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SAMMENDRAG 

Tittel: «Slik tolker jeg introduksjonsprogrammet»  

-En rettssosiologisk analyse av programrådgiveres tolkning av introduksjonsprogrammet 

 

Av: Nadia Maria Arrif Johansen  

Veileder: Peter Scharff Smith 

Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, våren 2019 

I rollen som frontbyråkrater er programrådgivere det siste leddet i den demokratiske 

styringsskjeden i organiseringen og implementeringen av lov om introduksjonsordningen.  

Det er her deltakere av introduksjonsordningen møter vedtatte lover og tiltak slik disse til slutt 

fungerer på det daglige nivå. Når programrådgivere tar beslutninger, skjer det gjennom 

utstrakt bruk av skjønn. Et konsistent funn i forskningen av frontlinjebyråkrater viser at det 

ustrakte bruket av skjønn ikke bare kan variere, men også at variasjonene kan knyttes til deres 

egne verdi- og moraloppfatninger til tross for at det eksisterer politiske retningslinjer for 

hvordan skjønnet skal brukes.  

Betegnelsen «demokratiets sorte hull» retter seg mot den kritikk som frontlinjebyråkrater 

har fått. Selv om bakkebyråkratene ut fra de beste intensjoner praktiserer rettsregler og 

iverksetter politikk, er det et prinsipielt demokratisk problem i det at det er liten mulighet for 

effektiv demokratisk normering, kontroll og ansvarliggjøring. I lys av tidligere forskning og 

kritikken av frontlinjebyråkrater, er denne studiens problemstilling:  

Hvilke faktorer påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til 

introduksjonsprogrammet? Hvordan er programrådgiveres relasjon til introduksjonsloven 

og hva slags rettsbevissthet og rettskulturer eksisterer? 

Problemstillingen besvares med en analyse der programrådgiveres stemme og uttrykk skal 

analyseres med Lipsky sin teori om bakkebyråkratenes dilemmaer, samt teori om 

rettspluralisme og rettsbevissthet i et rettssosiologisk perspektiv. Rettssosiologiens definisjon 

er at den anskuer retten i et samfunnsperspektiv og innleier retten og rettsforståelsen i en 

bredere sammenheng (Høilund, 2006, s. 256) og hvorav denne oppgaven forstår 

programrådgiverne som sentrale aktører i den rettslige myndighetsutøvelsen. Til innsamling 

av data har denne oppgaven benyttet et semistrukturert intervju med ni programrådgivere, og 

intervjuene ble analysert gjennom en strukturert fremstilling hvor jeg valgte ut noen 

analytiske kategorier. Funnene viser at informantene tar stilling til introduksjonsordningen i 

utenomfaglige og ikke- rettslige begrunnelser, hvor blant annet personlig verdi og moral er 

blant premissene.  
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1 Innledning 

Hvis programrådgiverne er «sånn». De er maktfulle selvfølgelig. De kan ta hvilken som helst 

avgjørelse som kan påvirke livet til et menneske. Vi er nesten som Guder ikke sant- vi er 

Guder for de personene. Hvis jeg tar en dårlig avgjørelse kan det påvirke dem dårlig. 

(Informant «Daniel») 

 

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle 

norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven. 

I Norge er introduksjonsordningen det største integreringspolitiske tiltaket noensinne – 

«statens integreringsverktøy nummer én» (Enes, 2017). Introduksjonsloven stiller krav til 

kommunene og gir samtidig nyankomne flyktninger rett og plikt til å delta i 

introduksjonsprogram. Formålet med ordningen er «å styrke nyankomne innvandreres 

mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet» 

(Introduksjonsloven, 2003, §1). Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står 

sentralt i programmet som kommunene tilbyr, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak 

som skal føre til arbeid eller utdanning. 

Det er mennesker med ulike forutsetninger og livssituasjoner som møter ulike lokale 

opplegg for opplæring og praksisdeltakelse innenfor rammene av introduksjonsordningen 

(Djuve, Kavli, Sterri & Bråten, 2017, s. 16). Målet er at de etter endt program skal raskt i 

arbeid eller utdanning, enten direkte, eller via andre kvalifiseringstiltak. Fra og med 2010 har 

den nasjonale målsettingen vært at minst 70 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet 

skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program (Statistisk sentralbyrå, 2017). 

Hvor mange som kommer ut i arbeid eller utdanning etter endt program vil variere fra 

kommune til kommune. Introduksjonsprogrammet er et helårlig to års program med rett til 

forlengelse, som foregår på fulltid og hvor deltakerne får introduksjonsstønad på bakgrunn av 

oppmøte. Kommunen skal administrere introduksjonsordningen, men står imidlertid ganske 

fritt til å velge hvordan den vil organisere dette arbeidet. Kommunens hovedansvar innebærer 

dermed i hovedsak å samordne et individuelt tilrettelagt program for den enkelte og lage 

målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering av målgruppen. Kommunen er dermed tillagt 

et særskilt koordineringsansvar.  
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Det fremkommer at norske kommuner som driver introduksjonsprogram har valgt 

svært ulike arbeidsformer. Videre har dette «resultert i ulike resultater- noen kommuner 

oppnår svært mye bedre resultater i introduksjonsordningene enn det andre kommuner gjør» 

(Djuve et al., 2017, s. 20). Det er liten tvil om at kommunale rammebetingelser, både trekk 

ved kommunene og trekk ved deltakere, trolig forklarer mye av variasjonene i kommunenes 

og deltakernes resultater. Hvem deltakeren er, hva som kjennetegner dem ved for eksempel 

tidligere arbeid, utdanning, helse og alder, er viktig fordi det påvirker både hva slags 

opplæring de har behov for, men også hvilke muligheter de har i norsk arbeidsliv (Blom & 

Enes, 2015, s. 4). Altså vil resultater av den enkelte deltaker påvirkes av egenskaper ved 

deltakeren selv. Samtidig som at dette er et faktum, er det også klare indikasjoner på at trekk 

ved programrådgivere påvirker deltakernes opplæringstilbud (Djuve et al., 2017, s. 159). I 

min oppgave dreies oppmerksomheten nettopp mot dem som til daglig møter flyktninger og 

innvandrere i sitt arbeid med å tilrettelegge for og gjennomføre norsk integreringspolitikk: 

programrådgivere. Deltakere i introduksjonsprogrammet har blitt tildelt en programrådgiver. 

Programrådgiveren er vanligvis ansatt i en flyktningtjeneste eller i det lokale NAV og har 

ansvar for å veilede, koordinere og saksbehandle i henhold til introduksjonsloven (Integrering 

og mangfoldsdirektoratet, 2016). Programrådgiverne er i førstelinjen til å kartlegge 

deltakeren. Programrådgiveren fatter vedtak, følger deltakeren i overgang til utdanning og 

arbeid og skal gi deltakeren tilstrekkelig med informasjon til deltakeren om ordningen, 

rettigheter og plikter.  

Introduksjonsloven utgjør en vesentlig, men likevel grovkornet, rammeverk når 

programrådgivere skal iverksette norsk integreringspolitikk overfor nyankomne flyktninger 

og innvandrere (Djuve et al., 2017, s. 43). Rommet for skjønn i utformingen av 

introduksjonsordningen er stort. Utøvelse av faglig skjønn konstituerer det særegne ved 

yrkesutøvelsen til programrådgivere og er både nødvendig og særdeles viktig. Videre krever 

dette utvilsomt både personlig engasjement, situasjonsinnsikt, erfaring og teoretisk kunnskap 

(Terum, 2003, s. 111). «Samtidig åpner skjønnsutøvelse for ulik kvalitet på opplæring, både 

mellom kommuner og internt i den enkelte kommune» (Djuve et al., 2017, s. 133). Det kan 

føre til at like tilfeller behandles forskjellig, og at ulike tilfeller behandles likt. 

«Skjønnsutøvelse kan derfor komme i konflikt med grunnleggende krav til rettssikkerhet» 

(Terum, 2003, s. 109). Programrådgiveres utøverolle og deres forhold til retten, deres 

rettsbevissthet samt deres rettskulturer er denne studiens tema.  
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1.1 Problemstilling  

På bakgrunn av valg av tema lyder problemstillingen  

 

Hvilke faktorer påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til 

introduksjonsprogrammet? Hvordan er programrådgiveres relasjon til introduksjonsloven 

og hva slags rettsbevissthet og rettskulturer eksisterer?  

 

1.2 Bakgrunn 

Bruk av skjønn i førstelinjen er noe som har blitt studert og omdiskutert av flere. Terum 

(2003, s. 111) understreker viktigheten av å både studere og kritisere hvordan ulike 

profesjoner faktisk utøver skjønn. At den lovfestede kvalifiseringen i et introduksjonsprogram 

varierer stort fra kommune til kommune er som nevnt viktig i denne sammenhengen. Fra et 

rettsbevissthetsperspektiv er det derimot få som har skrevet om byråkratenes, i denne 

oppgaven programrådgivernes, møte og tolkning av loven (Richards, 2015). Det er først og 

fremst nyere forskning som har bemerket seg på dette område. Blant dem er det Djuve et. al 

(2017) sin forskning som har vist at de ansatte i førstelinjen kan ha en selvstendig effekt på 

integreringsinnsatsen. Forskningen relaterer de til de ansattes kompetanse og erfaringer, men 

også hvordan programrådgiverne håndterer og responderes på tidspress og usikkerhet. De har 

også vist at programrådgivere har stort rom for skjønn og belyser hvordan skjønnet påvirkes 

av de ansattes arbeidsbetingelser, kompetanse, erfaring og holdninger til politikken de skal 

omsette til praktisk integreringsarbeid. Fordi skjønnsavgjørelser er en meget kompleks 

aktivitet som kan få store konsekvenser for andre menneskers liv og livsbetingelser, blir det 

viktig både å studere og kritisere hvordan ulike profesjoner faktisk utøver skjønn (Terum, 

2003, s. 111). Som et bidrag til forskning på dette området går jeg inn for å undersøke hva 

som påvirker de endelige beslutningene, og ikke minst om dette kan ha betydning for 

deltakerne. Viktigheten av å studere hvordan ulike oppfatninger og verdier som håndteres i 

situasjoner og hvilke argumenter som eventuelt vinner frem blir trukket frem i min forskning.  

 

1.2.1 Tidligere forskning på introduksjonsloven  

Introduksjonsloven tråde i kraft i 2003 (Justis og beredskapsdepartementet, 2016, s. 1) først 

som en frivillig ordning før den i 2004 ble gjort obligatorisk for alle kommuner som bosetter 
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flyktninger (Djuve, 2011, s. 15). I etterkant av dette har det blitt utført en rekke studier av 

introduksjonsloven, særlig hva gjelder lovens implementering og resultater. 

Implementeringsutfordringene knyttes særlig opp mot at et stort antall deltakere ikke 

får heldagstilbud og problemer med den individuelle tilretteleggingen. Dette rettes mot 

programrådgivere som sliter med å finne gode tiltak til sine deltakere og med å få timeplanen 

til å gå opp (Djuve & Kavli, 2015, s. 36). Ettersom dette berører kjernen av 

introduksjonsordningen må dette sies å være et sentralt funn. Når det gjelder resultater, vises 

det til at noe over seks av ti tidligere deltakere er i jobb eller under utdanning mellom ett og to 

år etter avsluttet introduksjonsprogram (Djuve & Kavli, 2015, s. 55). Rambøll (2011) peker 

på at strukturelle og individuelle faktorer hos deltakerne påvirker overgangen til utdanning 

eller arbeid, hvor særlig kjønn og landbakgrunn ser ut til å ha størst betydning (s. 16)  

Djuve, Kavli og Hagelund (2011, s. 109) peker på at det er et misforhold mellom makt 

og ansvar på flyktning feltet: programrådgiverne er ansvarlige for å utforme skreddersydde 

løsninger for den enkelte deltaker, men har som regel liten innflytelse på den lokale 

tiltaksvifta. Programrådgiverne møter et system med tidskrevende øvelser samtidig som at 

ansvaret er spredt mellom ulike aktører. Når programrådgiverne har begrenset myndighet til å 

skjære gjennom, mener Djuve og Kavli (2015, s. 56) at den enkelte programrådgivers 

kapasitet kan forklare noe av variasjonene til kommunenes resultater. Det er her 

programrådgiveres personlige egenskaper, kontakter og nettverk potensielt kan utgjøre store 

forskjeller for resultatene. Djuve og Kavli viser til en studie der en leder av et NAV-kontor på 

bakgrunn av sin spesielle interesse og kompetanse for integreringsfeltet hadde betydelig 

innflytelse på utformingen av lokale kurs.  

Det finnes også sterke indikasjoner på at programrådgiveres personlige holdninger til 

deltakerne kan være med å påvirke måten de utfører jobben sin på (Djuve et al., 2017, s. 158). 

Det er ingen tvil om at trekk ved både kommunene og ved deltakerne forklarer mye av 

variasjonene til kommunen, men samtidig vises det til at «programrådgivernes bakgrunn, 

arbeidssituasjon og ikke minst holdninger til introduksjonsprogrammets arbeidsmetoder og 

virkemidler påvirker deltakernes opplæringstilbud» (Djuve et al., 2017, s. 159).  

15 år etter at introduksjonsprogrammet ble gjort obligatorisk for alle kommuner er det 

mye forskning på hvordan ordningen har blitt implementert og organisert, hva som har vært 

de største utfordringene samt effektive og mindre effektive arbeidsmetoder med hensyn til 

overgang til arbeid og utdanning. Det er godt dokumenterte studier av at resultatene av 
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introduksjonsinnsatsen er svært forskjellig fra kommune til kommune. Djuve et al. (2017, s. 

25) peker på at variasjonene lar seg forklare av egenskaper ved deltakerne og særlig lokale 

rammebetingelser, men selv disse funnene kan bare til en viss grad forklare kommunale 

forskjeller og at kommunenes integreringsarbeid holder ulik kvalitet. I likhet med dette tyder 

andre undersøkelser på at innholdet og gjennomføringen av programmet har stor betydning 

for resultatene. I stortingsmelding heter det at «Kommunene kan med andre ord i stor grad 

selv påvirke resultatene selv gjennom et systematisk og effektivt integrerings- og 

kvalifiseringsarbeid (…)» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 58).  

Djuve et al. (2017, s. 26) mener det fortsatt er et behov for mer kunnskap om hva som 

kan ligge bak kommunale forskjeller. Av flere aspekter de peker på er blant annet 

organiseringen og innholdet i programmene samt variasjoner i kompetanse og 

skjønnsutøvelse blant programrådgiverne. Å gjøre en kvalitativ studie av faktorer som 

påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til 

introduksjonsprogrammet samt deres rettsbevissthet og rettskulturer som eksisterer, vil kunne 

bidra til å dekke noe av dette kunnskapsbehovet.  

 

1.3 Begrepsavklaring 

1.3.1 Skjønn 

I faglitteraturen finnes det mange som er opptatt av å beskrive skjønnet, men skjønn er ingen 

presis fagterm i tillegg til at ulike forfattere legger ulik vekt på sider ved skjønnsutøvelsen. I 

det følgende gjengir jeg definisjonen av «skjønnet» slik det tas i bruk i min oppgave. 

Lorentzen (2005) gir følgende definisjon på skjønn: «Å utøve skjønn er å ta stilling til 

hvilke kriterier som er relevante i den konkrete beslutningssituasjonen, og hvordan de ulike 

kriteriene skal forstås og anvendes» (Lorentzen, 2005, s. 8). På samme måte som Lorentzen 

skriver Terum (2003, s. 105) at skjønnet kan knyttes til når en i særlige tilfeller har frihet til å 

avvike fra fastlagte standarder/ regler og når det må tas beslutninger på områder som verken 

kan eller bør forhånds bestemmes i klare og entydige standarder/regler. Når reglene er uklare 

kreves bruk av skjønn for å ta stilling til om et individ faller inn under en viss ordning og hva 

som i tilfelle bør gjøres ovenfor vedkommende (Molander, 2013, s. 44). Det er altså ikke slik 

at regler av typen «hvis x, så y» alltid kan anvendes i enkelttilfeller. Denne ubestemtheten 

skaper et rom for egne vurderinger og beslutninger. «Rom for» viser til det skjønnet som 

gjerne knyttes til den profesjonelles autonomi til å komme fram til det som er det riktige i et 



6 

gitt tilfelle. I denne sammenheng er det snakk om faglig skjønn. Tjenesteutøveren er tildelt 

autonomi fordi handlingene forutsetter situasjonsinnsikt, teoretisk kunnskap og praktisk 

erfaring. Det faglige skjønnet handler om at skjønnsutøvelsen foregår innenfor en bestemt 

kontekst, gitte rammer for hva det skal besluttes om og hvem som har myndighet til å beslutte 

(Hanssen, Humerfelt, Kjellevold, Norheim & Sommerseth, 2015, s. 22). På den ene siden 

vektlegges det gjerne at den som utøver skjønn må være til stede i situasjonen med et totalt 

engasjement- det forutsetter personlig tilstedeværelse. På den andre siden forutsetter faglig 

skjønn også teoretisk skolering og erfaring fra arbeid med tilsvarende tilfeller (Terum, 2003, 

s. 106).  

 

1.3.2 Rettssikkerhet 

Rettsikkerhet er et sentralt hensyn som reflekteres i mange deler av norsk lovgivning. 

«Rettssikkerhet dreier seg om at den enkelte skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet 

fra myndighetenes side, og at den enkelte skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling 

og forsvare sine rettslige interesser» (NOU 2016: 17). Med rettssikkerhet menes det at det 

skal eksistere normer som regulerer forholdet mellom private parter og det offentlige 

(Ohnstad, 2011, s. 27). I kjernen av begrepet rettssikkerhet ligger det et ønske om å beskytte 

borgerne mot urettmessig inngrep fra det offentlige side og hvorav den enkelte skal kunne 

være sikret mot overgrep og vilkårlighet fra forvaltningen.  

 

1.3.3 Deltaker 

Den som mottar tjenesten, som altså deltar i introduksjonsprogrammet omtales som deltaker. 

Deltakere i introduksjonsordningen er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente 

(Integrering og mangoldsdirektoratet, 2018). En videre definisjon av hvem kommunene er 

pliktet til å tilby introduksjonsprogrammet for er spesifisert i introduksjonsloven §2. 

Introduksjonsloven §3 sier hvem kommunene kan vurdere å tilby introduksjonsprogrammet 

til.  

1.3.4 Programrådgiver 

Den som tildeler eller yter tjenester eller forestår tiltak, omtales som programrådgiver. 

Deltakere i introduksjonsprogrammet har en programrådgiver som vanligvis er ansatt i 

flyktningtjenesten, NAV lokalt eller voksenopplæringen. Programrådgiveren har ansvar for å 
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veilede, koordinere og saksbehandle (Integrering og mangfoldsdirektoratet, 2016).  Det er 

verdt å nevne at ulike kommuner anvender ulike titler for programrådgiver, deriblant 

programveileder, programkoordinator og flyktning koordinator. I oppgaven anvender jeg 

samme tittel som Integrerings og mangfoldsdirektoratet, nemlig programrådgiver.  

 

1.4 Avgrensninger 

Temaet om introduksjonsordningen og herunder resultater av ordningen er et stort og 

omfattende tema, som kan utforskes fra flere vinkler og med ulike perspektiver. En 

avgrensning har derfor vært hensiktsmessig. Flere faktorer er med på å påvirke hva slags 

resultater og eventuelt konsekvenser ulik kvalitet på introduksjonsordningen deltakerne får. 

Slik det fremkommer over er det både trekk ved kommunene og deltakerne som forklarer 

mye. Samtidig er det også klare indikasjoner på at trekk ved programrådgivere påvirker hva 

deltakerne får. Studien avgrenser seg til utøverrollen til de som til daglig møter deltakerne, 

nemlig programrådgiverne. Videre er fokusområdet hvilke faktorer som er med på å påvirke 

programrådgiverne sine beslutninger, herunder deres forhold til retten, deres forståelse av 

retten og deres rettsbevissthet.  

 

1.5 Oppygging 

Denne master avhandlingen er delt inn i 6 kapitler. Kapittel to tar for seg oppgavens teoretiske 

rammeverk, som her er Michael Lipsky og hans tanker omkring bakkebyråkrater og deres 

arbeidsforhold. Han tar blant annet for seg bakkebyråkratenes betydelige grad av 

skjønnsutøvelse som får direkte innvirkning på hvordan de håndter loven i møte med deres 

klienter. I tillegg benytter oppgaven seg av teori om rettspluralistisk tenkning som sier noe om 

at retten ikke kan sees på som en systematisk enhet, men snarere som en flerhet av ulike 

rettsoppfatninger. Oppgaven tar også for seg rettsbevissthetstenkning hvor fokuset ligger på at 

loven er opplevd i hverdagen til mange utover det som er vist i tidligere tradisjonell juridisk 

forskning.  

I tredje kapittel blir oppgavens metode presentert. Studien er blitt lagt opp som en 

kvalitativ undersøkelse hvor jeg har benyttet intervju som datagrunnlag. I dette kapittelet 

diskuteres også mange av de etiske forbeholdene ved studien.  
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Kapittel fire er en rettssosiologisk analyse av data der informantenes utsagn 

presenteres, analyseres og drøftes i tråd med oppgavens teoretiske rammeverk og tidligere 

funn på feltet. I kapittel fem diskuteres funnene i lys av problemstillingen og i kapittel seks 

avsluttes det med en oppsummering av studiens hovedfunn.  
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2. Teori  

 

Teoretisk rammeverk for programrådgiveres arbeid med introduksjonsprogrammet  

I dette kapittelet skal jeg presentere de teoretiske perspektivene som danner grunnlag for 

senere analyse og diskusjon av faktorer som påvirker programrådgivere i deres arbeid med 

introduksjonsprogrammet og deres rettsbevissthet og rettskulturer. Teoriene er valgt med 

utgangspunkt i oppgavens problemstillinger og diskuterer hva som kan sies å påvirke 

byråkraters tolkning og iverksetting av introduksjonsprogrammet, og kan sies å være tredelt.  

Først presenterer jeg Michael Lipsky sin teori om «bakkebyråkratiet». Lipsky sin teori 

om Street- level bureaucracy ble først publisert i 1980, men har senere kommet i nyere 

versjon. I min oppgave vil en betydelig del ta utgangspunkt i Michael Lipsky sin utgave fra 

2010, men som vi skal se vil den nyere versjonen bygge på Lipsky sine antagelser fra 1980.  

I min oppgave vil programrådgivere gå under det Lipsky (2010) betegner som 

«bakkebyråkratene». Brukerne eller deltakerne av introduksjonsordningen går under 

«klienter». Ifølge Lipsky er bakkebyråkratene de primære aktørene innenfor en politisk 

prosess. Bakkebyråkratene former velferdsstatens politikk fordi bakkebyråkratene er de som 

møter klientene til daglig og dermed er ansvarlige for iverksettingen (Lipsky, 2010, s. 3-4).  

Dernest presenterer jeg teori om rettspluralisme som viser til at samfunnet består av 

ulike rettskulturer med forskjellige rettsoppfatninger. Med andre ord refererer begrepet 

rettspluralisme til at retten ikke er én, men flere.  

Til slutt redegjør jeg for teori om legal consciousness, eller rettsbevissthet som jeg 

velger å oversette det til i min oppgave. Jeg skal presentere ulike innslag i rettsbevissthets 

tenkning og vise til hvordan nyere forskning viser til at «lov» og «lovlighet» kan fanges opp i 

et større spekter enn det tidligere forskning har vist til.   

Disse teoriene er essensielle i min oppgave fordi programrådgivere er aktører som står 

tett i oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og fordi de alle på en eller annen 

måte tar i bruk og gjør fortolkninger av lov om introduksjonsordning selv om de ikke er 

jurister. Teoriene er i stor grad av internasjonal teori og forskning fordi det er mer utbredt 

andre steder enn i Norge. Jeg skal imidlertid vise til at teoriene er blitt brukt på ulike forhold i 
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Norge også. Teoriene er av både eldre og nyere litteratur, noe jeg mener har vært bra for å 

skape et helhetlig teoretisk bakteppe.  

 

2.1 Bakkebyråkratene og deres arbeidsforhold  

Lipsky (2010) betegner ansatte i offentlig sektor som gjennom sitt arbeid har direkte kontakt 

med befolkningen, og som har en betydelig grad av skjønnsutøvelse i sitt arbeid, for 

bakkebyråkrater. Lipsky gjengir eksempelvis sosialarbeidere, politi, lærere og helsearbeidere 

(Lipsky, 2010, s. 3). I min oppgave er det programrådgivere i introduksjonsprogrammet som 

er i direkte kontakt med målgruppen, nemlig deltakere av introduksjonsprogrammet. Det er 

programrådgivere som i Lipsky sin terminologi kalles bakkebyråkrater.  

Lipsky (2010) ser ikke offentlig politikk primært som resultat av sentraliserte 

avgjørelser hos den politiske ledelsen, lovgivere og sjefer, men påpeker at bakkebyråkrater tar 

beslutninger i møte med målgruppen som i denne oppgaven er deltakere av 

introduksjonsprogrammet. Policy skapes lokalt ved måten bakkebyråkrater følger opp de 

politiske løftene og lovene i møte med klientene. Mer presist skjer policy utformingen ved at 

skjønnsutøvelsen får betydelige konsekvenser for de enkelte klientene de interagerer med og 

at summen av disse handlingene utgjør etatens fortolkning og implementering av regelverket. 

Mye av den egentlige politikken skapes altså i det daglige arbeidet i forvaltningen og 

tjenesteproduksjonen. Gjennom bakkebyråkratene sine daglige rutiner og avgjørelser former 

de den aktivt ved sin tolkning av regelverk og fordeling av ressurser.  

Lipsky (2010, s. 9) er av den oppfatning at bakkebyråkratenes arbeid er langt ifra det 

byråkratiske ideal om upersonlig avsondring når det gjelder avgjørelser som tas. Lipsky sin 

tanke er en kritikk av Max Weber sin klassiske byråkratiteori. Weber oppfattet byråkratiet 

som en overlegen organisasjonsform. Han skilte mellom person og posisjon og så arbeidet og 

ansvarsfordelingen i byråkratiet som klart definert og hierarkisk ordnet. Weber skriver om 

ansatte i byråkratiets apparat og sier at:  

I langt de fleste tilfeller er han bare et enkelt, spesialisert ledd i en hvileløst arbeidende 

mekanisme, som forskriver ham en marsjrute som i alt vesentlig er fastlagt. Betrodd med 

spesialiserte oppgaver kan denne mekanisme (vanligvis) ikke settes i bevegelse eller stanses 

av ham, men bare ved ordre fra høyeste hold (Weber, 2000, s. 141). 
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Her er det snakk om et byråkratisk herredømme hvor lovgivningen kan vedtas 

gjennom formelt korrekte prosedyrer, og hvor forvaltningen består av embetsmenn som 

adlyder loven som gis av overordnede. Dette er en motsetning til Lipsky (2010) som ikke ser 

bakkebyråkratene som nøytrale leverandører av politikken, men at de er aktivt med på å forme 

den faktiske iverksettingen av politikken. 

 

2.1.1 Skjønnsutøvelse  

Lipsky (2010) argumenterer for at en av bakkebyråkratenes rolle som «produsenter» av den 

offentlige politikken er bygget opp rundt den høye graden av skjønnsmessige vurderinger i 

samhandling med klienter (s. 13). Klientene møter forvaltningen primært gjennom de 

offentlige publikumsbehandlende kontorene hvor bakkebyråkratene er forvaltningen. 

Bakkebyråkratenes autonomi og bruk av skjønn har sammenheng med at beslutningene som 

tas omhandler enkeltmenneskers situasjon som ofte kan være for komplekse til at det kan 

fanges opp av regelverket (Lipsky, 2010, s. 14). Som bakkebyråkrater har de lover og regler 

de må forholde seg til, men møtet med enkeltmennesker er ofte så komplekse at det ikke 

finnes entydige løsninger på dem. Bakkebyråkratenes rolle blir derfor å tolke regelverket og 

avgjøre hva som er riktig å gjøre. Bakkebyråkratenes skjønnsutøvelse vil påvirkes av egen 

vurderingsevne og vilje som igjen gjør dem til viktige beslutningstakere i utformingen av 

forvaltningens politikk og resultater av denne. Lipsky sier at skjønn ligger innbakt i arbeidets 

natur og at det er umulig å fjerne det (Lipsky, 2010, s. 15).  

 

2.1.2 Ressursmangel  

Lipsky (2010) forklarer i sin teori at bakkebyråkratene har et dilemma når det kommer til 

ressurser. Mangel på ressurser kan knyttes til flere forhold, hvor særlig antall klienter i 

forhold til antall ansatte og tid gir betydning for utfallet (Lipsky, 2010, s. 29). Det er langt 

færre ansatte enn det er klienter, og antallet saker er for høyt til at alle kan behandles på en 

tilfredsstillende måte. Når bakkebyråkratene har mange klienter de skal jobbe med samtidig, 

fører det til at de må bruke mindre tid på hver bruker (Lipsky, 2010, s. 29-33). Grunnet 

hyppigheten på avgjørelser som må tas fører dette ofte til mindre tid for ordentlig utredning, 

som igjen kan føre til at den informasjonen veileder sitter med når avgjørelsen skal tas er 

mangelfull og overflatisk. Dette kan påvirke innholdet i avgjørelsen og er det Lipsky kaller 

ressursproblemet (Lipsky, 2010, s. 29). Ressursmangel kan også komme til uttrykk gjennom 
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mangel på kompetanse. Bakkebyråkratene kan mangle personlige ressurser når det gjelder å 

utføre sitt arbeid. Dette kan komme til uttrykk gjennom at bakkebyråkratene er uerfarne og 

ikke har fått tilstrekkelig med opplæring. Det kan også være at de ikke holdes faglig 

oppdatert. Mangel på disse ressursene kan over tid føre til en mangel som påvirker 

avgjørelsene de tar. Bakkebyråkratene kan oppfatte dette som et personlig problem, selv om 

denne utilstrekkeligheten egentlig ligger i arbeidets natur.  

 

2.1.3 Uklar og tvetydig målsetting 

Bakkebyråkratene jobber ofte med mange, vage og uklare mål, i tillegg til at det kan være 

vanskelig å tilnærme seg og oppnå målene (Lipsky, 2010, s. 40). Dette fører til at målene ofte 

kommer i konflikt med hverandre og det kan være vanskelig å undersøke om målene blir 

oppnådd. Mål er også i stadig endring, og ulike etater kan tolke og vektlegge dem forskjellig. 

Politikken som er vedtatt på overordnet nivå er utformet med tanke på fleksibilitet. Da blir 

mål og forventninger ofte vage, i den forstand at de kan tolkes ulikt fra situasjon til situasjon 

og fra sted til sted. Uklare mål og rolleforventninger kan føre til at det blir vanskelig for 

bakkebyråkratene å vite hva de skal jobbe mot og hva som forventes av dem (Lipsky, 2010, s. 

40-41).   

 

2.1.4 Ufrivillige klienter  

Ifølge Lipsky (2010) er bakkebyråkratenes brukere ofte ufrivillige klienter. Bakkebyråkratiet 

tilbyr viktige tjenester som klientene ikke har tilgang til andre steder (Lipsky, 2010, s. 54). 

Dette innebærer at klientene ofte ikke har reelle valg til å få sine grunnleggende behov 

ivaretatt andre steder. Det er for eksempel få som velger bort sosialhjelp dersom de ikke har 

andre inntektskilder. Ifølge Lipsky medfører dette en avmaktssituasjon for klientene. 

Bakkebyråkratene har på mange måter kontroll og makt over klienten. Bakkebyråkratene har 

mulighet til å ta avgjørelser som får konsekvenser for klienten, mens klienten har begrensede 

muligheter til å påvirke avgjørelsen til bakkebyråkratene. Dessuten har ikke bakkebyråkratene 

mye å tape på å ikke tilfredsstille brukerne (Lipsky, 2010, s. 55). Følgende blir sagt:  

That clients are nonvoluntary has significant implications not only for the direction of 

public services as a whole but also for the quality of interactions between street- level 

bureaucrats and clients. Primarily, this is because nonvoluntary clients cannot avoid or 
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withdraw from encounters with workers. Where both parties are free to continue the 

interaction or leave it, participants will set limits to the costs they will accept before 

ending the relationship. (Lipsky, 2010, s. 56)  

Bakkebyråkratene har også kontroll på hva slags informasjon som blir gitt og hva som 

forblir usagt. Det er selvfølgelig ting de plikter å opplyse om, men igjen er pliktene ofte 

uklare. Dette kan føre til at klientene får mangelfull informasjon uten at dette får 

konsekvenser for bakkebyråkraten, for eksempel i form av sanksjoner. En saksbehandler kan 

derimot nekte klienten tiltak dersom klienten ikke er motivert nok. Forholdet mellom 

bakkebyråkratene og klientene er sådan ikke et likeverdig forhold (Lipsky, 2010, s. 59).  

 

2.1.5 Klientenes maktmiddel  

Det er likevel ikke slik at klientene er fratatt all kontroll og makt i forholdet til 

bakkebyråkratene. Lipsky (2010) mener allikevel at det er et gjensidig avhengighetsforhold 

hvor begge søker et samarbeid (s. 57). Tid er noe som er kostbart for bakkebyråkraten, mens 

ofte kan tid for klienter være en billig pris å betale. Slik sett kan klienten beslaglegge tid som 

er en viktig arbeidsressurs for bakkebyråkratene. Bakkebyråkratene kan søke å bruke minst 

mulig tid på hver enkelt slik at de kan behandle flere (Lipsky, 2010, s. 58). Dette kan være til 

fordel for klienten, for eksempel dersom en saksbehandler velger å imøtekomme klientens 

krav om ytelser fremfor å bruke tid på å gå gjennom en klageprosess. For det andre påpeker 

Lipsky at bakkebyråkratene er begrenset i forhold til faglige, byråkratiske standarder og også 

sosiale normer for hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker. Dette kan begrense 

bakkebyråkratene i forhold til hva de kan og ikke kan gjøre med klienter (Lipsky, 2010, s. 

58). En tredje faktor er at klientene besitter en viss makt i at bakkebyråkrater ofte ønsker å 

oppleve tilfredshet hos klientene sine. Ved at klienten gir anerkjennelse til bakkebyråkraten, 

uttrykk for tilfredsstillhet og endringsvilje, kan klienten til en viss grad påvirke 

bakkebyråkraten da dette er faktorer som ofte blir verdsatt hos bakkebyråkraten (Lipsky, 

2010, s. 58-59). Til tross for de potensielle ressursene klientene har til rådighet og som 

klientene kan bruke som maktmiddel i sin relasjon til bakkebyråkraten, vil ikke forholdet 

mellom klient og bakkebyråkrat være balansert. Ifølge Lipsky er utfallet hovedsakelig bestemt 

av bakkebyråkratets skjønn og begrensningene i bakkebyråkratenes arbeid (Lipsky, 2010, s. 

59).  
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2.2 Mestringsstrategier  

En av bakkebyråkratenes største utfordringer er å finne ut hvordan de skal kunne utføre 

jobben sin under de krevende arbeidsforholdene preget av konstant ressursmangel, stor grad 

av skjønnsutøvelse og uklare målsetninger (Lipsky, 2010, s. 81). En måte å håndtere de 

krevende arbeidsforholdene på, er å utvikle det Lipsky kaller for mestringsstrategier. Disse 

strategiene vil skape små «pusterom» i hverdagen. Mestringsstrategiene er knyttet til 

rasjonering av tjenester og rutinisering og forenkling av arbeid. Det vil ramme ulike klienter 

på forskjellige måter. «Thus to understand street- level bureaucracy one must study the 

routines and subjective responses street- level bureaucrats develop in order to cope with the 

difficulties and ambiguities of their jobs» (Lipsky, 2010, s. 82).  

 

2.2.1 Rasjonering av tjenester 

Rasjonering av tjenester favner ulike tiltak for å redusere etterspørsel etter tjenester og 

redusere nivået på tjenestene som ytes. Tiltakene som Lipsky (2010) nevner er blant annet 

regulering av tid og tilgjengelighet. Bakkebyråkratene kan gjøre tjenestene tidskrevende for 

brukerne ved for eksempel lang saksbehandlingstid, krav om personlig oppmøte, korte åpning 

og telefontider, store krav til utfylling av skjemaer og geografiske begrensninger.  

En annen måte å rasjonere tjenester på er å gi eller tilbakeholde informasjon. 

Informasjon om tjenester og hvordan man skal få tilgang til disse er viktig for mange brukere, 

siden det kan være vanskelig å finne frem til alt selv. Bakkebyråkratene har ulike måter de 

kan kontrollere denne informasjonen på, og de kan i kontakt med brukerne velge hva slags 

informasjon de gir, når den den gis og til hvem (Lipsky, 2010, s. 64-65). Dette kan føre til at 

noen klienter blir favorisert fremfor andre ved å gi noen klienter privilegert informasjon. 

Dermed kan bakkebyråkratene også påvirke hvem som søker om en bestemt tjeneste. Måten 

informasjon gis på vil også ha betydning. Faglig og byråkratisk språk kan for mange være 

vanskelig å forstå. Bruk av tolk vil for noen være helt avgjørende for om de forstår hva som 

blir sagt. Dersom ikke klienten forstår hvilke rettigheter og plikter den har, vil det få 

betydning for vedkommende sine muligheter til å ivareta sine interesser og dermed påvirke 

etterspørselen etter tjenester (Lipsky, 2010, s. 90-92).  

Rasjoneringen av tjenester kan også ta form i psykologiske kostnader for klienten. 

Psykologiske sanksjoner kan være mye av det som er nevnt ovenfor i form av tid, 

tilgjengelighet og informasjon, og tjener som et tiltak for å redusere kravene til klientene i 
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systemet. Krekende og respektfulle spørsmål og krav kan også være føre til at klientene 

opplever det som belastende å oppsøke hjelpeapparatet (Lipsky, 2010, s. 94).  

I det Lipsky (2010) omtaler som «creaming» skriver han at i situasjoner med stor 

pågang, for eksempel hvor bakkebyråkratene har flere brukere enn de kan håndtere, kan de bli 

fristet til å prioritere deltakere som gir inntrykk av å ha størst sjanse for å lykkes og gi ønsket 

resultat etter byråkratiske suksesskriterier: 

Confronted with more clients than can readily be accommodated street-level 

bureaucrats often choose (or skim off the top) those who seem most likely to succeed 

in terms of bureaucratic success criteria. This will happen despite formal requirements 

to provide clients with equal chances for service, and even in the face of policies 

designes to favor clients with relatively poor probabilities of success. (Lipsky, 2010, s. 

107) 

Man kan også prioritere en brukergruppe man er spesielt interessert i å jobbe med 

(Lipsky, 2010, s. 111). Dette kan gi svært uheldige konsekvenser, da bakkebyråkratene ut fra 

egne sympatier, personlige holdninger og forventninger til hva ulike brukere kan oppnå også 

påvirker hvordan de forholder seg i møter med brukerne. Prioriteringen kan skje på 

bakkebyråkratenes premisser, og ikke deltakernes egne behov.   

 

2.2.2 Rutiner 

I følge Lipsky (2010) forsøker bakkebyråkratene å gjøre en god jobb innenfor rammen av en 

byråkratisk organisasjonsform. Deres utfordringer er imidlertid at de mangler tid og ressurser 

som er nødvendig for å behandle hver individuell sak på en korrekt måte. Rutiner kan her bli 

effektive mestringsstrategier som er med på å forenkle arbeidsoppgavene og optimalisere 

utnyttelsen av tilgjengelige ressurser (Lipsky, 2010, s. 100). Innføring av rutiner kan være 

hensiktsmessig for å få en raskere og effektiv saksbehandling, men gir ikke optimale tjenester 

og påvirker den utøvende virksomhet: «I argue that the decisions of the street-level 

bureaucrats, the routines they establish and the devices they invent to cope with uncertainties 

and work pressures, effectively become the public policies they carry out» (Lipsky, 2010, s. 

xiii). 

Det er i tillegg med på å gi rettslig beskyttelse til brukerne i form av at like saker 

behandles likt. Men likebehandling gjør også at bakkebyråkratenes arbeid har en innebygget 
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motsigelse; de ansatte er forventet å skulle utøve skjønn når de behandler den enkelte klient 

og sak, mens de i praksis må behandle klientene i forhold til rutiner og stereotypier som 

forenkler og får fortgang i arbeidsoppgavene. Dette er uheldig mener Lipsky (2010) da det 

kan føre til at bakkebyråkratene velger å forholde seg til rutiner og prosedyrer fremfor å være 

fleksible og utøve skjønn (s. 105-107). Dette kan for eksempel gjelde standardisering av 

bestemte ytelser eller kategorisering av klientene. Skjønnsutøvelse vil ofte være mer 

tidskrevende enn å forholde seg til bestemte rutiner. Dette vil ikke ivareta brukerens 

individuelle behov.  

Bakkebyråkratene gjør disse tilpasningene for å holde ut med de begrensede 

ressursene de er gitt i sitt arbeid. Han sier videre at bakkebyråkrater vanligvis ikke hevder at 

de gjør en perfekt jobb eller utfører jobben på den måten det skal utføres på, men at de 

arbeider slik de skal gjøre under de begrensningene de møter (Lipsky, 2010, s. 81-82). Slik 

sett vil slike strategier minske gapet mellom forventet innsats og realistiske muligheter.  

 

2.3 Kritikk mot Lipsky  

Siden Lipsky sin første utgivelse av teori om bakkebyråkratene i 1980 har han møtt kritikk fra 

flere hold. En kritikk går ut på at hans teori er tatt ut i fra amerikanske forhold på 1970 tallet. 

Gitt at dette er en del år siden og at USA har en annen velferdsstat enn Norge melder 

spørsmålene seg om teorien lar seg overføre til norske forhold. Et viktig spørsmål i teoriens 

allmenngyldighet er at i USA har man en mer liberal velferdsstat som er kjennetegnet av 

større sosiale forskjeller og mindre innblanding fra det offentlige enn vi finner i den 

sosialdemokratiske velferdsstaten i Norge (Esping-Andersen, 1990). Hatland, Kuhnle og 

Romøren (2018) bygger videre på typologi om forskjellige velferdsregimer og skriver at «de 

skandinaviske landene havner alltid i den kategorien som er kjennetegnet av velferdsstater 

med relativt størst offentlig engasjement» (Hatland et al., 2018, s. 246). De skandinaviske 

velferdsordningene er i større grad mer sosialt omfordelene og dermed mer egalitære enn i 

andre land. Sammenlignet med andre land, gir de skandinaviske velferdsstatene 

gjennomgående bredere sosial sikkerhet og større grad av resultatlikhet, som gir grunnlag for 

større grad av utgangslikhet og «like muligheter» (Hatland et al., 2018, s. 246).  

Med dette tatt i betraktning mener kritikerne at det ikke synes å være åpenbart at 

styringsproblematikk knyttet til amerikanske sosialkontorer på 1970- tallet stemmer overens 

med det man finner i Norge i dag. Dette vil bli mer diskutert senere i dette kapittelet og i 
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analysedelen da det til tross for kritikken likevel er mange som finner det rimelig å anvende 

Lipsky (1980) sin teori i dag.  

Lipsky (1980) har også blitt kritisert for sitt fokus på likhetene mellom profesjonene 

og at hans perspektiver favner for vidt. Her argumenteres det for at det finnes flere typer 

bakkebyråkratier og bakkebyråkrater og at det eksisterer vesentlige forskjeller i de forskjellige 

yrkenes arbeidsoppgaver. En lignende diskusjon innenfor litteratur om rettspluralisme vender 

jeg tilbake til senere. En som tar til ordet for kritikken ovenfor, er Tony Evans (2011). Han 

mener at Lipsky ikke gir tilstrekkelig oppmerksomhet til profesjonalitetsrollen og virkningen 

dette har på forholdet mellom ledere og sosialarbeidere og typen av skjønn. Studien Evans har 

foretatt tyder på at profesjonell status for sosialarbeidere påvirker måten skjønn brukes på 

(2011, s. 383). Videre stiller han seg kritisk til Lipsky sin teori om styringskontroll og hans 

antagelse om at ledere og bakkebyråkratene er separate og i vidt forskjellige kategorier. Han 

mener at ledere ikke er en så homogen gruppe slik Lipsky hevder. Evans bygger videre på 

antagelser fra annen forskning som poengterer at i likhet med at «ledelse» er en kompleks og 

ofte tvetydig gruppe, er sosialarbeidere også forskjellige og har ulike roller i sosialt arbeid.  

(…) the important point that emerges is that just as ‘management’ is a complex, 

internally differentiated group, so ‘professional social work’ itself is a portmanteau 

term within which there are different perspectives on the nature and role of social 

work. (Evans, 2011, s. 383) 

Han mener at bakkebyråkrati perspektivet til Lipsky (1980) mangler viktige elementer 

som forklarer omfanget og variasjonen i bruk av skjønn. Han mener at ting ikke bør sees på 

som svart- hvitt, men heller snakke om gradstilfeller av skjønn. Videre mener Evans (2011) at 

Lipsky sin teori ikke gir tilstrekkelig oppmerksomhet til innflytelsen fra interne 

organisasjonsprinsipper innenfor et bakkebyråkrati når det gjelder bruk av skjønn. Altså vil 

bruk av skjønn og handlingsrom variere fra hvilken situasjon og kontekst bakkebyråkratene er 

i.  

Hupe og Hill (2007) skriver også litt om styringskontroll og om ansvarliggjøring av 

bakkebyråkratene. De mener at vi har hatt en overgang fra government til governance. Det 

første begrepet referer til at det er en politisk institusjon på toppen av hierarkiet som styrer, 

mens governance er et videre begrep som favner om flere dimensjoner innenfor hierarkiet 

(Hupe & Hill, 2007, s. 279). I konteksten av dagens «governance» så må bakkebyråkratene bli 

sett på som et nivå hvor styring kan komme fra flere hold. De kritiserer Lipsky (1980) ved å 
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poengtere at i dag tas ikke beslutninger fra ett sted, men aktører som befinner seg på ulike 

nivåer og som inngår i et nettverk med hverandre, er med på å styre. Styring av 

bakkebyråkrater og styring utført av bakkebyråkrater utøves i en rekke situasjoner og på ulike 

måter. Bakkebyråkratene er ansvarlige i flere relasjoner: «(…) while street‐level bureaucrats 

are held accountable in various relations: bottom‐up as well as top‐down, but also ‘sideways’ 

(Hupe & Hill, 2007, s. 295). Med dette så menes klienter og kollegaer både i internt, men 

også eksternt i andre organisasjoner. Når bakkebyråkratene er ansvarlige overfor mange andre 

aktører, og samhandling skjer fra flere kanter, vil dette påvirke deres handlinger (Hupe & 

Hill, 2007).  

 

2.4 Lipsky sett inn under norske forhold  

Til tross for kritikk mot Lipsky (1980) mener andre at hans teori er relevant også på norske 

forhold. Enkelte av Lipsky sine hovedpoenger fremstår fremdeles som allment akseptert, og 

blir i liten grad debattert. I ettertid er det gjort flere studier som støtter Lipsky sitt syn, blant 

annet Djuve et al. (2017) sin forskning, Kjørstad sin forskning fra 2005 og Djuve og Kavli sin 

forskning fra 2015. Disse forskerne tilhører gruppen som blant annet mener at bruken av 

skjønn fortsatt er gjeldende.  

 

2.4.1 Bruk av skjønn 

Bruk av skjønn er ikke noe nytt i arbeidet med integreringsarbeidet. Rommet for kommunalt 

skjønn i utformingen av introduksjonsordningen er stort, både når det gjelder organiseringen 

av introduksjonsprogram og norskopplæring, og sammensetningen av hver enkelt deltakers 

program (Djuve et al., 2017, s. 133). Kjørstad (2005) har forsket på sosialarbeidere i Oslo og 

skriver at selv om loven utgjør den formelle rammen for sosialarbeiderne, vil interne regler og 

policy innen det enkelte sosialkontor ha stor innflytelse på sosialarbeidernes praksis. 

Bakkebyråkratenes arbeidskrav er mange og til dels motsetningsfylte. I tillegg til de 

lovpålagte kravene skal byråkraten forholde seg til deltakernes forventninger, og alt skal skje 

innenfor en ramme som byråkraten vurderer som faglig etisk forsvarlig. Derfor mener 

Kjørstad at arbeidet vil preges av personlige verdier og erfaringer hos den enkelte 

sosialarbeideren (Kjørstad, 2005, s. 382).  
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Djuve et al. (2017) har i sin forskning om Introduksjonsprogram og norskopplæring- 

hva virker- for hvem trukket inn Lipsky (1980) sitt verk om bakkebyråkratiet sett inn under 

norske forhold.  De viser til Lipsky sin påstand om at offentlig politikk ikke alltid blir 

iverksatt slik beslutningstakerne forventer. Noe av forklaringen bak dette mener Lipsky er å 

finne hos bakkebyråkratene fordi de har direkte kontakt med deltakerne og er de egentlige 

politiske beslutningstakerne. Funn i studien til Djuve et al. (2017) sier at 

introduksjonsprogrammet implementeres i ulik grad og på ulikt vis i norske kommuner. Dette 

antar de henger sammen med kjennetegn ved både kommunen og ved deltakerne samt med 

organiseringen av arbeidet i den enkelte kommune (Djuve et al., 2017, s. 134). I en annen 

rapport skriver Djuve og Kavli (2015) at graden av overordnet statlig koordinering av 

innholdet i introduksjonsordningen er svært liten samtidig som at ansvaret er spredd på en 

rekke aktører. «Dermed blir mange programrådgivere og ledere for lokale 

introduksjonsprogram henvist til tidskrevende øvelser i samarbeid og koordinering, uten at 

noen har makt og myndighet til å skjære gjennom» (Djuve & Kavli, 2015, s. 56). Videre 

skriver Djuve og Kavli (2015) at i et slikt system kan personlige egenskaper, kontakter og 

nettverk få stor betydning. Dette forklarer mye av det samme som Lipsky omtaler som 

bakkebyråkratenes arbeidsforhold.  

 

2.4.2 Bruk av mestringsstrategier hos programrådgivere  

Lipsky (2010) ser som tidligere nevnt bakkebyråkratene som en vesentlig aktør i utformingen 

av politikk. Djuve et al. (2017) hevder at Lipsky legger vekt på strukturenes innflytelse på 

byråkratens atferd, mens de i sin rapport ønsker å gå enda et steg videre ved å også vise til 

forskjeller mellom byråkrater. De setter søkelyset mot programrådgivernes bakgrunn, 

kompetanse og holdninger til introduksjonsprogrammet og loven og dennes virkemidler blant 

programrådgivere. Nærmere bestemt ser de på strategier programrådgivere bruker når det 

oppstår uenighet med deltakere i introduksjonsprogrammet. Djuve et al. finner en klar 

sammenheng mellom holdninger til å ta imot flyktninger og valg av strategi for 

brukermedvirkning. De skriver at programrådgivere som er tilhengere av sterkere 

innvandringsbegrensning, er mer tilbøyelige til å bruke mestringsstrategier, enn 

programrådgivere som er mer positivt innstilt til dagens nivå av flyktnings innvandring. De 

viser til at funn om at «de restriktive» programrådgiverne er mer tilbøyelig til å velge minste 

motstands vei, og mindre tilbøyelige til å bruke den tilnærmingen som tar lengst tid. De 

treffer ofte beslutninger raskere ved at de «gir seg» eller at de «overstyrer» deltakeren de er 
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uenig med (Djuve et al., 2017, s. 147). Djuve et al. mener det er rimelig å anta at de to 

strategiene er mindre tidskrevende enn å kalle til stadig nye møter med deltakeren for å 

komme frem til enighet. Dermed viser funnene deres at de «restriktive» programrådgiverne- 

de som er tilhengere av sterkere innvandringsbegrensning, er mere for «tidsbesparende» 

strategier enn de som er mer positivt innstilt til innvandring. Det er dette Lipsky (1980; 2010) 

omtaler som mestringsstrategier. Det Djuve et al. derimot ikke finner, som Lipsky hevder, er 

en sammenheng mellom bruk av mestringsstrategier og antall brukere den enkelte 

programrådgiver har ansvar for. De støtter ikke opp om hypotesen om at stor arbeidsmengde 

bidrar til bruk av mestringsstrategier (Djuve et al., 2017, s. 150).  

 

2.4.3 Lipsky om kritikken  

I Lipsky sin 2010 utgivelse skriver han et nytt kapittel som tar opp noe av kritikken han har 

fått siden utgivelsen i 1980. Han er likevel klar på at han fremdeles står for teorien han la frem 

i den opprinnelige utgaven, men noe blir delvis reformulert. Han utvider mye av hans tidligere 

uttalelser og tar opp flere nye hensyn, for eksempel implikasjoner som finanskrisen har ført 

med seg. Deler av Lipskys svar av kritikken er ikke relevant for min oppgave, men jeg vil 

peke på noe av det.   

 Lipsky (2010) mener at tretti år senere enn hans første publikasjon av street- level 

bureaucrats er bekymringene knyttet til offentlige tjenester og forholdet mellom offentlige 

løfter og implementeringen av den fortsatt gyldig. Men dette er sammen med et annet 

problem; han mener vi nå lever i en tid der støtte til regjeringen har blitt svekket og selve 

formålet med regjeringen er dypt omstridt. Han mener at tidene vi lever i, i dag, krever en 

forståelse for de kritiske rollene til regjeringen hvor moderne og suksessfulle samfunn 

avhenger av sosial velferdsavsetning, miljø og forbrukerbeskyttelse, offentlige tjenester og 

varer som skole og motorveier, samt planlegging for fremtiden (Lipsky, 2010, s. 214). Lipsky 

sier at han i den tidligere utgaven av fra 1980 antok at offentlige tjenester, selv om de kunne 

endre seg i en viss grad, var fundamentalt varige i sin grunnleggende struktur og støtte. Med 

tidenes tid synes disse antagelsene å ikke stemme helt (Lipsky, 2010, s. 215). 

 Lipsky (2010) sier at han i sin tidligere versjon la vekt på at bakkebyråkratene i liten 

grad kunne styres fra høyere hold. Lipsky mener fortsatt at ledere er begrenset i måten de kan 

utøve autoritet på, men at det etter mange år har vist seg at ledere kan begrense gapet mellom 

ytelsen til bakkebyråkratene og de ønskede politiske resultatene. Her viser Lipsky til 

innføringen av «new public management» som resulterte i administrative reformer som 
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reduserte bruken av skjønn og som vektla klare mål og virkemidler i de offentlige 

institusjonene. Skiftene og reformene kunne i større grad redusere bruken av skjønn, men 

eliminerte den ikke (Lipsky, 2010, s. 223).  

 I dag mener Lipsky (2010) det er en del nye faktorer som former avgjørelsene til 

dagens bakkebyråkrater. Lipsky skriver blant annet at arbeidsmuligheter og tilgjengeligheten 

av helsetjenester danner beslutningsprosessen til dagens velferdsarbeider. Kvaliteten på 

valgene om hjelp, som er tilgjengelig for arbeidstakere, avhenger delvis av de «hjelpende 

ressursene» som bakkebyråkratene har tilgang til. Han sier at bakkebyråkratene så klart også 

alltid avhengig av saksbelastninger og andre arbeidsforhold som påvirker forholdene av 

arbeidet i velferdssystemet. Men siden velferdsreformen er de også blitt avhengige av noen 

nye faktorer, særlig den lokale sysselsettingssituasjonen (Lipsky, 2010, s. 222).  

 Til syvende og sist, sier Lipsky (2010), handler jobben til bakkebyråkratene om 

forhold som er etablert mellom individer i enkeltsituasjoner hvor jobben deres har som formål 

å yte tjenester, gi støtte eller avgjøre hvordan borgerne sine situasjoner passer inn i lovverket 

og praksiser som gjelder i den offentlige sektor (Lipsky, 2010, s.237). Bakkebyråkrater 

opplever fortsatt i stor grad den daglige driften som underbemannet og at det er mangel på 

tilstrekkelige ressurser. De står fortsatt ovenfor utfordringen om å balansere respekten for de 

individuelle møtene med brukere samtidig som at de skal oppnå effektivitet og opprettholde 

tilstrekkelig mål i de offentlige systemene (Lipsky, 2010, s. 237).  

 

2.5 Rettspluralisme  

Fenomenet og begrepet rettspluralisme har blitt et sentralt studiefelt for rettssosiologien siden 

slutten av 1970. Mathiesen (2011) skriver i sin bok om retten i samfunnet at vi bare har ett 

rettssystem i Norge, men spør videre: «Men betyr det at retten er én?» (Mathiesen, 2011, s. 

229). Selv med bare ett rettssystem i form av formelt vedtatte regler, kan oppfatningene av 

hva som er rettstilstanden sprike til alle kanter. Dette kan skje blant både ikke- jurister men 

også blant juristene selv. Teorier for rettspluralisme argumenterer typisk for at retten ikke skal 

ses på som en systematisk enhet, f.eks. norsk rett, men som overlappende rettsordener og 

normer (Dalberg- Larsen, 1994, s. 9). Noe vil ha utspring fra det statlige rettssystemet, mens 

andre kan for eksempel bygge på adferdsmønstre og institusjoner (Hammerslev & Madsen, 

2013, s. 560). Retten anses ikke her som et sammenhengende og koherent system av normer 

for eksempel knyttet til det offentlige rettssystemet, men snarere som en flerhet av 

vekselvirkende og til dels konkurrerende rettsoppfatninger. Diskusjonen om rettspluralisme 
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kan reise tre typer av spørsmål: 1. deskriptive spørsmål om, hvilke normer som faktisk gjør 

seg gjeldende i et samfunn. 2. begrepslige spørsmål, om hva vi skal forstå ved rett og 

rettsbegrepet, og 3. normative og politiske spørsmål om hva som bør gjelde som rett i et 

samfunn (Hammerslev & Madsen, 2013, s. 560). Og hva som er enda viktigere enn det er at 

rettsanvendelsen kan nedfelle seg forskjellig i ulike grupper og deler av samfunnet. Dette 

kaller Mathiesen for ulike rettskulturer, «dvs. ulike generelle normer som siger inn i og preger 

rettsanvendelsen» (Mathiesen, 2011, s. 229).  Mathiesen viser til at nyere forskning og teori 

har lagt vekt på at staten til dels inneholder store ulikheter i saksbehandlingsform mellom 

forskjellige etater, og at det ofte er store konflikter, også interessekonflikter, mellom 

forskjellige ledd (s. 230).  

Mathiesen (2011) skriver om «judisiell» rettsanvendelse og «byråkratisk» 

rettanvendelsen. Den judisielle rettsanvendelsen, skriver han, benytter på mange måter 

dommerens fremgangsmåte. «Det er den formelle lovgivningen som kommer til anvendelse, 

det er de rettskilder det gis anvisning på i den tradisjonelle juridiske metodelære som 

anvendes- lovtekst, rettsavgjørelser osv.- og det er subsumpsjonslogikken som råder» 

(Mathiesen, 2011, s. 231). Den byråkratiske rettsanvendelse benytter også den formelle 

lovgivning, men Mathiesen skriver at den avviker mer fra den judisielle ved at 

saksbehandlerne ikke gjør noe særlig forsøk på selv å tolke loven ved hjelp av klassiske 

rettskilder. «I stedet baserer de seg typisk på forhåndstolkninger som sentrale myndigheter 

allerede har forsynt dem med, og dessuten ikke sjelden på standardiserte oppslagsverk» 

(Mathiesen, 2011, s. 232). Ifølge Mathiesen burde jeg altså finne en byråkratisk, ikke 

judisiell, rettsanvendelse i min studie.  

 

2.5.1. Ikke juristers rettskultur  

Mathiesen (2011) viser til Andenæs sin undersøkelse om ulike rettskulturer i Andenæs og 

Olsen (1990). Med utgangspunkt i skillet mellom judisiell og byråkratisk rettsanvendelse 

understreker de at den enhetlige byråkratiske rettsanvendelsen må nyanseres og suppleres, og 

dét blant annet på bakgrunn av ikke- juristenes rettsanvendelse (Mathiesen, 2011, s. 233; 

Andenæs & Olsen, 1990, s. 50). I byråkratiet finnes det for det første profesjonelle ikke- 

juridiske regelanvendere som fungerer annerledes enn juristene. De er forskjellige ved at de 

anvender regler i lys av sin spesielle profesjonelle tenkemåte og bakgrunn (Mathiesen, 2011, 

s. 233; Andenæs & Olsen, 1990, s. 50). Rettsanvendelsen vil bli preget av dette. For det andre 
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finnes det mye uprofesjonell. rettsanvendelse, «bl.a. av folkevalgte organer og av 

uprofesjonelle yrkesgrupper som ikke følger prinsippene for det legale byråkratiet» (Andenæs 

& Olsen, 1990, s. 50).  

Sektorer som ikke er så sentralt organiserte, for eksempel forskjellige kommunale 

forvaltningsområder, vil lettere bli preget av den spesielle profesjonelle bakgrunn, av den 

organisatoriske rammen for beslutningene, «(…) og av de folkevalgtes ikke- faglige 

rettsanvendelse» (Mathiesen, 2011, s. 234).   

 

2.5.2 Rettspluralisme- svak og sterk 

Mathiesen (2011) omtaler diskusjonen ovenfor som «rettspluralisme» i det norske 

rettssystemet. Det er innenfor dette rettssystemet til dels store spaltninger mellom rettskulturer 

som anvender retten systematisk forskjellige. Retten anvendes annerledes enn det som læres 

ved de juridiske fakulteter. Det er denne formen for «rettspluralisme» som kalles for svak 

pluralisme, «(…) nettopp fordi den dreier seg om spaltninger mellom ulike rettskulturer 

innenfor og som en del av systemet» (Mathiesen, 2011, s. 236). Mathiesen skriver at dette er 

en viktig form for rettspluralisme, for den medfører at de enkelte samfunnsmedlemmer 

innenfor et samfunn møter til dels forskjellige former for rettsanvendelse avhengig av hvor 

det ferdes og hvem de forholder seg til i samfunnet. Den andre formen for rettspluralisme, 

kalles for sterk pluralisme. Sterk rettspluralisme handler om parallelle rettssystemer. Det vil si 

at det ved siden av og utenfor den formelle retten eksisterer andre regulerende systemer enn 

den formelle retten (Mathiesen, 2011, s. 236). Ettersom min oppgave tar for seg ulike 

rettskulturer innenfor og som en del av samfunnet, vil min oppgave ta for seg den «svake» 

rettspluralismen.  

 

2.6 Rettsbevissthet  

Mye av teori om rettsbevissthet handler om alminnelige folks rettsbevissthet. Det er mindre 

teori å hente om byråkraters rettsbevissthet (Richards, 2015, s. 299). Dermed gjør jeg bruk av 

den teori om rettsbevissthet jeg anser som en rimelig inngang til også å tolke 

frontlinjepersonalets rettsbevissthet.  

Rettsbevissthet er et teoretisk konsept av empirisk forskning i rettssosiologi som 

oppstod rundt 1980-1990. Det vokste frem for å ta opp problemer av juridisk hegemoni, 
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særskilt hvordan loven opprettholdt sin institusjonelle makt til tross for gapet mellom ‘Law in 

books’ og ‘Law in action’ (Silbey, 2005, s. 323). Studiet av rettsbevissthet kom som en 

bekymring for at forskning innenfor lov og samfunn spurte feil type spørsmål eller ikke 

trengte inn i hverdagen til folk og deres individuelle lovopplevelser. Rettsbevissthet tenkning 

har som mål « (…), to understand peoples’ routine experiences and perceptions of law in 

everyday life» (Cowan, 2004, s. 929). Fokus er først og fremst på subjektive erfaringer, 

snarere enn på eksempelvis lov og dens virkninger i samfunnet. Dette åpner opp for en helt ny 

arena av subjektive rettsopplevelser. Innsikten av rettsbevisstheten i litteraturen viser til at 

loven er opplevd i hverdagen til mange utover det som er vist i tidligere forskning som 

tradisjonelt har lagt juridiske fenomener til grunn for sin metodologi (Cowan, 2004, s. 929).  

Susan S. Silbey (2005) skriver at samfunnsforskere innenfor rettsosiologi tradisjonelt 

har vært mindre opptatt av hva loven er enn hva loven gjør. Silbey argumenterer at for å vite 

hva loven gjør og hvordan den fungerer, måtte man vite hvordan ‘oss mennesker’ kan bidra til 

lovens effekter så vel som dens ineffektivitet. For å svare på dette spørsmålet måtte man ikke 

bare vite av hvem loven blir brukt, men også når og av hvem den ikke blir brukt. (Silbey, 

2005, s. 326). Ikke bare må man søke etter variasjonen i bruken og fortolkninger av loven, 

men man må også vurdere og kanskje redefinere hva som legges i å ‘bruke loven’. 

Denne reorienteringen sier Silbey (2005) hadde flere komponenter. Den første forlot 

‘Law first’ paradigme når det kom til forskning på retten. Istedenfor å ta utgangspunkt i 

lovregler for å finne ut hvorvidt formålet med loven ble oppnådd eller ikke, rettet forskere seg 

mot menneskers ordinære hverdagsliv for å finne- om det i det hele tatt var å finne- spor av 

lov her. Interessen var like stor for fraværet av loven (Silbey, 2005, s. 326). For det andre 

mente man med dette skiftet av loven ikke skulle bli sett på som et verktøy til å påvirke 

sosiale relasjoner, men som et sett av konseptuelle kategorier som hjelper en å konstruere, 

komponere, kommunisere og tolke sosiale relasjoner. For det tredje sluttet man å behandle 

loven og samfunnet som to distinkte sfærer. Nye teorier og forskningsmetoder ble nødvendig 

for å studere loven i samfunnet, ikke lov og samfunn adskilt slik det tidligere hadde vært. 

Dette innebar blant annet flere studier som tok for seg hvordan lovlighet er en kontinuerlig 

struktur for sosial handling (Silbey, 2005, s. 328). 

Laura Beth Nielsen (2000) beskriver også denne utviklingen i synet på retten i teksten 

Situating Legal Consciousness; Experiences and Attitudes of Ordinary Citizens about Law 

and Street Harassment. Her viser hun til hvordan rettsosiologien har flyttet seg fra en 
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instrumentell lovoppfattelse mot et konstitutivt perspektiv som ser loven som en av mange 

konkurrerende styrker som påvirker og former samfunnslivet. I motsetning til den 

instrumentelle tilnærmingen der loven behandles som autonom fra sosialt liv, normative 

systemer og sosiale institusjoner, ser det konstitutive perspektivet loven som noe innebygd i 

disse andre arenaer. En endring her har vært å studere det Nielsen mener er de «vanlige 

borgernes» rettsbevissthet: «One aspect of this shift has been to study the ‘’legal 

consciousness’’ of ordinary citizens, exploring how they think about the law and how their 

understanding of legal institutions and legal rules affects they day-to-day lives» (Nielsen, 

2000, s. 1058).  

Dette skiftet undersøker ikke bare hvordan folk tenker på loven, altså deres bevissthet 

om loven, men også hvordan ubevisste ideer om loven kan påvirke beslutninger de gjør. 

Nielsen (2000) skriver videre at rettsbevissthet også handler om der loven er tilsynelatende 

fraværende og til hvordan folk ikke tenker om loven; det vil si: «(…) the body of assumptions 

people have about the law that are simply taken for granted» (Nielsen, 2000, s. 1059). Disse 

antagelsene kan være en så stor del av individet at det er vanskelig å fange opp.  

 

2.6.1 Kritikk av rettsbevissthet  

Noe av kritikken har tatt utgangspunkt i at forskere definerer rett og bevissthet på forskjellige 

måter. Noen ser på det som en ideologi, mens andre på det som en mer subtil og nyansert 

måte. Kritikken har også gått ut på det som beskrives som ‘måten loven går tapt i samfunnet’. 

Med det så menes: «once law is reconceptualised as all forms of power and authority, legal 

consciousness is no longer meaningfully legal» (Cowan, 2004, s. 934). En slik kritikk rammer 

selve roten til studiet av rettsbevissthet. Tilhengere av rettsbevissthets tekning mener på den 

andre siden at rettsbevissthet er et viktig verktøy for å identifisere de ulike måtene loven 

brukes på. Noen forskere legger særlig vekt på viktigheten av intervjuutforming i studier av 

rettsbevissthet. Det er viktig å ikke bare gjenkjenne hvordan ulike spørsmål vil produsere 

forskjellige og konkurrerende svar, men også i hvilken utstrekning intervjuerne må bevisst 

velge å presentere lov på bestemte måter. Ulike studier vil mobilisere «loven» i rettsbevissthet 

forskjellig. I stedet for spørsmålet "Hvordan opplever folk lov?", bør en oppfatning av 

rettsbevissthet være "Hva opplever folk som" lov "? (Cowan, 2004, s. 935-936).  
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2.6.2 Rettsbevissthet som kulturell praksis 

Silbey (2005) utvikler et begrep om rettsbevissthet som kulturell praksis. Fra dette 

perspektivet, er lovlighet en fremvoksende struktur av sosialt liv som manifesterer seg på 

ulike steder. Lovligheten fungerer da som et tolkende rammeverk og et sett med ressurser og 

som den sosiale verden utgjør (Silbey, 2005). Silbey trekket blant annet frem en studie av 

rettsbevissthet hun gjorde i samarbeid med Patricia Ewick i 1998 i håp om å forene de 

tidligere tilnærmingene til moderne empirisk forskning. Deres fokus innebar at deres 

«empiriske blikk» ikke bare måtte vært på formelle juridiske hendelser, men også på de 

hendelsene hvor loven var fraværende.  

 I deres studium brukes begrepet ‘lovlighet’ som henviser til de meningene, kilder til 

autoritet, og kulturelle praksiser som er gjenkjennelig som lovlig, uavhengig av hvem som 

bruker det eller til hvilket formål (Silbey, 2005, s. 347). Ewick og Silbey organiserer deres 

arbeid gjennom tre skjemaer av de de kaller for «lovlighetsskjemaer». Det er skjemaer som 

samler og organiserer hvordan folk konstruerer sine lovsaker. Der har de selv konstruert og 

kodet tre generelle retninger om loven. Som Silbey skriver kunne respondentene være ‘’for 

loven’’- overbevist om dens legitimitet, "med loven"- utnyttet loven på en hensiktsmessig 

måte når den favoriserer dem og har en generell forståelse av loven som et ‘spill’. Endelig 

kunne respondentene være "mot loven"- kynisk om dens autoritet og mistro til 

implementeringen (Nielsen, 2000, s. 1060; Silbey, 2005, s. 348).   

Dessuten kommer det frem at lovligheten styrkes av opposisjonen som eksisterer blant 

respondenters fortellinger og variasjonen mellom aktørers spesifikke opplevelser. Silbey 

(2005) støtter opp om Larson (2004) sin modell som sier at rettsbevissthet er et svar på at 

loven ofte er vag, lite nøyaktig og ubestemmelig. Det er ikke slik at det ene samfunnet har en 

sterkere rettsbevissthet sammenlignet med et annet sted, men at lovens iboende upresishet 

løses av ulike former for rettsbevissthet (Larsson, 2004, s. 763-765; Silbey, 2005, s.  360).  

Videre sier Silbey at lovlighet blir mye svakere og mer sårbar når den blir oppfattet som noe 

unikt. Ser man lovlighet som konsistent, vil den være mer skjør (Silbey, 2005, s. 349-350).  

Cooper (1995) og Seron, Pereira og Kovath (2004) viser til at det er en sterk 

korrelasjon mellom to forhold knyttet til rettsbevissthet: parti tilknytning og politisk ideologi 

(Cooper, 1995, s. 511; Seron et al., 2004, s. 679). Videre skriver Silbey (2005) at 

rettsbevissthet også kan knyttes til politisk mobilisering på arbeidsplassen. Selv om dette er 

forskning fra Storbritannia og USA, argumenterer Silbey for at dette kan være like gyldig 

andre steder også (Silbey, 2005, s. 355-356).  
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2.6.3 Rettsbevissthet som erfaring og sosial stilling 

Nielsen (2000) skriver at rettsbevisstheten hos vanlige medborgere ikke er et enhetlig 

fenomen, men må ses i forhold til bestemte typer lover, spesielle sosiale hierarkier og 

erfaringer fra ulike grupper med loven. Nielsen sin studie sporer opp de faktorene som 

påvirket hvordan folk kommer frem til sin holdning og mening til loven. Nielsen mener at 

folk gjør forbindelser fra sine tidligere erfaringer, både gode og dårlige, som delvis kommer 

fra de sosiale stillingene de har, og at disse opplevelsene former deres forståelse av loven. 

Dermed er den sosiale plasseringen av informantene, og erfaringene som oppstår fra den 

plasseringen, en viktig del av deres forståelse av lovlig bevissthet. Særlig det å være medlem i 

en gruppe av lav status kan ha innvirkning på dette: «From this study we see that being a 

member of a traditionally disadvantaged group has a significant effect on an individual’s 

orientation to the law» (Nielsen, 2000, s. 1087). Nielsen viser også til at tidligere erfaringer 

med lov og juridiske aktører påvirker en persons rettsbevissthet.  

 

2.6.4 Rettsbevissthet i møte med byråkratiet 

Dave Cowan (2004) skriver om hvordan loven blir sett og oppfattet av velferdssøkere i 

samspillet med byråkratiet. Han beskriver en innebygd prosess i byråkratiet som: «It lies, for 

example, in the bureaucracy’s dehumanising processes, and practices, sorting out what is 

valid and what is not» (Cowan, 2004, s. 957). Det kan i denne sammenheng vises til Zygmunt 

Bauman som i en massiv skala beskrev hvordan moderne byråkratiske beslutningsprosesser, i 

sin ytterste konsekvens, kan produsere moralsk likegyldighet og dehumanisering (Smith, 

2016, s. 2). Å avhumanisere, se bort fra menneskelige hensyn, kan forekomme i for eksempel 

saksbehandling. «Whatever moral instinct is to be found in human conduct is socially 

produced. It dissolves once the society malfunctions» (Bauman, 1988, s. 472).   

Cowan (2004, s. 957) sier videre at denne innebygde prosessen i byråkratiet ofte 

kommer i konflikt med det som er viktig for søkeren av velferdstjenester. Mer presist handler 

hans studie om hjemløse velferdssøkere som søker om bosted i henhold til lovgivning om 

bostedsløshet. Han antyder i sine data at hjemløse velferdssøkere oppfatter lov på flere måter:  

While some see law as a barrier to be surmounted, others regard it as authoritative, 

inflexible and final; while some see it as just, others regard it as inequitable; while 

some see it as empowering, others regard it as oppressive; and while some feel they 
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understand the legal rules of entitlement to housing, many in the sample find them 

bewildering. (Cowan, 2004, s. 930) 

Cowan (2004) har samlet inn data om hjemløses rettsbevissthet ved hjelp av 

intervjuer. Han beskriver tre nivåer av lov innsikt han fikk i sin studie som han trekker frem 

som viktige i studiet av rettsbevissthet. For det første ga det han data med innsikt i 

informantenes forståelse av offisiell hjemløshets lov. Dette formidlet de gjennom blant annet 

intervjuer. For det andre fikk han innsikt i hvordan ikke-offisiell lov, men lokal lov, påvirker 

velferdssøkerne og deres tilnærming til situasjonen deres. Å bli fortalt noe av en byråkrat kan 

være er en uoffisiell visdom som påvirker byråkratiets bruk av loven, og forstås av 

velferdssøkerne som lov. Noen velferdssøkere vil se på det byråkratene sier som offisiell lov, 

selv om det ikke trenger å være det. For det tredje, skriver han at samspillet mellom identitet 

og rettigheter under hjemløshetslovgivningen er en viktig analyse. Respondentenes påstand 

om egen verdighet er en del av deres samspill med velferdsbyråkratiet. Selvidentitet danner da 

en del av de rettighetene de søker (Cowan, 2004, s. 938). Det er dette Cowan oppdaget som 

«lov» i hans analyse. Cowan skriver at denne type analyse krever at leseren er sensitiv til 

fortellingene til den intervjuede samt den implisitte bruken eller fraværet av loven. Cowan 

skriver videre at stillhet, i seg selv, er ofte like kraftig som det som er uttalt. Stillheten om 

«lov» i intervjuene er ofte det som er mest interessant hevder Cowan. For Cowan var det 

interessant å fange opp der informantene produserte sin egen sannhet på egne vilkår. De som 

han intervjuet ga makt og sannhet til deres egen kunnskap, uten at de i utgangspunktet var så 

kunnskapsrike om den faktisk offisielle loven om hjemløshet (Cowan, 2004, s. 945-946).  

 

2.6.5 Lovens kostnader  

Litteraturen på rettsbevissthet i likhet med andre samfunnsforskere om lov og samfunn har 

gjentatte ganger dokumentert hvordan loven kommer med kostnader som er uforholdsmessig 

fordelt: lettere å bære for de som har mange former for kapital, en tyngre byrde for de som har 

mindre. Som Silbey (2005, s. 353) skriver er det ikke mange velferdsmottakere som motstår 

systemet, loven, overvåknings og kontrollteknikkene som de møter i byråkratiet. Silbey viser 

til studier av Gilliom i 2001 som skriver at mange velferdssøkere tar sjelden i bruk loven selv 

på grunn av få økonomiske og politiske ressurser, ingen organisasjonskultur, og lite håp om å 

klare å få sine rettigheter hørt. Det institusjonelle, strukturelle og sosiale trykket setter en 

stopper for engasjement med rettigheter og loven (Silbey, 2005, s. 353). De som allikevel gjør 
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dette, er de som avviker fra normen. Cowan (2004) skriver også om ulike komponenter som 

kan gjøre møte med byråkratiet og loven enda mer komplisert. Blant annet fant han ut at 

enkelte refererte til loven som en «lovlighet» som går fremfor alt. Dette ligner Ewick og 

Silbey sin modell av rettsbevissthet ‘before the law’ i den forstand «(…) in which law is 

separated off from society and exists independently» (Cowan, 2004, s. 949). Cowan beskriver 

respondenter som står fast i møtet med byråkratiet. En fellesnevner for dem er at de opplever 

og tror at byråkratene arbeider etter det Cowan beskriver som «going by the book» (Cowan, 

2004, s. 949). Det vil si at velferdssøkerens rolle er å fortelle om sin sak og deretter er det 

byråkratens rolle å anvende de gjeldende juridiske reglene på dette området. Her vil det ikke 

være bruk av skjønn og søkeren er maktesløs ovenfor byråkraten. Dette beskriver Cowan som 

et overdrevet bilde av byråkratene som anvender faste og juridiske regler. Poenget er snarere 

at velferdssøkerne i dette tilfellet, slik Cowan beskriver, har en oppfatning om at loven vil 

«produsere» det samme resultatet som byråkraten på grunnlag av det som er lagt frem av 

velferdssøkeren og dermed er det lite de kan gjøre for å overbevise byråkraten her (Cowan, 

2004, s. 949-950). Sådan vil velferdssøkeren skille mellom personen som tar avgjørelsen og 

den faktiske avgjørelsen, fordi byråkraten «følger boka» og de instruksene som følger med.  

 

 

2.6.6 Rettsbevissthet i byråkratiet  

Rettsbevisstheten til borgere som «mottar» eller står på andre siden av loven har blitt studert 

og er godt utbredt, hevder Sally Richards (2015) i sin studie. Derimot er det få forskere som 

har brakt oppmerksomhet til rettsbevissthet hos enkeltpersoner som bruker loven og jobber 

med den (Richards, 2015, s. 299). Richards gir ny innsikt i hvordan loven fungerer i 

byråkratiet. Studiet hans bygger på intervju med offentlige tjenestemenn i Australias flyktning 

revisjonstribunal for å analysere hvordan byråkrater tenker om loven. Richardsen viser dette 

gjennom forholdet mellom erfaring og intellekt i byråkratisk rettsbevissthet.  

 

Svak identifikasjon med lov og sterkt hensyn til personlig erfaring  

Richards (2015) fant ut gjennom sine intervjuer at deltakerne som uttrykte en svak 

identifikasjon med loven ga uttrykk for at de hadde sterk respekt for personlig erfaring (s. 

309). De hadde en kynisk innstilling til lovens kapasitet til å veilede og gi god 

beslutningstaking, men ga uttrykk for at personlig erfaring i stedet ville lede til en god 
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beslutningsprosess. Både deltakere med og uten juridisk bakgrunn med svak identifikasjon til 

loven konstruerte en dikotomi mellom loven på den ene siden og livserfaringen på den annen 

side (Richards, 2015, s. 310). På spørsmål om juridiske forståelser var tilstrekkelig til å 

utstyre beslutningstakere for å ta gode beslutninger, svarte flere deltakere at livserfaringer var 

den mest ønskelige egenskapen og viktigere for å være en god beslutningstaker snarere en 

korrekt forståelse av loven (Richards, 2015, s. 311).  

 

Sterk identifikasjon med lov og sterk respekt for intellekt 

Mens deltakerne som uttrykte svak identifikasjon med loven med stor respekt for personlig 

erfaring, var det andre som uttrykte sterke identifikasjoner med loven og stor respekt for 

intellekt (Richards, 2015, s. 314). Juridisk bakgrunn var ikke nødvendigvis avgjørende for 

besittelsen av å være gode beslutningstakere, men det var en korrelasjon mellom sterk juridisk 

identifikasjon og en idealisering av intellekt, der loven ble oppfattet å være en logisk ‘krets’ 

av triks som kunne lede beslutningstakere til en riktig beslutning. Det å være smart og forstå 

den juridiske rammen bidro til en bedre beslutningsprosess (Richards, 2015, s. 316).   

Richards (2015) konkluderer med at selv om ikke juridisk utdanning har vært indikativ 

på om offentlige tjenestemenn identifiserer seg med loven, svinger deltakernes svar i den grad 

de identifiserer seg med loven på ulike punkter i intervjusamtalene. Med byråkratenes 

legitimering med loven øker også verdsettelse av intellekt. Omvendt, der tjenestemenns 

identifikasjon med loven minsker, jo mer verdi gis til erfaring (Richards, 2015, s. 316-317).  

Cooper (1995) skriver litt om hvordan byråkratene selv, som sitter på den andre siden 

med myndighet, opplever loven. Cooper sin forskning viser til at mange byråkrater på mange 

måter motstår loven, samtidig som de aktivt prøver å innhente lovens muligheter. Byråkratene 

som Cooper intervjuet beskrev at de på den ene siden var fanget av loven, men at de samtidig 

brukte loven der de kunne og utfordret høyere myndigheter i sine lovgivende tolkninger. 

Dette til tross for at mange så loven som en arena der deres meninger ikke ble hørt (Cooper, 

1995, s. 510-511). Ikke alle de lokale myndighetsdrivende beskrev loven som noe 

undertrykkende og politisk signifikant. For noen ble loven også oppfattet som en belastning 

og en ressurs som nærmest ble ‘tatt for gitt’ av lokal myndighet. Spekteret av ulike svar om 

lov gjorde det vanskelig å tolke myndighetsaktørene på en enhetlig måte (Cooper, 1995, s. 

511).  
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2.7 Sammenfatning av Lipsky, Rettspluralisme og Rettsbevissthet  

I dette kapittelet har jeg redegjort for tre sentrale teorier knyttet til min problemstilling. 

Lipsky (2010) sin teori om bakkebyråkratiet sier noe om hva slags arbeidsforhold 

programrådgiverne jobber under og deres relasjon til klienter, som i min oppgave er deltakere 

av introduksjonsprogrammet. Jeg har vist til kritikk som Lipsky har fått fra flere hold, men 

også hvordan hans teori fortsatt blir brukt og er gjeldende i dag.   

Teori om rettspluralisme har vist at det eksiterer overlappende og til dels kolliderende 

rettsoppfatninger. Innenfor offentlige forvaltninger i Norge, slik som for eksempel 

kommuner, vil det kunne oppstå forskjellige rettskulturer med motstridende tradisjoner og 

normer for saksbehandling. Den svake rettspluralismen som jeg anvender til min oppgave, 

handler om spaltninger mellom ulike rettskulturer innenfor ett rettssystem.  

Jeg har også gjort rede for teori om rettsbevissthet og skrevet om det sentrale 

rettsbevissthets forskere mener er ulike oppfatninger av retten. Definisjonene brukt av 

forskere varierer avhengig av det underliggende metodologiske perspektivet. Hos enkelte tar 

rettsbevissthet utgangspunkt i menneskers erfaringer med retten. Forståelse av «lov» og 

«lovlighet» kan formes av kulturelle praksiser, politisk ideologi, utdanning, arbeidsplass og 

yrkesstilling. Som vi har sett kan rettsbevissthet også formes av erfaring og klasse. Vi har 

også sett på hvordan loven blir sett og oppfattet i møtet med byråkratiet. En gjennomgående 

tanke hos alle forskerne er viktigheten av å studere det folk ikke tenker om loven og de 

hendelsene der loven har vært fraværende. 

Både teori om bakkebyråkratiet, rettspluralisme og rettsbevissthet kan knyttes opp mot 

programrådgivere og deres arbeid. Mye av det som Lipsky (2010) tar opp går igjen i 

rettspluralismen og rettsbevissthets tenkning, og motsatt. Sådan kan man si at disse tre 

teoriene overlapper og utfyller hverandre godt.  
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3 Metode 

 

I dette kapittelet presenterer jeg hvordan jeg har arbeidet metodisk for å svare på 

forskningsspørsmålet. Hvilken metode jeg har valgt å ta i bruk for å gjennomføre min studie 

har vært naturlig knyttet til problemstillingen og vært en rettesnor for forskningsspørsmålet 

som jeg ønsket å få svar på. Først gjør jeg rede for valg av metode og begrunner hvorfor jeg 

bruker kvalitativt intervju, før jeg videre forteller om arbeidet med å finne respondenter og 

gjennomføring av intervjuene. I den teoretiske metodelitteraturen vises det ofte til at veien blir 

til mens man går og sådan vil jeg også vie dette kapitelet til å forklare fremgangsmåten jeg 

har benyttet og begrunne valgene jeg har tatt underveis. Avslutningsvis diskuterer jeg 

oppgavens validitet og reliabilitet.  

 

3.1 Valg av kvalitativt intervju som metode 

Formålet med ethvert kvalitativt forskningsintervju er å forstå sider ved intervjupersoners 

dagligliv fra deres perspektiv. «Å få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres 

opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer, er et mål» (Kvale & Brinkmann, 

2018, s. 20). I forskningsspørsmålet har jeg spurt hvilke faktorer som påvirker 

programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til introduksjonsprogrammet og om 

deres relasjon til introduksjonsloven, rettsbevissthet og rettskulturer. Metodisk har det vært 

nødvendig å «krype inn i» institusjonene der beslutningene fattes. Ved å lytte til 

programrådgiveres meninger som utspiller seg i et kvalitativt intervju, har det vært mulig å få 

tak i beslutningstakernes argumenter og holdninger som har vært avgjørende for deres 

beslutningsutfall. Intervju som gir data om hvordan informanten forstår erfaringer og 

begivenheter i sitt eget liv, og intervju som metode gir et særlig godt grunnlag for innsikt i 

informantens erfaringer, tanker og følelser (Thagaard, 2018, s. 89).  

 

3.2 Datainnsamling  

3.2.1 Utvalgskriterier 

Kvalitative studier baserer seg som oftest på strategiske utvalg. Det vil si at vi systematisk 

velger personer eller enheter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i 
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forhold til problemstillingen (Thagaard, 2018, s. 54). Utvelgelse av utvalget ble derfor tatt i 

forhold til forskningsspørsmålet. Mitt mål og ønske har vært å få vite mer om hvilke faktorer 

som påvirker programrådgivere i deres arbeid samt deres rettsbevissthet og rettskulturer. 

Førstehåndskunnskapen om dette ligger hos programrådgivere selv som arbeider i kommunale 

flyktnings tjenester eller NAV. Derfor falt valget raskt på å intervjue programrådgivere som 

jobber med introduksjonsprogrammet da det er rimelig å anta at de har svært god kjennskap 

til tema, og at jeg dermed ville få utfyllende svar på mine spørsmål.  

Et ønsket antall av utvalget i studien lå på mellom seks og ti informanter. Utvalget er 

dermed ikke representativt for programrådgivere eller for populasjonen for øvrig.  Det er 

heller ikke et mål for en kvalitativ studie at utvalget er så stort som mulig. Det er viktigere at 

utvalget omfatter deltakere som kan gi mest mulig relevant og variert informasjon som kan 

belyse problemstillingen. På den måten har utvalget vært såkalte nøkkelinformanter: 

«personer som antas å ha særlig god oversikt over og innsikt i et spørsmål forskeren ønsker å 

få belyst» (Andersen, 2006, s. 279). Andre forskere som har benyttet kvalitativ forskning, 

blant annet Storli (2018, s. 35-36) anerkjenner at noen informanter er mer innholdsrikere enn 

andre, i den forstand at de er bedre til å besvare spørsmålene på en måte som gir forskeren 

innsikt og forståelse for fenomenet.  

 

3.2.2 Rekruttering 

 Siden oppstarten var ønsket å intervjue programrådgivere som arbeider i kommuner i 

Akershus. Dette var et utvalgskriterium fordi jeg visste at kommuner i Akershus har en stor 

andel av flyktninger i introduksjonsprogrammet samt en beslutning som ble tatt ettersom 

kommunene lå innenfor en rimelig reiseavstand fra min bopel.  

I første omgang var planen å intervjue programrådgivere fra to kommuner som begge 

var organisert under egen flyktning tjeneste. Dette utvalgskriteriet var begrunnet med at jeg 

ønsket å intervjue programrådgivere som jobbet ut i fra nogen lunde samme premisser, 

herunder organisert under egen flyktnings tjeneste og ikke NAV. Tanken var at dersom 

kontorene hadde mange likheter, ville det være lettere å sammenligne kontorene. Imidlertid 

vet jeg ikke i dag om dette stemmer da jeg ikke endte opp med to kommuner som var 

organisert under egen flyktning tjeneste. Det at jeg i utgangspunktet ikke ønsket å intervju 

noen i NAV var kun fordi at jeg hadde en antagelse om at de to kommunene med egne 

flyktnings tjenester var store og derav hadde flere ansatte programrådgivere enn i NAV. 
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Ettersom jeg da kun hadde hatt to enheter å hente inn informanter fra, var jeg i større grad 

avhengig av at det var flere programrådgivere å «ta av» ettersom at jeg på forhånd ikke visste 

hvem av programrådgiverne som lot seg intervjue og delta i min forskning.  

Det viste seg at begge kommunene måtte takke nei til å delta. Den ene kommunen 

begrunnet det med at de var i oppstartsfasen av nye prosjekter og lederen ønsket ikke å påføre 

programrådgiverne ytterligere belastning ved å også delta i mitt prosjekt. Den andre 

kommunen hadde allerede deltatt i tidligere masterprosjekter dette året og hadde ikke 

arbeidskapasitet til å delta i et nytt, selv om lederen delte stor interesse for 

forskningsspørsmålet og sa hun gjerne skulle deltatt dersom det hadde vært kapasitet til det.  

Etter at mitt ønske om å sammenligne disse to kommunene ikke gikk som jeg i 

utgangspunktet hadde håpet, måtte jeg gå bort i fra denne planen. Jeg tok et valg om å sende 

ut mail til ledere i andre kommuner i Akershus, både de organisert i NAV og de med egen 

flyktnings tjeneste. I andre omgang av rekrutteringen tok jeg et bevisst valg om å sende ut 

mail til kommuner som jeg visste hadde en litt ulik oppbygning av tiltaket, og som hadde  

forskjellig måloppnåelse i forhold til introduksjonsprogrammet. Dette var for å sikre størst 

mulig variasjon i utvalget slik at det også ble variasjon i erfaringer og sammenhenger i 

empirien. Til sammen sendte jeg ut mail til fem andre kommuner etter at to kommuner takket 

nei. Fra to av kommunene fikk jeg aldri svar, mens de tre andre kommunene ga positivt svar 

og det er disse tre som er med i min studie. 

All rekruttering av informantene skjedde ved at jeg sendte ut samme e-post til lederne 

innenfor fagfeltet i de tre kommunene. De fikk dermed nøyaktig samme informasjon. 

Responsen fra lederne var denne gangen positiv. I det følgende tok lederne dette opp med sine 

ansatte (programrådgiverne) og videre tok programrådgiverne kontakt med meg igjen dersom 

de ønsket å delta. Jeg gjorde umiddelbart intervjuavtaler med de som svarte meg.  

  

3.2.3 Utvalget 

Utvalget mitt består av ni informanter. Alle programrådgivere. Seks arbeider i kommuner 

organisert under NAV og tre arbeider i kommuner med egen flyktnings tjeneste.  

Informantenes alder spenner seg fra tidlig trettiårene til midt i femtiårene. Alle har 

høyere utdannelse. Utdannelsesnivået har vært alt fra bachelorgrad til mastergrad. Fagkretsen 
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spenner seg fra samfunnsvitenskap til ledelse og juss. Jeg vil imidlertid understreke at ingen 

av informantene er jurister.  

Informantene hadde jobbet som programrådgivere i fra to år til åtte år på 

intervjutidspunktet. Noen informanter hadde tidligere arbeidserfaring fra lignende stillinger i 

offentlig sektor, mens andre hadde ingen erfaring. I utvalget mitt er det noen informanter som 

har tilknytning til land utenfor den vestlige sfære. 

Jeg har i liten grad vektlagt kjennetegn som alder og nasjonalitet i analysen min. Jeg 

har valgt å tone ned disse variablene både av hensyn til informantenes anonymitet, og fordi 

jeg er usikker på hva variablene har å si for det informantene har fortalt meg.  

 

3.3 Intervjuene 

Mulige faktorer som påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger, deres 

rettsbevissthet og rettskulturer har blitt undersøkt med kvalitativt intervju. Kvale og 

Brinkmann (2018) skriver om det å «gå i lære som forskningsintervjuer» hvor kvalitativt 

intervju av høy kvalitet forutsetter omfattende trening ved å faktisk praktisere intervjuer (s. 

36). Dette merket jeg etter hvert som flere og flere intervjuer var gjennomført og jeg kunne 

tilegne meg mer ferdighet og kunnskap for hvert intervju som ble gjennomført.  

 

3.3.1 Semistrukturert intervju  

Som følge av at et av formålene med intervjuene jeg gjennomførte var å få frem faktorer som 

påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til 

introduksjonsprogrammet, vurderte jeg det som mest hensiktsmessig å gjøre semistrukturerte 

intervjuer. Dette er en mellomposisjon mellom to ytterpunkter- strukturerte og ustrukturerte 

intervjuer. Semistrukturert intervju åpner opp for at informantene blir stilt tilnærmet samme 

spørsmål, samtidig som at det åpner opp for å kunne stille spørsmål med utgangspunkt i 

informantenes beskrivelser og utsagn for videre utdyping og avklaring. Dette ga meg 

muligheten til å være fleksibel med tanke på spørsmål og oppfølgingsspørsmål slik at jeg 

langt på vei kunne tilpasse disse til det som virker naturlig ut i fra respondentenes fortellinger. 

Samtidig vil den delvis strukturen sikre at de viktigste temaene blir belyst i løpet av 

intervjusamtalen (Thagaard, 2018, s. 91). 
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Den største styrken ved et semistrukturert intervju er at informantene kan snakke fritt, 

men allikevel styres av en viss struktur. Jeg opplevde det semistrukturerte intervjuet som en 

stor fordel for å kunne tilpasse intervjuet den enkelte og for å følge en rød tråd gjennom hele 

intervjuet. Jeg opplevde det som avgjørende å ha et semistrukturert intervju fordi i samtalen 

sto både informantene og jeg fritt til å fordype oss i enkelttemaer, introdusere nye temaer og 

forfølge sidespor der dette falt seg naturlig. Da jeg startet analyse prosessen forstod jeg i enda 

større grad hvor stor nytte det semistrukturerte intervjuet var for min oppgave. Mye av det 

som kom frem i intervjuene hadde kanskje aldri kommet frem dersom jeg hadde valgt et 

strukturert intervju da intervjuet hadde blitt for rigid. Med semistrukturert intervju fikk 

informantene bedre mulighet til å snakke seg «varm» og gå i dybden av hele temaet, ikke kun 

det konkrete spørsmålet.  

 

3.4 Gjennomføring av studien 

 

3.4.1 Gjennomføringen av intervjuer  

Da intervjuguiden var ferdig skrevet og informantene var rekruttert startet intervjuene. I 

prosessen med å rekruttere informanter skrev jeg på mail eller ga beskjed på telefon at jeg 

gjerne ønsket å gjennomføre intervjuet på et «rolig sted». Gjerne på et møterom eller på deres 

eget kontor dersom det lot seg gjøre. Det var et bevisst valg fra min side ettersom jeg ikke 

ønsket mye støy rundt intervjusituasjonen. Dette basert på tidligere erfaringer i tillegg med 

tanke på det Jacobsen (2018, s. 152) beskriver som «konteksteffekten» som sier noe om at 

konteksten intervjuet foregår i, som regel påvirker innholdet i intervjuet. Å foreta intervjuer i 

den naturlige konteksten der informanten «føler seg hjemme» var noe jeg ønsket i alle mine 

intervjuer. Som Jacobsen skriver: Omhandler intervjuet forhold på jobben, vil kontoret være 

en naturlig kontekst» (Jacobsen, 2018, s. 152). Jeg opplevde også at informantene synes dette 

var et naturlig valg ettersom at møterom og/ eller samtalerom var lett tilgjengelig på deres 

arbeidssted. Alle intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidssted og i arbeidstiden 

enten på møterom eller samtalerom. Det var kun informant og jeg som var tilstede under alle 

intervjuene. I likhet med Jacobsen, påpeker også Thagaard (2018) at det er forskjell på hvor 

fri informanten føler seg til å snakke om ulike temaer ettersom hvor intervjuet gjennomføres 

(s. 100). Jeg opplevde på alle intervjuene at informantene følte seg fri og tilpass. Denne 

oppfatningen bygger på deres kroppsspråk med åpen holdning, smil og latter. To av mine 
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informanter var i større grad enn de øvrige informantene mer pågående i å kartlegge hva jeg 

ville med prosjektet samt få mer informasjon til bakgrunnen for mitt valg av tema for 

oppgaven.  

På forhånd av intervjuet hadde jeg sendt ut (se vedlegg 2) informasjon til leder som 

etter avtale skulle informere informantene om oppgaven. I skrivet beskrev jeg tema og hensikt 

med oppgaven, hva slags data og hvordan data skulle samles inn, intervjuets lengde, bevarelse 

av anonymitet samt muligheten for å trekke seg fra intervjuet med umiddelbar virkning. Da 

jeg møtte informantene til intervju spurte jeg om de hadde lest gjennom det som var blitt 

sendt til deres leder. Samtlige sa ja. Allikevel ønsket jeg å gå gjennom skrivet enda en gang 

samt orientere informantene om konfidensialitet og anonymitet da jeg opplevde at flere 

informanter lurte på om de kunne bli kjent igjen etter publikasjonen av oppgaven. En svært 

viktig oppgave jeg hadde var det Dalen (2013) skriver om at «Informanten må føle seg trygg 

på at de opplysningene som kommer frem i løpet av intervjuet, blir behandlet fortrolig, og at 

de ikke senere skal kunne føres tilbake til vedkommende» (Dalen, 2013, s. 102). Jeg spurte 

også om de hadde spørsmål i forbindelse med skrivet eller andre spørsmål i forkant av 

intervjuet. Jeg hadde printet ut skrivet og alle fikk mulighet til å lese gjennom før de skrev 

under på at de samtykket til deltakelse. I etterkant av intervjuet har informantene fått tilbud 

om å få tilsendt egen transkripsjon. De som ønsket dette fikk det. Når båndopptaker ble slått 

på, startet intervjuet. 

Totalt ble det gjennomført ni semistrukturerte intervjuer. Intervjuenes lengde varte fra 

litt over en time til nesten to timer. Variasjonene skyldes at noen hadde mer utfyllende svar 

enn andre og kom med flere eksempler og snakket utdypende om tema. Enkelte snakket også 

veldig fort og kom seg dermed gjennom intervjuet raskere. Noen svar gikk utenfor hva jeg 

anser som relevant for oppgaven, men jeg valgte å la de prate for flyten i samtalen.  

Samtlige intervjuer ble tatt opp med båndopptaker. Under de to første intervjuene tok 

jeg notater både på pc og i notatbok. Jeg opplevde etter hvert at notatskriving underveis 

avledet meg fra å lytte ordentlig på deltakeren. Dessuten ble mine notater overflødig 

informasjon ettersom alt ble godt bevart i lydopptaket. Dette ble tydelig etter transkriberingen 

av første og andre intervju hvor jeg tok svært lite i bruk mine egne notater. Derfor brukte jeg 

kun båndopptaker under resterende intervjuer og skrev korte stikkord der jeg følte det var helt 

vesentlig. Jeg opplevde at lydopptaket som stod på bordet ble en naturlig del av 
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intervjusituasjonen. En informant sa at h*n hadde glemt at jeg skulle ta opp samtalen. Jeg 

spurte igjen om det var ok at jeg tok opp intervjuet og informanten bekreftet dette.  

Etter hvert eneste intervju satt jeg meg ned i noen minutter for å reflektere over 

intervjuet som var blitt gjennomført. De umiddelbare inntrykkene jeg fikk skrev jeg ned i en 

notatbok i håp om at dette ville være en verdifull kontekst for senere analyse av utskrifter.  

 

3.4.2 Intervjuguide 

Under mine intervjuer benyttet jeg intervjuguider som jeg på forhånd hadde utviklet. For å 

hente inn informasjon om faktorer som påvirker programrådgivere, deres rettsbevissthet og 

mulige rettskulturer, ønsket jeg med det semistrukturerte intervjuet å inkludere både 

faktaspørsmål og meningsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 47). Intervjuguiden 

inneholdt syv temaer: om programrådgiverens bakgrunn, implementering av 

introduksjonsordningen i kommunen, arbeidet med lovverket, arbeidet med deltakerne, 

programrådgiverens egne meninger og opplevelser og resultater (se vedlegg 3). Spørsmålene 

ble valgt på bakgrunn av et ønske om å få vite mer om arbeidet rundt 

introduksjonsprogrammet men også personlige meninger og holdninger til programmet.  

Intervjuguiden er bygget opp slik at jeg først ville få litt bakgrunnsinformasjon om 

utdannelse og erfaring fra tidligere arbeid som er relevant for nåværende stilling. Videre stilte 

jeg spørsmål om hvordan introduksjonsordningen var implementert i kommunen. Jeg valgte å 

stille disse spørsmålene først. Min tanke var at dette kunne være lette spørsmål å svare på og 

derfor egnet til å få i gang samtalen og redusere nervøsitet eller usikkerhet, samt at jeg tenkte 

at hvis jeg fikk et innblikk i organisasjonen først, kunne det bli lettere å følge respondentens 

forklaringer på arbeidsfordeling og metoder etterpå.  

Etter å ha snakket litt om dette ba jeg respondentene fortelle om sine arbeidsoppgaver. 

Dette ga meg innsikt i hva de opplever som sine oppgaver og ansvarsområder. Herfra beveger 

vi oss over til hva deres egne opplevelser og personlige meninger om hva som påvirker 

arbeidshverdagen deres.  

Avslutningsvis spurte jeg litt om resultater for kommunen og om det var noe 

informanten selv hadde lyst til å tilføye både av informasjon og/eller spørsmål til overnevnte 

spørsmål. 
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Denne oppbyggingen av intervjuguide var helt bevisst med hensyn til informanten. Jeg 

ønsket en myk start hvor sensitive temaer som bruk av skjønn og lovverk i arbeidet kom litt 

senere i intervjuet.  

3.4.3 Endringer av intervjuguide 

I det første, andre og tredje intervjuet stilte jeg spørsmål i den rekkefølgen som stod i 

intervjuguiden. På de neste intervjuene opplevde jeg at informantene ofte kom inn på temaer 

som jeg hadde skrevet lenger ned i intervjuguiden. Istedenfor å vente til vi kom til de 

spørsmålene valgte jeg å stille oppfølgingsspørsmål når deltakeren først var inne på 

hovedtemaene. På en slik måte slapp informanten å komme inn på samme tema flere ganger, 

selv om det noen ganger også ble naturlig å snakke mer om et tema senere i intervjuet.  

Jeg valgte også etterhvert å ta vekk noen spørsmål om implementering og resultater 

for kommunen da jeg etter hvert ikke anså det som viktig for min oppgave. Istedenfor la jeg 

fra intervju fire vekt på tre nye spørsmål som jeg ikke hadde stilt tidligere. Det er viktig å 

understreke her at jeg i mine tidligere intervjuer hadde vært inne på disse temaene, men jeg 

hadde ikke skrevet det opp som hovedspørsmål i intervjuguiden. Med det så mener jeg altså at 

samtlige av mine informanter har snakket omkring de tre nye spørsmålene som jeg etter hvert 

tok med som hovedspørsmål i intervjuguiden.  

 

3.4.4 Åpne generelle spørsmål versus ledende spørsmål  

Allerede etter første intervju bestemte jeg meg for å endre måten jeg stilte et spørsmål på. 

Istedenfor å stille spørsmålet «På hvilken måte tar du i bruk lovverket i din jobb?» valgte jeg 

å omformulere spørsmålet til «Hva er din opplevelse av bruk av lovverk i ditt arbeid?». Jeg 

var redd for at mitt første spørsmål kunne gjøre at informanten følte seg stilt til veggs. Jeg 

ønsket en tillitsfull atmosfære som kunne gjøre det lettere for informanten å åpne seg om de 

temaene jeg ønsket kunnskap om. Jeg merket ved første intervju at spørsmålet var for spisset 

og konkret. Jeg ønsket ikke at informantene skulle føle at jeg var ute etter å finne feil ved 

deres bruk av loven, selv om dette uansett var og er langt utenfor mitt mandat i denne 

oppgaven. Med den nye formuleringen ønsket jeg å kunne åpne opp for mer av informantens 

egne opplevelser med å ta i bruk lovverket i jobben. Med alt for snevre og lukkede spørsmål 

var jeg redd for det situasjon som dette: «Begynner vi slik, kan det føre til at hele samtalen 

låser seg» (Jacobsen, 2018, s. 156). Spørsmålet snevrer fortsatt inn på samme tema, men på en 
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måte som kanskje gjorde det lettere for informanten å faktisk snakke om lovverk i sitt arbeid 

uten at spørsmålet kunne oppfattes som for konkret, i verste fall nedverdigende.   

Jeg ga også beskjed til informantene at det er deres egne opplevelser jeg ønsket at de 

skulle snakke om uten noe av det var et riktig eller galt svar. Det var viktig for meg å få 

beskrivelser i intervjuobjektets egne ord.  

Under intervjuene opplevde jeg noen ganger også at informanten spurte «Hva mener 

du med det?». Det var vanskelig her å ikke stille spørsmål som ble ledende. Et eksempel på 

det er her:  

Intervjuer: Hvordan opplever du deltakerne? 

Informant: På hvilken måte? 

Intervjuer: Er de åpne for samarbeid, ansvarlige, motiverte, aktive eller passive for 

eksempel? 

Thagaard (2018) skriver «Ledende spørsmål begrenser intervjupersonens 

svaralternativer» (Thagaard, 2018, s. 97). Ledende spørsmål bidrar til at vi leder intervjuet i 

en retning som skaper forventninger til hvordan intervjupersonene skal svare på spørsmålene 

(Thagaard, 2018, s. 97). Dette kan jeg i etterkant si meg helt enig i. Informantene mine kunne 

i utgangspunktet hatt en annen opplevelse av deltakerne enn det jeg la til grunn for hva jeg 

mener med «opplevelsen av en deltaker». Jacobsen (2018) skriver at det er stor sannsynlighet 

for at det som intervjuobjektet nevner først er det som opptar ham eller hun mest. Videre 

skriver han: «Følgelig er dette utsagnet meget viktig» (Jacobsen, 2018, s. 156). Eksemplet 

over er fra en av de første intervjuene. Ved de neste intervjuene prøvde jeg i forkant å si til 

informantene at de skulle si det de først tenkte på. Deretter ville jeg komme med 

oppfølgingsspørsmål dersom det var noe mer jeg lurte på. På den måten prøvde jeg å tilstrebe 

det Thagaard skriver om å først stille et generelt spørsmål og deretter følge det opp med et 

annet spørsmål som knytter det opp mot konkrete hendelser (Thagaard, 2018, s. 97).  

 

3.4.5 Nøytralitet 

Jeg gikk inn i intervjusituasjonen med et ønske om å tilstrebe nøytralitet. Ønsket om å 

forholde meg nøytral var jeg usikker på om jeg hadde klart å oppnå da jeg hørte på den første 

transkripsjonen. Etter første intervju merket jeg at jeg ofte sa bekreftende «Mmm» eller «Jeg 
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skjønner» etter at informanten hadde svart. Dette gjorde jeg ubevisst, for mitt ønske var i 

utgangspunktet å ikke si så mye til det informantene svarte. I refleksjonen over hvorfor jeg 

gjorde dette, og en innvending mot mitt ønske om nøytralitet, er det at tillitt i 

intervjusituasjonen har vært viktig for meg. Fortrolighet fra den som blir intervjuet, forutsetter 

at forskeren uttrykker sitt engasjement på en tydelig måte. Det var viktig for meg å skape en 

atmosfære av forståelse mellom meg og informant. Jacobsen (2018) skriver at «Hvis vi ikke 

gir noen bekreftende signaler, vil intervjuet antakelig stoppe opp etter en stund» (Jacobsen, 

2018, s. 157). Spesielt spørsmål som omhandlet informantenes personlige meninger og 

holdninger kan ha vært mer utfordrende temaer enn for eksempel typisk bakgrunn og fakta 

spørsmål. Jeg husker også spesielt ett intervju som hadde humoristisk karakter. Enkelte 

ganger kom informant med så morsomme eksempler at det var vanskelig å ikke le.  

Den asymmetriske maktrelasjonen underveis i intervjuene var også noe jeg fikk kjenne 

på. Intervjueren er den som definerer spørsmålene og beslutter hvilke svar som skal følges 

opp (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 52). Flere ganger spurte informantene mine meg «Svarte 

jeg egentlig på spørsmålet ditt nå?» eller «Var det riktig svar?». Dette er eksempler på 

situasjoner hvor mine informanter var klar over at det var meg, som intervjuer, som definerte 

hva som var tilstrekkelig av informasjon for hvert tema.  

I de neste intervjuene prøvde jeg å være mer bevisst på hva jeg uttrykte etter 

informantenes svar. Jeg ønsket å være klar over at bekreftende svar fra min side kunne 

oppmuntre informantene til å uttrykke sine meninger mer presist og at informantene fortalte 

mer om emnet som kunne oppleves som utfordrende.   

Poenget er at det var vanskelig å fremstå som helt nøytral når informantene engasjert 

fortalte om problemstillinger og situasjoner de stod ovenfor. Det var viktig for meg å tilstrebe 

en balanse mellom å forholde meg helt nøytral og det å komme med bekreftende 

kommentarer. Som Thagaard (2018) skriver: «Regi over intervjusituasjonen innebærer at vi 

finner en balanse mellom å gi uttrykk for henholdsvis bekreftende og utdypende kommentarer 

i forhold til intervjupersonens utsagn» (Thagaard, 2018, s. 100). Jeg så ingen nytte av å 

forholde meg på en måte som enten kunne gi uttrykk av at jeg ikke var engasjert i tema eller 

brydde meg om det informantene sa eller på den andre siden gi bekreftende kommentarer som 

kunne tolkes dithen at jeg mente det ene eller det andre om det bestemte temaet. Dette var noe 

jeg erfarte varierte fra situasjon til situasjon og som jeg lærte allerede etter første intervju. Jeg 

vil si at jeg klarte å finne en mellomposisjon mellom de to ytterpunktene.   
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3.4.6 Språk som en utfordring 

Som tidligere skrevet har noen av mine informanter vært utenfor den vestlige sfære. De har 

ikke norsk som morsmål men har lært dette i voksen alder. Da jeg var ferdig med å 

transkribere intervjuer med en informant som ikke hadde norsk som morsmål satt jeg med en 

følelse av at jeg enkelte steder underveis i intervjuet undervurderte informantens evne til å 

forstå mine spørsmål. Det var ikke min intensjon å legge lokk på informantens norsk 

ferdigheter, snarer tvert om ønsket jeg å stille spørsmålet på en slik måte som jeg trodde det 

ville gjøre det enklere for informanten å forstå spørsmålet mitt. Et av spørsmålene som jeg 

opplevde som utfordrende å stille informanter uten norsk som morsmål er hentet fra Djuve sin 

forskning fra 2011. Mitt ønske var å høre hva informantene mente om følgende sitat: «Stort 

rom for skjønn i produksjon av velferdsstatlige tjenester kan ha problematiske implikasjoner 

for tjenestemottakernes rettsikkerhet, fordi det åpner opp for ulikebehandling og gir økt makt 

til tjenesteprodusentene» (Campbell referert i Djuve, 2011, s. 30).  

Et kvalifikasjonskriterium for intervjueren er å stille korte, enkle og klare spørsmål 

(Kvale & Brinkmann, 2018, s. 165). Imidlertid følte jeg at det overnevnte sitatet for noen 

kunne være av akademisk språk og faglig sjargong. Da jeg den tredje gangen skulle intervjue 

en som ikke hadde norsk som morsmål valgte jeg å først stille spørsmålet slik jeg hadde 

skrevet den opp. I forkant sa jeg til informanten at dersom du ikke forstår spørsmålet skal jeg 

forklare det på en annen måte. Da jeg forstod at informanten ikke forstod hva jeg hadde spurt 

om gikk jeg rett over til å omformulere sitatet. Når jeg ser på det i etterkant så er jeg 

imidlertid usikker på hvilken måte å spørre spørsmålet på som informanten oppfattet som 

mest komfortabelt. Min umiddelbare tanke er at det å stille et spørsmål som informanten ikke 

forstår kan gjøre at informanten føler seg mer utilpass enn dersom spørsmålene blir gjort om 

til et enklere ordforråd uten at deltakeren vet at jeg har gjort dette. Så kan det her diskuteres 

hvordan dette bevarer verdigheten til informanten eller ikke.  

Jeg har lyst til å gi en ytterligere kommentar av sitatet ovenfor og begrunne hvorfor 

jeg valgte å ta det med i mine intervjuer.  Jeg er klar over at dette er et noe utradisjonelt valg 

jeg tok. Derfor vil jeg utdype dette. Inspirert av Dalen (2013) kan vi  

Av og til ta utgangspunkt i uttalelser som er formulert på forhånd og be informantene 

gi uttrykk for sine meninger om disse (…). Å vise til konkret forskningsresultater og 
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be informantene om å uttale seg om dem, er også en måte å få meninger og 

synspunkter frem på. (Dalen, 2013, s. 27-28) 

Jeg opplevde at sitatet jeg tok med førte med seg nyansering av et spørsmål. Jeg hadde 

tidligere i spørsmålene spurt om bruk av skjønn, men dette sitater fikk satt ord på et tema jeg 

var veldig interessert i å høre hva informantene mente om. Jeg lærte dermed at det er mange 

ulike måter å stille spørsmål på som omhandler samme tema, som kan åpne opp for nye 

tolkninger av et tema.  

Særlig velegnet opplevde jeg dette spørsmålet for å sjekke intervjusvarenes reliabilitet 

og for å verifisere intervjuerens fortolkninger. Dette kan kort eksemplifiseres med at alle mine 

informanter som sa seg uenig med sitatet hadde også på en eller annen måte tidligere uttalt at 

bruk av skjønn er helt avgjørende i sitt arbeid. Jeg opplevde også at noen informanter gikk 

enda dypere inn på temaet «bruk av skjønn» etter at jeg leste sitatet for dem. Alt dette 

opplevde jeg som utelukkende positivt.  

 

3.4.7 Transkribering 

Da intervjuopptakene var ferdig og muntlig samtale ble omdannet til skriftlig tekst hørte jeg 

på opptakene flere ganger. Som regel setning for setning, noen ganger ord for ord, særlig der 

jeg har vært usikker på om jeg har hørt riktig og dersom deltakeren hadde brukt et ord jeg 

ikke hadde hørt tidligere. «Transkripsjon fra lydopptak til tekst er forbundet med en rekke 

tekniske og fortolkningsmessige problemstillinger- spesielt angående ordrett talespråkstil 

versus skriftspråkstil- som det ikke finnes mange standardregler for, men snarere en rekke 

valg som skal treffes» (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 207). Transkriberingen min ligger tett 

opptil en ordrett avskrivning av opptakene. Jeg har i noen tilfeller valgt å avvike fra dette ved 

å blant annet fjerne uttrykk av typen «ikke sant» og «eeh» og «på en måte». Der dette ble sagt 

mange ganger i løpet av intervjuet virket det forstyrrende i den skriftlige teksten og ga lite flyt 

og sammenheng. Dermed ble dette gjort om for å gjøre teksten mer lettlest, både for meg og 

for informanten som eventuelt skulle få tilsendt sin transkripsjon. Som Kvale og Brinkmann 

skriver så kan det ordrette transkriberte muntlige språket fremstå som usammenhengende og 

forvirrende tale, og dermed også som indikasjon på svakt intellektuelt nivå (Kvale & 

Brinkmann, 2018, s. 213). Da informanten sa «eeh» oppfattet jeg det i muntlig form mer som 

at informanten ønsket tid på å svare ordentlig på spørsmålet snarere enn at informanten var 

usikker i intervjusituasjonen eller på det som ble sagt eller spurt om. Eller der informanten sa 
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«bla, bla, bla» omfattet jeg mer som enten «etc. eller osv». Derfor ble dette også endret på i 

transkripsjonen.  

Det har vært noen få ganger jeg har vært usikker på hva informanten sa. Da har dette 

blitt markert med for eksempel (Intervjuer er usikker på om informant sa «samarbeid»). Dette 

har blitt avklart enten ved at informant selv har tatt kontakt etter at h*n har fått tilsendt 

transkripsjon eller at jeg har tatt kontakt der jeg har følt det har vært viktig for innholdet i 

utsagnet. Det var én informant som ga beskjed om at de stedene jeg hadde skrevet «assa» 

mente informanten «altså». Informanten ønsket ikke at jeg skulle skrive «assa» da det fort 

kunne tolkes som at det var en tenåring som uttalte seg. Informantens ønske ble respektert.  

I intervjuene hvor følsomme emner blir tatt opp og jeg har ansett det som viktig å 

beskytte konfidensialiteten både til informanten, men også til personene og institusjonene som 

nevnes i intervjuer, valgte jeg allerede i transkripsjonen å markere dette med (sekvens med 

sensitive personopplysninger). Der det har vært opplysninger som jeg har sett på som 

nødvendig for datamateriale har jeg skrevet en kommentar om hva som tas vekk. Da jeg har 

for eksempel skrevet slik som dette (sekvens med sensitive personopplysninger. Informant 

oppgir hjemland). Også personidentifiserbare tredjepersonopplysninger har jeg valgt å ta vekk 

som for eksempel der informanten nevner navn på kollegaer eller leder. Da har jeg skrevet det 

som en kommentar i parentes slik at jeg husker hva personen snakket om.  

Steder der jeg ikke anså det som etisk forsvarlig å bruke konkrete og detaljerte 

hendelser som lett kunne spores tilbake til personer valgte jeg å markere som «Min 

anmerkning» i parentes. En av mine informanter fortalte om en kollegas uheldige opplevelse 

med tolk. Ettersom opplysningene var av identifiserbare tredjepersonopplysninger og denne 

personen selv ikke fikk forklart med sine egne ord hva som hadde skjedd, valgte jeg å ikke gå 

konkret inn på hendelsen. Istedenfor skrev jeg informantens poeng i det han hadde fortalt:  

«Min egen anmerkning av dette er at informanten mener at kommunikasjon mellom 

programrådgiver og tolk er vel så viktig som det å ta i bruk tolk for deltakerne. Dette 

begrunner informanten med at det fort kan oppstå misforståelser mellom programrådgiver og 

tolk som kan få uheldige konsekvenser for utfallet av oversettelsen».  

Jeg har også i størst mulig grad normalisert dialektuttrykk til min egen målform. For 

eksempel ble «ho» byttet ut med «hun» og «sjøl» med «selv». Grammatikk har også blitt 

rettet opp i. Dette har jeg gjort av hensyn til anonymiteten til informantene.  
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I de tilfellene jeg anså det som viktig for tolkningen av transkripsjonene, valgte jeg å 

gjengi observasjonsdata for å gi informantene og minne meg selv på inntrykk av konteksten 

noe ble sagt i. Dette kunne konkret være at jeg skrev (informanten ler litt), (informanten 

smiler litt), (informanten legger vekt på ordet «nei») der dette forekom. Under 

intervjusituasjonen var jeg nøye med å skrive ned underveis når informanten lo eller smilte. I 

transkriberingen så jeg tilbake på notatene jeg tok under intervjuene. Det har vært til stor hjelp 

for meg når jeg senere har lest gjennom transkripsjonen å få en enda sterkere «opplevelse» av 

intervjusituasjonen når jeg har vært nøye med å konkretisere adferden til informanten som er 

umulig å se eller høre gjennom opptaket. Å skrive ned kroppsspråk som hørte situasjonen til 

har hjulpet med å straks se for seg situasjonen bedre. Noen steder gjengir jeg også min egen 

adferd. Jeg gjengir også presiseringen og forklaring symbolisert inn i parenteser som ( ) og 

merker dem med «min anmerkning».  

 

3.5 Reliabilitet og Validitet 

Reliabilitet knyttes til en vurdering av forskningens pålitelighet, mens validitet knyttes til 

forskningens gyldighet.  Mer spesifikt refererer begrepet reliabilitet seg til spørsmålet om en 

annen forsker som anvender de samme metodene vil komme frem til de samme resultatene, 

(Thaagard, 2018, s. 187-189), mens validitet handler om hvorvidt en metode er egnet til å 

undersøke det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 276).  

Når det gjelder reliabilitet og om andre forskere vil komme frem til samme resultat 

ved å følge samme prosedyre som meg, kan jeg ikke se bort ifra at andre forskere kan få andre 

svar av andre informanter. Mulighet for å intervjue etter de samme temaene jeg har tatt i bruk 

vil imidlertid være der ettersom at jeg har valgt et semistrukturert intervju. Dette kan styrke 

studiens reliabilitet. De har derimot ikke tilgang til mine oppfølgingsspørsmål og sådan kan 

det ikke kopieres helt likt. I likhet med Kvale og Brinkmann (2018) er jeg enig i at en for 

sterk fokusering på reliabilitet kan motvirke kreativ tenkning og variasjon, fordi den store 

styrken til det kvalitative forskningsintervju er at intervjuere får lov til å følge sin egen 

intervjustil og improvisere underveis (s. 276). 

I visshet om å ikke gjenta meg selv, skal jeg kort vise til de fremgangsmåtene jeg har 

beskrevet tidligere i metodekapittelet som sikrer at reliabiliteten i denne studien er ivaretatt. 

Jeg har blant annet vist til min bevissthet av intervjueffekter, deriblant ledende spørsmål. Jeg 

har vært bevisst på hvordan ulike ordvalg i et spørsmål kan gi ulike svar (Kvale & 
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Brinkmann, 2018, s. 201). Under samtlige intervjuer har jeg benyttet meg av lydopptak. Dette 

bidrar til god reliabilitet, ettersom at lydopptak ikke former intervjuerens interesse eller evne 

til å notere (Jacobsen, 2018, s. 245). Når det gjelder registrering av data har jeg vært nøye 

med gode notater underveis. Informantene mine har fått mulighet til å komme med 

oppfølgingssvar i etterkant av intervjuene for å klargjøre eventuelle usikkerheter.  Alle mine 

informanter har fått tilbud om å få tilsendt transkripsjon og de som har ønsket det har fått det. 

Jeg har også styrket studiens reliabilitet ved å forklare fremgangsmåten jeg har benyttet og 

ved å begrunne valgene jeg har tatt underveis.  

Validitet er relevans av data i forhold til problemstilling. Det ligger i den kvalitative 

metodens natur at «sannhet» for mine informanter kan være vanskelig å generalisere til alle 

andre i den samme målgruppen. Det vil alltid være et åpent spørsmål hvorvidt de jeg har 

studert, faktisk representerer den virkeligheten de gir seg ut for å representere. Målet med 

denne studien har imidlertid ikke hatt til hensikt å generalisere til alle programrådgivere i alle 

kommuner. Det har ikke vært et mål om å gi en fullstendig oversikt over hvordan de ulike 

reglene fortolkes i enhver anledning for alle programrådgivere og heller ikke forklare utfall i 

alle enkeltsaker. I stedet har målet vært å vise til nyttig lærdom og skape et overblikk over 

hvordan mine informanters forhold virker inn på deres endelige beslutninger. Samtidig som at 

jeg ikke kan si noe sikkert utover det mine ni informanter har beskrevet, kan jeg heller ikke se 

bort ifra at funnene kan gjelde for andre programrådgivere generelt. Som tidligere nevnt har 

nærhet til informantene og prosessene gjort at jeg har fått innsyn i deres arbeidshverdag. 

Sådan kan min oppgaves datamateriale sies å være egnet til å undersøke det den skal 

undersøke ettersom at jeg har fått tilgang til de riktige kildene og enhetene som jeg ønsker å 

studere. Som Jacobsen (2018, s. 229) sier er dataenes gyldighet sterkt avhengig av disse 

kildene som i min oppgave er relevante for å besvare oppgavens problemstilling om faktorer 

som påvirker programrådgivere i introduksjonsprogrammet. Sådan kan studien sies å være 

valid.  

Som ved reliabilitet, har jeg også gjort flere grep for å imøtekomme 

validitetsutfordringer. Jeg har i stor grad prøvd å etterstrebe det Kvale og Brinkmann (2018) 

skriver om at validering ikke hører til en bestemt undersøkelsesfase, men gjennomsyrer hele 

forskningsprosessen (s. 277). Dette knytter seg til både det jeg anser som solid og relevant 

teori, god planlegging og forberedelse i forkant av intervjuene, kvalitet og kontinuerlig 

kontroll under intervjuene samt begrunnelse av skriftlig stil ved transkribering og senere 

analyse.  
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Med dette til grunn vurderer jeg på grunnlag av det som nå er gjennomgått at validitet 

og reliabilitet til oppgaven er tilstrekkelig ivaretatt.  

3.6 Etiske refleksjoner 

Jeg vil innlede dette avsnittet med å si at mitt forskningsprosjekt er godkjent av NSD (Norsk 

senter for forskningsdata) (se vedlegg 1). Dette betyr at jeg har fått tillatelse til å behandle 

personopplysninger i forbindelse med prosjektet. Jeg har i etterkant av at prosjektet ble 

godkjent tatt kontakt med NSD igjen ettersom at jeg ønsket å gjøre noen små endringer i 

prosjektet, deriblant å hente inn andre kommuner enn det som først var planlagt. De følgende 

etiske refleksjonene er gjort med utgangspunkt i retningslinjer for informert samtykke, 

anonymisering og behandling av datamateriale.  

Informert samtykke: Alle mine informanter har gitt informert samtykke til å delta i 

prosjektet. Dette er det aller mest sentrale kravet til god forskningsetikk, slik jeg ser det. Dette 

har jeg ivaretatt ved å sende ut informasjon om prosjektet på forhånd og gått gjennom det på 

intervjudagen hvor samtlige informanter skrev under med underskrift. Samtlige fikk mulighet 

til å stille spørsmål både før og etter intervjuet. Alle har fått beskjed både i forkant og på selve 

intervjudagen at de står fritt til når som helst å trekke seg fra prosjektet uten videre hindringer 

for dette.  

Anonymisering: Det har vært en utfordring å anonymisere informantene. Som Tjora 

(2017) skriver vil det i spesielle tilfeller være umulig å garantere anonymitet (s. 177). Det 

gjelder i min studie hvor de informantene som jobber i samme flyktnings tjeneste eller 

seksjon, kjenner hverandre og vet hvilke kollegaer som har deltatt i studien. Dessuten er også 

alle mine informanter rekruttert gjennom ledelsen og sådan vil lederne også vite hvem som 

har deltatt og ikke. Mitt forskningsprosjekt ville vært svært vanskelig å gjennomføre uten å 

kontakte lederen først ettersom at kontaktinformasjon til programrådgiverne ikke er lett 

tilgjengelig. Samtidig er det etter min oppfatning riktig å høre med leder først.  Jeg oppfattet 

imidlertid det som uproblematisk at programrådgiverne visste om hverandre ettersom at flere 

tok meg med bort til andre kollegaer slik at jeg skulle få hilst på dem. Under intervjuene var 

det flere som henviste til hverandre ved å nevne navn på kollegaene sine. La meg understreke 

at mine informanter vet hvilke kommuner som er med i studien, men kommune X vet ikke 

hvem i kommune Y som har deltatt, og motsatt vet ikke kommune Y hvem i kommune X som 

har deltatt. Kun innad i kommune X vet de hvem som har deltatt ettersom de er innenfor 

samme seksjon og det har blitt diskutert og tatt opp av deres leder. Dette har jeg hatt etiske 
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betenkninger om selv og har derfor både gitt skriftlig beskjed via mail og muntlig beskjed ved 

intervjudagen om at alle kommuner som har deltatt vet hvilke andre kommuner som har 

deltatt, men ingen vil vite hvem i de andre kommunene som har deltatt. Det vil heller ikke 

komme frem i selve studien hvilke kommuner som har deltatt, kun at det er tre kommuner fra 

Akershus fylkeskommune. Dette har jeg fått godkjent av både leder og informanter.  

Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at informantene ikke vil kunne gjette på hvilken 

kollega som har sagt hva, men slik jeg anser dette vil det uansett aldri kunne utelukkes helt 

dersom man har informanter som jobber i samme seksjon eller avdeling. En informant kan ha 

meninger som allerede er godt kjent for de andre kollegaene. For å anonymisere så mye som 

mulig har jeg holdt tilbake noen av opplysningene jeg gjengir i tilknytning til analysen eller så 

gjengir jeg mer generelle opplysninger. 

I starten av prosjektet ønsket jeg ikke å gi informantene mine fiktive navn da jeg av 

etiske hensyn trodde dette ville ødelegge for deres anonymitet. Da analyseringen startet og jeg 

kategoriserte informantene med A, B, C osv., så jeg klart og tydelig at dette svekket den 

analytiske presisjonen og oversiktligheten. Dermed valgte jeg å gi informantene fiktive navn, 

men tok et valg om å ta vekk det fiktive navnet der utsagn lett kunne føres tilbake til 

informant, ved for eksempel at informantens kjønn eller etnisitet kom frem gjennom det 

fiktive navnet. Det endte allikevel opp med å bli svært få sitater uten tilknytning til et fiktivt 

navn, og med dette var jeg godt fornøyd med ivaretagelsen av anonymiteten samt det 

analytiske.  

Behandling av datamaterialet: I behandlingen av datamaterialet har jeg anonymisert 

informantene. Jeg valgte allerede ved innsamling av data å anonymisere informantene ved at 

jeg skrev navnene på separate ark slik at det ikke kom med i lydopptakene. Slik Kvale og 

Brinkmann (2018) oppmuntrer til har jeg i følsomme tilfeller valgt allerede på 

transkripsjonsstadiet å skjule intervjupersonenes identitet (s. 213). I den grad det er mulig har 

jeg gitt riktig presentasjon av data ved at jeg har gjengitt informantenes beretninger slik de 

sies. All data har blitt behandlet konfidensielt og alle personidentifiserbare dokumenter har 

blitt slettet etter endt studie.   

Grunnet tematikken i prosjektet kan det for noen være svært følsomt å gi beretninger 

og dette har påvirket de etiske hensynene jeg har måttet ta. Dette kan omhandle vanskelige 

forhold på arbeidsted og personlige anliggender som holdninger og verdier. Ettersom det er 

mitt ansvar å ivareta intervjupersonens autonomi og integritet var det selvsagt for meg at jeg 
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viste respekt til vedkommende ønske samtidig som jeg ville opprettholde tillitten i situasjonen 

hvor informanten opplevde at informasjonen som kom frem opplevdes som veldig sensitiv.  

Ettersom at informantene er prisgitt min oppfatning av hvor grensene går for hvilke 

intervjuspørsmål jeg stiller, har jeg etter det Thagaard (2018) skriver om, nøye vurdert hvor 

personlige og nærgående spørsmål jeg skulle stille (s. 113). Allikevel kan det skje at 

informanter føle seg «revet med» eller åpner seg om informasjon som de ved senere 

ettertanke angrer på. Som Tjora (2017) skriver kan en informant be om at deler av intervjuet 

ikke brukes (s. 176). Dette opplevde jeg med en informant som tok kontakt med meg etter 

vedkommende hadde lest ferdig transkripsjon. Etter informantens ønske, var det selvsagt for 

meg at jeg viste respekt til vedkommende ønske samtidig som jeg ville opprettholde tillitten i 

situasjonen hvor informanten opplevde at informasjonen som kom frem opplevdes som veldig 

sensitiv.  

Jeg har hele tiden strebet etter å respektere og gjenspeile data slik informantene mine 

forstår sin situasjon.  

 

3.6.1 Refleksjon over egen rolle  

Jeg kan ikke påstå at jeg gikk inn i studien uten noen form for faglig forutforståelse av det jeg 

studerte, men jeg vil påstå at jeg kom fra «utsiden» av selve konteksten jeg studerte. 

Flyktning feltet er et bredt felt med mange forskjellige instanser med ulike roller. Innenfor 

flyktning feltet hadde jeg selv arbeidserfaring fra asylmottak og ressurssenter med fokus på 

minoritetsbakgrunn, men jeg hadde ingen kjennskap til hvordan programrådgivere arbeider 

eller arbeidet i flyktnings tjeneste generelt. Jeg hadde ingen bekjente kontakter i flyktning 

tjenestene jeg forsket på og alle mine informanter var ukjente for meg i forkant av 

rekrutteringen. Dette anser jeg som positivt ettersom at de alle stilte på lik linje. Ingen av 

mine informanter burde følt seg mer forpliktet verken til det ene eller det andre, altså delta 

eller ikke delta, noe jeg kan tenke meg kunne vært en vanskelig problemstilling dersom de 

hadde kjent meg fra før av. Alle mine informanter hadde lik reell valgmulighet til å både si ja 

eller nei til å stille til mitt forskningsprosjekt.  

Min arbeidserfaring fra flyktning feltet var med på å gi meg inspirasjon og retning når 

det kom til valg av tema og forskningsspørsmål for oppgaven. I så måte vil man kunne 

argumentere for at jeg ikke var nøytral, men dette var heller ikke et mål i seg selv. En 

fullstendig nøytralitet kan heller ikke eksistere innenfor den fortolkende tradisjonen som 



50 

kvalitativ forskning er basert på (Tjora, 2017, s. 235). Snarere opplever jeg mitt engasjement 

og kunnskap om dette området som en positiv og helt nødvendig ressurs i min forskning. Som 

Jacobsen (2018) skriver «Ingen mennesker, heller ikke forskere, kan være i stand til å velge 

en problemstilling helt uavhengig av hvem de er og hva slags verdier de har» (Jacobsen, 

2018, s. 55). Min interesse bidro til egen motivasjon. Kunnskap om det aktuelle temaet hjalp 

meg til å stille presise spørsmål, men også til å forstå deres faglige språk. Hadde jeg ikke hatt 

noe som helst innsikt i kjernen til forskningstema ville det antageligvis vært mye vanskeligere 

å fange opp relevante forskningsforhold og jeg ville brukt mye tid på å forstå grunnleggende 

begreper. Særlig opplevde jeg dette som viktig i evnen til å stille gode og relevante 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene. Hadde ikke tematikken vært kjent for meg på 

forhånd, kunne jeg naturligvis gått glipp av mye info og, eller, det hadde tatt lenger tid å 

forstå.  

Alt i alt kom jeg langt på vei ved å ha litt kjennskap fra før av, men samtidig hjalp min 

«outsider» rolle at jeg ikke hadde for mange forutinntattheter og sådan kunne jeg holde den 

nødvendige kritiske avstanden til det jeg studerte.  
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4 Analyse  

 

I dette kapittelet presenterer jeg data som jeg har samlet inn på tre kontorer og analysen av 

disse. Innledningsvis i dette kapittelet gis det en kort presentasjon av kontorene for å 

synliggjøre forskjeller og likheter mellom kontorene. Deretter vil funnene i analysen bli 

redegjort for. Dette utgjør hoveddelen i analysen. Fokuset ligger på informantenes fortellinger 

hvor målet er å gjengi deres opplevelser, erfaringer og synspunkter så korrekt som mulig. 

Dette gjøres på bakgrunn av informasjon som kom frem i intervjuene.  

 

4.1 Presentasjon av kontorene 

I min undersøkelse er det tre flyktningkontorer som er representert i undersøkelsen. 

Kommunene har organisert arbeidet med introduksjonsprogrammet ulikt, hvorav ett kontor 

har egen flyktning tjeneste mens de to resterende er organiser under NAV. Til sammen fra de 

tre kontorene er det ni informanter som har tatt del i undersøkelsen. Likheten mellom samtlige 

kontorer er at alle er ansatt som programrådgivere. De har alle en veiledning, koordinering og 

saksbehandlings rolle. Det som varierer er oppgaver som programrådgiveren er ilagt utover 

dette ansvaret.  

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av hver av kontorene. Beskrivelsen legger vekt 

på hvordan informantene selv beskriver kontoret de er tilknyttet. Det gjøres ikke noe forsøk 

på å gi en fullstendig beskrivelse av kontorets organisering. Alle kontorene forteller om 

påbegynte endringsprosesser internt i avdelingene i forhold til oppfølging og inndeling av 

ansvar for introdeltakere. Ettersom dette ikke var kommet fullt i gang tar jeg utgangspunkt i 

hvordan fordelingen var på det tidspunktet jeg foretok intervjuene.  

Kontor 1 

Kontor «1» er et lite kontor. Her ble det gjennomført intervju med tre informanter. Kontoret 

er organisert under NAV, men har en egen enhet innenfor «enheten». De har også egen 

avdelingsleder. De ansatte er alle programrådgivere med ansvar for ca. 12 introdeltakere hver. 

I tillegg til stillingen som programrådgiver er de ilagt andre arbeidsoppgaver seg imellom. 

Dette er blant annet en som har ansvar for bolig og bosetting, en annen som har ansvar for det 

mer administrative som introlønn, integreringstilskudd og kontakt med IMDI og en tredje som 

har ansvar for markedet som arbeidspraksis og utdanning.  
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Kontor 2 

Kontor «2» er et mellomstort kontor. Her ble det gjennomført intervju med tre informanter. 

Dette kontoret er også organisert under NAV, men som en flyktning enhet med egen 

avdelingsleder. Her har imidlertid programrådgiverne kun ansvar for introdelen, mens det er 

andre ansatte i flyktning teamet som jobber mer målrettet mot praksis og bosetting. 

Programrådgiverne har sin egen portefølje og følger opp hver sine introdeltakere som ligger 

mellom 25-30. Markedskonsulent som jobber med praksis og bosettings team følger opp disse 

også.  

 

Kontor 3  

Kontor «3» er et stort kontor. Her ble det gjennomført intervju med tre informanter. Kontor 

«3» er organisert som en egen flyktning tjeneste. De ligger ikke under NAV. Her er 

programrådgiverne kun ansvarlig for introdelen, mens andre er ansatt i bosettingsteam og som 

markedsveiledere. Introdeltakere som programrådgiverne har ansvar for ligger på mellom 20-

27.  

Samtlige kontorer har en arbeidstid mellom ca. 08.00/ 09.00 til ca. 16.00/17.00 på 

hverdager.  

Jeg presenterer datamaterialet gjennom en strukturert fremstilling, hvor jeg har valgt 

noen analytiske kategorier. Kategoriseringen innebærer at jeg «brekker opp» temaet i mindre 

enheter, og dernest at jeg samler ulike deler av data i disse enhetene (Jacobsen, 2018, s. 207). 

Følgende kategorier vil bli presentert:  

Programrådgivernes arbeidsforhold 

Opplevelser av lovverket  

Rettskulturer blant programrådgivere  

Kategoriene er utarbeidet for å gi en klar og dyptgående forståelse av avhandlingens 

tema og problemstilling:  

Hvilke faktorer påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til 

introduksjonsprogrammet? Hvordan er programrådgiveres relasjon til 

introduksjonsloven og hva slags rettsbevissthet og rettskulturer eksisterer? 
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Gjennom bruk av kvalitativ forskning er jeg som forsker opptatt av å løfte frem 

informantenes stemme. Bruk av sitater vil bli gjengitt her for å eksemplifisere og utdype 

kategoriene. Jeg vil også gjenfortelle informantenes historier med egne ord for å få et 

fyldigere innblikk i deres beretninger.  

Informantene som deler sine erfaringer er Daniel, Sofia, Lise, Mikael, Kristine, Jakob, 

Ane, Jonas og Berit, som alle har fått hvert sitt fiktive navn. Dette var et valg jeg tok i samråd 

med mine informanter og etter nøye gjennomtenkning. Noen få sitater vil ikke bli koblet opp 

mot det fiktive navnet. Dette er fordi det er en sjanse for at informantene ville blitt gjenkjent, 

selv med fiktive navn, og dette ville svekket deres anonymitet betraktelig. Alle mine 

informanter er programrådgivere i introduksjonsprogrammet i enten flyktning avdelinger 

under NAV eller i egen flyktnings enhet. 

 

4.2 Programrådgivernes arbeidsforhold  

Fra data fremkommer det flere arbeidsforhold som programrådgiverne forteller om. De ulike 

arbeidsforholdene som preger programrådgiverne i deres arbeid presenteres fortløpende.   

Helt overordnet var det flere beskrivelser som gikk igjen hos informantene. Arbeidet 

ble av informantene beskrevet som spennende, lærerikt, utfordrende, overveldende, 

motiverende, krevende og varierende. Arbeidshverdagen til informantene var også noe preget 

av uforutsigbarhet. Flere saker som dukket opp i arbeidsdagen måtte behandles umiddelbart. 

Det var vanskelig å planlegge dagene, ettersom det fra dag til dag dukket opp nye ting i 

kalenderen. Programrådgiverne forteller at de måtte besitte kompetanse på et stort område. 

Ane sier for eksempel:  

«… det er det at vi er forventet å kunne litt om helt sjukt mye. Så vi skal være 

miljøarbeidere, sosialrådgivere og karriereveiledere og vi har myndighet til å ta en 

del beslutninger, vi skal vise vei (…) vi er nødt til å bygge opp ekstremt mye 

kompetanse og kunnskap om hvordan vi skal veilede de» 

Jonas sier: 

«Det vanskeligste på et arbeidssted, en av de vanskeligste oppgavene, er å stå mellom 

bruker og system. Sånn at begge to partier blir fornøyde» 
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Om de travle periodene sier Mikael: «De travle periodene så blir det litt sånn 

brannslukning». Sitatene ovenfor er eksempler på data som viser til at spennet over ulike 

arbeidsoppgaver er stort. Det viser at programrådgiverne befinner seg i et landskap preget av 

en rekke utfordringer. De befinner seg i krysspresset mellom profesjonsidealene og 

kommunale begrensninger.  Det viser også at organisasjonens aktører svært ofte har flere 

motstridende roller samtidig (Vike, Bakken, Brinchmann, Haukelien, & Kroken, 2002, s. 82). 

Samtlige informanter forteller at de har en hektisk arbeidshverdag som kan være krevende. 

Noen viser til en sterk tendens til at de befinner seg i mer eller mindre unntakstilstander som 

de forsøker å håndtere i påvente av en normaltilstand. Samtidig som informantene gir uttrykk 

for dette, uttrykker de også at de trives i jobben og at de henter mye støtte fra kollegaer til å 

takle det jobben krever.  

Dalberg- Larsen (1994) skriver om normer som oppstår som noe mer uformelt enn 

rettsnormer i offentlige arbeidsplasser. Han sier at de uformelle normene påvirker 

rolleoppfattelser og avgjørelser, selv om de i seg selv ikke er rett, men derimot faktorer som 

påvirker retten og rettsavgjørelsene på tallrike måter (Dalberg- Larsen, 1994, s. 110- 111). 

Her vil også de tradisjonelle rettskildefaktorene spille en begrenset rolle, men hvor praksis i 

stor utstrekning styres av «utenomrettslige» faktorer (Andenæs, 1992, s. 74).  

Fra informantene fremkommer det flere sider ved deres arbeid hvor ulike normer gjør 

seg gjeldende og hvor organiseringen både ekstern og internt i flyktning avdelingene kan 

være med på å forme de rettsavgjørelser som tas.  

 

4.2.1 Tid og ressurser  

Introduksjonsordningen legger opp til tett oppfølging av deltakerne, noe som selvsagt er 

arbeidskrevende. Samlet sett mener alle programrådgiverne med unntak av én at 

arbeidsmengden er for stor og at tiden er for knapp. Dette ble i stor grad sett i sammenheng 

med for mange introdeltakere å følge opp per ansatt. Lise sier for eksempel: «Selvfølgelig 

skulle jeg ønske at jeg hadde færre deltakere å følge opp, jeg hadde følt at jeg kunne gjort en 

bedre jobb hvis vi hadde hatt færre». Flertallet av programrådgiverne mente at dette gjaldt 

hele tiden, mens et mindretall mente at det gikk i perioder. Kristine er den éne av ni 

informanter som var fornøyd med tiden som var til disposisjon. Hun beskrev imidlertid at hun 

hadde flaks med sine brukere. Kollegaene hadde nemlig ifølge informant en tyngre portefølje.   
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På spørsmål om hva Berit kunne si om tiden til å utføre sine arbeidsoppgaver svarte 

hun: «Ååh, jeg skulle gjerne hatt mye, mye mer tid til å gjøre det enda bedre». Lignende 

utsagn som Berit sitt ble sagt fra de fleste informantene. Berit følte at hun alltid brukte mer tid 

på jobb enn det hun skulle og at hun alltid har hatt masse fleksitider. Disse har hun ikke alltid 

hatt mulighet til å ta ut. Også manglende forståelse fra ledelsesnivå er noe som hun tar opp:  

«Noen ganger så føler jeg vel kanskje at det på ledelsesnivå ikke er helt klar over hvor 

mye tid de tingene vi skal gjøre tar. Og at det blir presset på og litt for mye og så skal 

vi gjøre ‘sånn’ og så skal vi gjøre ‘ditt’ og så skal vi gjøre ‘datt’ (…)» 

Det var delte meninger om de rakk gjennom arbeidsoppgavene sine. Noen mente at 

kun førsteprioriterte oppgaver ble gjort og at det var mindre tid til å gi ordentlig oppfølging, 

mens andre mente at de rakk gjennom sine arbeidsoppgaver til tross for dårlig tid. For 

eksempel beskrev informant Ane: «Tiden strekker til fordi den må». Hos Daniel var det et 

ønske om å også kunne få tid til å gjøre andre ting: «… hvis jeg hadde litt mer tid så kunne jeg 

bruke tiden for å studere litt. Regelverket for eksempel. Til nå har jeg bare klart å studere det 

som dukker opp (…)».  

Jeg tolker det dithen at Daniel, så vel som andre informanter, stadig opplever 

krysspresset mellom profesjonsidealene og de begrensningene den kommunale 

arbeidshverdagen byr på. Dårlig tid og mangel på tilstrekkelig informasjon kan føre til at de 

må ta hurtige beslutninger og mindre gode faglige avgjørelser og sådan også påvirke de 

rettsavgjørelser som tas (Damsgaard & Eide, 2012, s. 72; Dalberg- Larsen, 1994, s. 110- 111). 

Andenæs (1992) har også vist til at ressursmangler kan sette rettssikkerhetsidealer ute av spill 

(s. 30). 

Lise mener at de alle har for mye å gjøre: «Vi får ikke fulgt opp godt nok». Samtidig 

sier hun at dette igjen er noe som går på hvordan man prioriterer tiden sin:  

«Vi har for mye å gjøre og for lite tid (…). Jo mer tid man har jo mer fyller man 

kalenderen sin. Når man jobber med mennesker så får det på en måte aldri blitt nok. 

Og vi jobber ganske mye med det i teamet «når er godt nok», for du vil alltid ha en 

følelse av at man kunne gjort mer, og den kommer vi nok sannsynligvis aldri til å bli 

kvitt (…). Man føler aldri at det er nok»  

Ane forteller om krysspresset mellom å ta gode avgjørelser og effektivitet: 
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«Jeg tror at i det yrket her så er det hele tiden å prøve å finne ut hva som er mest 

effektiv bruk av tid og se folk for hvem de er og ja, tenke at man er god nok selv om 

man av og til føler at man har skjebner hengende over skuldrene dine»  

Den dårlige samvittigheten informantene forteller om er det Damsgaard og Eide 

(2012) omtaler som «det private nederlag». Det er følelsen av utilstrekkelighet og handler om 

gapet mellom gode intensjoner og reelle muligheter. I dette spenningsfeltet er det grobunn for 

individuelt dårlig samvittighet for at tjenestetilbudet ikke ivaretar brukernes behov 

(Damsgaard & Eide, 2012, s. 69). Eller sagt på en annen måte: Utilstrekkeligheten bæres i 

egen kropp (Vike et al. 2002). En slik privatisering kan prege bakkebyråkratene til å stadig 

føle at de har arbeid som er uavsluttet og som ligger på vent, fordi de stadig kunne og burde 

gjort mer (Damsgaard & Eide, 2012, s. 75; Lipsky 2010).  

Utover for mange deltakere i porteføljen framhever programrådgiverne særlig at de 

har for mange oppgaver eller roller. Særlig ønsket om mer tid til tettere oppfølging av 

deltakeren, istedenfor å bruke mye tid på registrering og papirarbeid og arkivering. Sofia sa 

følgende: «Og… mer tid til oppfølging. Jeg skulle ønske at jeg noen ganger brukte … bare litt 

av den tiden jeg bruker til papirarbeid og registrering av skjema». Det beskrives her en 

ubalanse i arbeidsmengde, og som Damsgaard og Eide (2012) sier: «(…) arbeidet består av en 

rekke oppgaver som er mer av administrativ karakter og som tar tid fra det direkte 

brukerrettede arbeidet» (Damsgaard & Eide, 2012, s. 72). Alle disse faktorene gjør at 

bakkebyråkratene ofte opplever mangel på tid som et problem.  

Når det gjaldt ressurser i form av kompetanseutvikling som kurs og fagsamlinger 

nevner flesteparten at dette er noe de selv styrer selv på kalenderen i forhold til tid og hva de 

selv ønsker å prioritere. Generelt var informantene fornøyde med både omfang av kurs og 

mulighet til å delta på kurs. Det er et fåtall som nevner at arbeidsmengden på kontoret 

begrenset deres mulighet til å dra på kurs. I så fall var da arbeidsmengden for stor og med for 

mange hastesaker til å kunne håndteres i etterkant av deltakelse på kurs. Samtlige er 

imidlertid enige i at dette er eget valg. Det ble nevnt av noen få informanter at dersom det 

aktuelle kurset kostet for mye kunne dét være en årsak til at de ikke fikk delta på et kurs, men 

stort sett var ikke dette noe informantene opplevde kom i veien. Videre nevnes det at 

muligheten for å delta på kurs måtte sees an i forhold til hvor mange som var jobb på 

kursdagen ettersom at det ikke var mulighet for at alle programrådgiverne fra ett og samme 

kontor kunne dra samtidig.  
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Møtevirksomhet innad i avdelingen var noe de fleste informantene mente var svært 

viktig for å drøfte caser. På ett av kontorene ble ofte fagmøtene nedprioritert grunnet en 

«sprengt kalender». Arbeidsmengden satte en stopper på gjennomføringen av møter.   

Kristine er en av informantene som forteller at hun opplever dette som uheldig. Hun 

forteller at hun må etterspørre en del beslutninger og avklaringer på felles praksis mellom 

programrådgiverne da det ikke «kommer så lett av seg selv». Blant annet hvordan loven skal 

tolkes. Om avklaringer og møtevirksomhet sier Kristine:  

«Fagmøtene våre … kan det gå litt tid mellom hver gang, de er ikke strukturert godt 

nok syns jeg … Så avklaringer tar nok litt tid ofte (…). Vi burde absolutt ha brukt mer 

tid på å diskutere caser. Drøfte caser, gi hverandre gode spørsmål og råd. Det er vi 

ikke gode nok på, fordi det er ikke satt i system. Mm, dessverre. Men det har jo med at 

man har organisert ting ikke helt etter hvordan jeg skulle ønske det var da. Så det er 

ikke bra egentlig. Det er derfor ting … sklir unna» 

Kristine er inne på samme spor som Andenæs (1992). Når fagmøter blir nedprioritert, 

kan dette føre til enda større ulik praksis blant de ansatte. Arbeidet blir da for individuelt lagt 

opp, med lite faglige diskusjoner, slik at hver enkelt programrådgiver kan utvikle sin egen stil 

(Andenæs, 1992, s. 160). Som Kristine sier, er denne mangelen først og fremst en systemfeil 

og et systemanliggende. Det er rammene de skal utføre jobben innenfor som er problemet 

(Damsgaard & Eide, 2012; Lipsky, 2010).  

 

4.2.2 Tvetydige roller, mål og ansvarsområder  

Ifølge introduksjonsloven om programinnholdets mål og innhold heter det at 

introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende 

kvalifisering (Introduksjonsloven, 2003, § 4). Videre heter det i rundskriv for 

introduksjonsloven at «Det avgjørende er at programmets innhold bygger opp under lovens 

målsetting om rask overgang til arbeid eller utdanning, eller overgang til utdanning som et 

trinn på veien mot arbeid» (Justis og beredskapsdepartementet, 2016, s. 26).  

Programrådgiveres mandat og selve målet synes ganske klart: Deltakere i 

introduksjonsprogrammet skal kvalifiseres for arbeidsliv eller utdanning. Men så er det heller 

veien for å nå målet som synes å være uklart for flere. Det som er mest opp til hver enkelt 

kommune, og derav programrådgiver, er hvordan man skal kvalifisere de som er i 
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introduksjonsprogrammet. Hvordan man skal få folk ut i arbeid, særlig de som ikke har noe 

utdanningsbakgrunn fra før av, hvilke tiltak som iverksettes og hvordan en full arbeidsuke 

skal se ut, virker uklart for flere. Som Mikael sier:  

«Hva er egentlig kvalifisering? Vil det si at man er kvalifisert dersom man har en jobb 

når man er ferdig i introduksjonsprogrammet eller er man kvalifisert fordi at man for 

eksempel har hatt veldig store utfordringer i disse to årene man har vært i 

introduksjonsprogrammet og man har klart å få livet sitt ganske mye på plass sånn at 

man da kan starte prosessen med å søke jobb, tilpasse seg i samfunnet? Er det 

kvalifisert eller ikke kvalifisert?» 

Mikael sier videre at sistnevnte ikke vil registreres som måloppnåelse i 

introduksjonsprogrammet selv om det i de to årene har foregått et kvalifiseringsarbeid som 

kan være mye mer omfattende enn den deltakeren som står med jobb i slutten av to år. Som 

Vike et al. (2002) sier er misnøyen med politikernes språkbruk ofte relativt stor. Det skaper 

irritasjon og «uryddighet» når det brukes om å iverksette eller begrunne politiske vedtak 

(Vike et al., 2002, s. 81). Mye av arbeidet programrådgiverne skal utføre er svært tvetydig og 

rommet for tolkning rundt ulike målsettinger er stort. Hva vil det egentlig si å kvalifisere en 

person? Som Ane sier: «Hva er arbeidskvalifiserende tiltak? Det er alt!».  

Det beskrives her en målasymmetri både i, og mellom kommuner. Hva som er 

realistisk og ønskelig kan skille seg fra programrådgiver til programrådgiver. I likhet med 

Mikael sier Djuve og Kavli (2006, s. 216) at det blant programrådgivere utspiller seg uenighet 

om hva som bør være målet for kvalifiseringen: arbeid, eller ikke? Dette beskriver en 

arbeidssituasjon for programrådgiverne som er preget av tvetydige mål, uklare definisjoner av 

hva som er god tjenestekvalitet og en stadig økende avstand mellom de oppgavene som skal 

løses og de ressursene som er tilgjengelige (Lipsky, 2010). Derav blir det også vanskelig å 

måle om målet egentlig er nådd.  

Internt i avdelingene er det fem av de totale ni informantene som mener at 

rolleforventninger og ansvarsområder ikke er godt nok avklart. De resterende mener dette er 

godt nok avklart hos dem selv. Det som imidlertid nevnes av samtlige ni informanter er at det 

i de eksterne kommunale instanser er andre forventninger til programrådgiverne som ikke 

alltid står i samsvar med det de selv mener de har ansvar for. Daniel er en av informantene 

som forteller om dette: 
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 «For meg er det klart, som programrådgiver (…), men det er mange aktører som bare 

gir deg ballen og de sier ‘gjennomfør det’. Som programrådgiver er det forventet at 

jeg skal gjøre alt (…) det er veldig lett at jeg får ballen kastet fra noen andre som 

egentlig har ansvaret (…) også er det veldig uklart om jeg skal gjøre det eller ikke» 

Arbeidsoppgavene til programrådgiverne krever kompetanse på en rekke ulike felt, 

herunder solid kunnskap om det norske samfunnet, lokale tiltak, deltakernes rettigheter, 

godkjenningsordninger. Ikke minst krever det evne til å samhandle med brukere, kollegaer og 

ansatte i andre enheter og etater (Djuve & Kavli, 2015, s. 33). Det er nettopp her flere 

informanter peker på vanskelige lokale samarbeidsrelasjoner som et hinder for bedre 

implementering av introduksjonsprogrammet. Det kan være arbeidsoppgaver som 

programrådgiverne ikke mener er innenfor deres ansvarsområde. Det er særlig informanter fra 

to flyktnings tjenester som trekker inn at koordinering mellom voksenopplæringen og 

flyktning avdelingen er utfordrende. Det som trekkes inn som eksempel er ulik velvilligheten 

mellom de to ulike sektorene til å få deltakere av introduksjonsprogrammet ut i praksis. Her 

opplever informantene at målene hos flyktning avdelingen og skolen ofte ikke samsvarer med 

hverandre når det gjelder mål og praksis. Lærer kan formidle en annen informasjon enn 

programrådgiver, og her kan det oppstå utfordringer. Lise forteller:  

«Det er veldig mange lærere som det er tungt å få til å forstå viktigheten av praksis. 

Og vi føler at vi drar deltakerne litt i to forskjellige retninger. Vi vil ha de ut i praksis, 

men lærerne vil at de bare skal være på skolen» 

Kristine mener programrådgiverne mister en viktig samarbeidspartner når skolen og 

flyktning avdelingen ikke har samme syn på praksis. Videre forteller begge informantene at 

voksenopplæringen og flykning avdelingen har to forskjellige fagsystemer og at dette igjen er 

noe som gjør at ting «stopper litt opp». Et felles fagsystem for introduksjonsprogrammet når 

flere aktører er involvert og har ansvar i tråd med introloven var noe de mente burde 

prioriteres. Det er ikke uten videre at utfordringene beskrevet ovenfor viser seg å være 

aktuelle: det er funn som tyder på at hvordan programrådgiverne oppfatter samarbeidet med 

andre aktører har betydning for hva slags tilbud deltakerne får i kommunene. Og spesielt 

peker et godt samarbeid med voksenopplæringen seg ut som viktig «(…) da dette ser ut til å 

øke sannsynligheten for både arbeidspraksis, språkpraksis (…)» (Djuve et al., 2017, s. 158).  

På spørsmål om mål og rolleforventning sier Mikael:  
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«Den er litt vag. Det som vi merker når vi har eksterne samarbeidspartnere, det kan 

være barnevernet, det kan være krisesenter eller andre kommunale tjenester, så er nok 

det en tendens til at de andre tenker at det er flyktning avdelingen som har ansvaret og 

flyktning avdelingen følger jo uansett opp, så derfor ligger ansvaret på flyktning 

avdelingen» 

Organisasjonen informantene befinner seg i er preget av vage og lite strukturerte 

arbeidsdelinger, noe som kan gjøre at de ulike aktørenes erfaringer og forståelser varierer til 

dels dramatisk. Særlig er det nærliggende når de skal håndtere komplekse problemer som for 

eksempel motsetningen mellom ytelseskrav og yteevne (Vike et al., 2002, s. 13). Det kan også 

praktisere det Vike et al (2002) kaller for et «føre var prinsipp» hvor programrådgiverne påtar 

seg ansvar for at andre yrkesgrupper gjør jobben sin som de skal og koordinerer og 

kvalitetssikrer andre gruppers arbeid (s. 121).  

«Å holde tråden» i en hverdag fylt med ulike saker, samtidig som man skal holde 

kontakten med mange instanser beskrives som utfordrende. Blant programrådgiverne 

beskrives det ulike situasjoner der de føler de må være på vakt kontinuerlig, tilgjengelig både 

kroppslig og mentalt, nærværende og empatisk, der de må ta stort ansvar for andre og stille 

seg til rådighet. Jonas sier følgende: 

«Det er vanskelig for meg å sette meg inn og skrive vedtak, koble av, sette meg inn og 

snakke med legen angående noen problemstillinger som brukeren kanskje kan ha, 

koble meg ut av det, logge meg inn på datasystemer og så skal jeg skrive vedtak på 

intro eller fravær, koble meg ut, snakke med budsjettansvarlig i kommunen angående 

integreringstilskudd. Det er alt for mye forskjellige områder»  

Jonas beskriver det også som tøft og unødvendig at mange av hans oppgaver går til det 

han beskriver som «tullete» oppgaver. Å gå fra en sak til en annen kan være vanskelig når 

omfanget og variasjonene er så store. Særlig er dette nærliggende for de programrådgiverne 

som har ansvar for bo oppfølging blant deltakerne i tillegg til alt annet i 

introduksjonsprogrammet. Det er vanskelig å planlegge dagen, om ikke enda vanskeligere å 

gjennomføre planene ettersom enkelte oppgaver blir ansett som hasteoppgaver som må 

prioriteres fremfor alt annet. Dette gjaldt for eksempel økonomisk sosialhjelp. Det ble fortalt 

at påbegynte saker ofte måtte avsluttes til fordel for de som trenger akutt økonomisk 

sosialhjelp. Ikke bare er det frustrerende for programrådgiverne, men det fører også til 

dårligere tjenester for brukerne. Det oppstår her det Vike et al (2002) beskriver som et 
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dilemma. De ansatte i førstelinje tjenesten må svært ofte forvalte misforholdet mellom 

velferdsstatens mål som er nedfelt i målsettinger og rettighetslover og begrenset kapasitet (s. 

65). Det kan igjen som Dalberg- Larsen (1994) sier påvirke rettsutøvelsen.  

Arbeidsoppgavene til programrådgiverne ovenfor kjennetegnes av en pågående 

instrumentalisering og intensivering. De skal styres bedre og blir mer effektive. Sentrale 

myndigheter kan verken definere eksakt hva som skal gjøres eller avgjøre hvor mye ressurser 

som skal settes inn. Dette er delegert til frontlinjebyråkratene om. En konsekvens av dette er 

at makt og ansvar synes å bli skilt fra hverandre og tilnærming av målene blir vanskelig 

(Lipsky, 2010; Eriksen, 2001, s. 42).  

Flere informanter forteller at det er vesentlig med samarbeid i øverste ledelse i 

kommunen. Blant annet Kristine sier: «(…) da er man så avhengig av et godt samarbeid på 

toppen og at ting er forankret på toppen og det opplever jeg vel at ting tar veldig lang tid 

fordi det ikke er god nok samhandling der da». Også Berit og Ane peker på øvrige hold og 

mener de på ledelsesnivå ikke er klar over arbeidsmengden programrådgiverne har og at dette 

kan komme i veien for målene som skal oppnås.  

Faktorer nevnt ovenfor som tidsbegrensning, mangel på ressurser, tvetydige mål, roller 

og ansvarsområder kan alle være det Andenæs (1992) sier om at bakkebyråkrater er utsatt for 

store problemer. Organisasjonen de jobber i, press som oppleves utenfra og i videre forstand, 

materielle betingelser, kan skape svært problematiske arbeidsvilkår som videre kan påvirke 

rettsanvendelsen (Andenæs, 1992, s. 380).  

 

4.3 Opplevelser av lovverket 

Temaet om lovverk, herunder introduksjonsloven, er et gjennomgående tema i intervjuene. 

Spørsmålene om lovverk ble først stilt åpent. Deretter ble det etter hvert i intervjuet presentert 

en liste med mulige påvirkningsfaktorer som skulle kommenteres. Hos noen var loven det 

mest fremtredende, mens hos ander spilte loven en tilbaketrukken rolle.  
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4.3.1 Loven som viktig eller loven som ubetydelig  

Samtlige informanter opplever at loven spiller en rolle i arbeidet og er med på å påvirke 

avgjørelsene deres. Det som utgjør forskjeller er variasjonene i hvor viktig loven er og hvor 

stor del av arbeidet informantene mente omhandlet lovverk. Dette varierte betraktelig.  

Tre informanter hadde juss i sine studier, men ingen av de ni informantene var jurister. 

Kjennskap til lovverket før ansettelse var et krav hos kun to programrådgivere av totalt ni, 

men har ifølge de programrådgiverne som hadde kjennskap til loven fra før, hatt en positiv 

effekt på videre tolkning og arbeid med introduksjonsloven. Ingen hadde fått opplæring i 

loven i forkant av jobben, men har lært dette underveis. Om dette sier Andenæs (1992) at 

særlig utdanningene i førstelinjen i kommunene i liten grad har maktet å skape en profesjon 

med ensartede trekk som styrer yrkesutøvelsen (s. 378). Høilund (2006) poengterer også dette 

i sitt eksempel med sosialarbeidere og sier at det er en barriere og ikke tilstrekkelig at man i 

sin utdannelse eller gjennom kurs stifter kjennskap til kun deler av lovgivningen (s. 218). 

Ifølge Høilund fører det til at man forblir en nybegynner. Samtidig som dette peker han også 

på at det urealistisk og uhensiktsmessig at de skal overta den tenkemåte som juristene er 

sosialisert inn i (Høilund, 2006, s. 387). Med dette tatt i betraktning, kan arbeidet være lite 

profesjonalisert og standardisert og kan gjøre rettsanvendelsen problematisk. Dette kommer 

til uttrykk ved at de fleste sa de hadde opplevd eller opplevde at lovparagrafer kunne være 

vanskelig å tolke. Det var særlig her at bruk av skjønn ble en «alternativ» tolkning, eller at en 

tolkning av lovparagrafen ble fattet internt i flyktning avdelingen. Men også uenighet om 

tolkning innad i flyktning avdelingen var vanlig. Dette kunne være uenighet mellom 

programrådgiverne seg imellom og/eller ledelsen. Mikael sitt utsagn presenterer ganske 

presist en gjennomgående tanke blant de fleste programrådgiverne:  

«I mitt inntrykk er det en ganske åpen lov, der det er rom for tolkning. Det er kanskje 

litt bevisst for å kunne ha veldig individuell, tilpasse det introduksjonsprogram for 

nyankomne flyktninger. Det gir og en del utfordringer fordi at ulike kommuner tolker 

loven forskjellig. Ulike samarbeidspartnere tolker loven forskjellig. Ulike deltakere 

tolker loven forskjellig og ulike programrådgivere internt i en avdeling tolker loven 

forskjellig» 

På ett kontor fortelles det at mye av grunnen til at loven er involvert i arbeidet er fordi 

de stadig blir minnet på at loven styrer det de driver med. Om dette sier Berit:  
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«Vi har en … som er veldig opptatt av at vi skal jobbe i pakt med loven (…). Jeg syns 

vi får ganske prenta inn hele tiden at loven er viktig, at vi følger loven og sånt» 

Sådan kan rettsbevissthet også knyttes til politisk og juridisk mobilisering på 

arbeidsplassen (Silbey, 2005).   

Lovverket oppleves for mange som tydelig i de sakene hvor det handlet om konkrete 

saker. Først da beskriver programrådgiverne at loven har nytteverdi. Det nevnes blant annet 

her vurdering av rett og plikt til deltakelse, ulike vedtak, fraværsregistrering, permisjon, 

timetelling og individuell plan. Men selv i de håndfaste reglene oppstår det uenighet og 

skjønnsvurderinger tas i bruk. Dette bunner ofte i at programrådgiverne opplever loven som 

for generell og lite realistisk i forhold til den virkeligheten de møter med sine deltakere.  

I det åpne spørsmålet om informantenes opplevelser av lov og lovverk i sitt arbeid kan 

det presenteres to ytterpunkter som kommer fram i data. Det ene ytterpunktet utgjør 

informantene som ikke føler at loven er så sentral i arbeidet med introduksjonsordningen. En 

av informantene her er Lise som sier:  

«… jeg føler jo egentlig ikke at det er det vi gjør mest. Vi jobber jo mest med 

menneskene og de gangene man kommer borti ting der så må vi slå opp i loven. Jeg 

har den liggende i en perm ved siden av meg også slår vi opp når det er ting vi lurer 

på. Men det er ikke ofte jeg gjør det. Så jeg føler ikke på en måte at jeg jobber veldig 

med lovverket, men jobber mye mer med menneskene»  

Daniel sier også at det ikke er en rutine å jobbe med loven hele tiden på det kontoret 

han jobber på. Han eksemplifiserer dette med å fortelle hva som skjer når en ny flyktning har 

ankommet kommunen og sier følgende:   

«Det første vi skal gjøre er å forklare han hva introduksjonsprogrammet er- ingenting 

med regelverk å gjøre»  

Lise og Daniel begrunner denne oppfatningen med at det har blitt mer lagt vekt på å 

lære seg NAV sine systemer enn å lære introduksjonsloven. Det er kun ved konkrete saker 

som ved godkjenning av permisjon eller utregning av timetall at loven blir brukt. Dette er 

imidlertid ikke det Lise og Daniel mener det er mest av i sitt arbeid og dermed blir heller ikke 

loven så vesentlig i arbeidet.   

Det andre ytterpunktet utgjør informantene som mener at lovverket er en veldig stor 

del av jobben. Her sier for eksempel Berit «… jeg synes at lovverket, altså 
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introduksjonsloven, er en veldig stor del av den jobben vi driver med (…) så jeg syns at loven 

er veldig involvert». Mellom disse ytterpunktene er de informantene som mener at loven 

spiller en sånn passe stor del i deres arbeid.  

De overnevnte sitatene viser viktige trekk ved informantenes rettsbevissthet; innsikt i 

programrådgivernes forståelse av introduksjonsprogram og introduksjonsloven. Det 

interessante med ytterpunktene er de ulike subjektive rettsopplevelsene; fraværet av loven hos 

noen, mens hos andre tilstedeværelsen av loven. Som i Cowan (2004) sin forskning finner jeg 

blant mine informanter at forståelsen av loven er veldig personavhengig og der subjektiviteten 

får stort spillerom.  

Mens Daniel mener at det å formilde hva introduksjonsprogrammet er ikke har noe 

med lov å gjøre, er det andre informanter som mener at det rettslige arbeidet starter allerede i 

det flyktningene ankommer kommunen. Mens Lise opplever at hun arbeider mer med 

menneskene enn loven, er det andre informanter som mener at det daglige arbeidet med 

flyktninger nødvendigvis innebærer et konstant og kontinuerlig arbeid med loven. Ytterligere 

viser det seg å være store variasjoner innad i flyktning avdelingene om hva som er regulert av 

loven og ikke. Sådan blir det slik Silbey (2005, s. 336) og Nielsen (2000, s. 1059) sier at 

rettsbevisstheten også handler om der loven er tilsynelatende fraværende og hvordan folk ikke 

tenker om loven.   

 

4.3.2 Påvirkningsfaktorer  

I spørsmål om mulige påvirkningsfaktorer for hva slags kilder programrådgiverne bruker 

kommer det frem en rekke opplysninger. Informantene ble spurt om deres beslutninger ble tatt 

i forhold til gjeldende lovverk, mulighet for å utøve skjønn, på bakgrunn av egen erfaring, på 

bakgrunn av faglig utdannelse og på bakgrunn av personlige holdninger og eller verdier. 

Spørsmålet tok ikke opp organisering internt på arbeidsplass, selv om det viste seg i etterkant 

at dette også kunne være med på å påvirke beslutningene deres. 

 

Loven og skjønnsvurderinger 

Alle informantene mente at loven var en kilde, men hvor viktig kilde og hvor dominerende 

loven var som kilde varierte fra programrådgiverne.  
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Tre informanter mente at loven var den viktigste kilden som de tok i bruk. Blant disse 

informantene var det nærmest en selvfølge at loven dannet en ramme rundt alt i 

introduksjonsprogrammet og var kilde nummer én i deres avgjørelser. Alt annet kom etter 

hvert. De resterende seks informantene avgir et annet svar enn øvrige informanter. De 

forteller at til tross for at loven er viktig og sentral, vil også andre kilder være med å påvirke 

deres avgjørelser. Her dominerte skjønnsavgjørelser, utdannelse og bruk av egen erfaring, 

mens personlige holdninger og verdier blir i beskjeden grad fremhevet. Med 

skjønnsavgjørelser menes det «rommet» der informantene selv sa de hadde eller «tok seg» 

frihet til å avvike fra fastlagte standarder som ikke hadde entydige regler. Kun én informant 

mente at alt var like viktig.  

Programrådgiverne møter introduksjonsdeltakerne ansikt- til – ansikt og skal i 

samarbeid med deltakeren utarbeide en individuell plan der målsettinger og innhold i 

kvalifiseringen fremgår. «Det stilles et minimumskrav om at programmet minst skal 

inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder på videre opplæring 

eller tilknytning til arbeidslivet» (Djuve, 2011, s. 29- 30). Programrådgiverne skal håndtere 

juridiske regler ved å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med introduksjonsloven. Videre skal 

innholdet tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov. De har sådan også en annen 

kunnskapsbase som en vesentlig bestanddel av deres praksis: Rommet for å utøve skjønn i 

fordelingen av offentlige goder, herav introduksjonsordningen, er stort. Som Djuve og Kavli 

(2006) sier: byråkratene kan, og skal, bry seg med hva deltakerne bedriver tiden sin med i 30 

til 37 timer i uka (Djuve & Kavli, 2006, s. 213).  

Blant faktorer som påvirket programrådgivernes avgjørelser, var det som nevnt særlig 

skjønnsavgjørelser som skåret gjennomgående høyt. Dette ble begrunnet med at 

introduksjonsloven åpnet opp for individuelle tilpasninger. Skjønnsavgjørelser ble også 

begrunnet med at loven kunne være vanskelig å tyde og at man dermed stod igjen i «siste 

rekke» til å avgjøre hva loven egentlig sier. Programrådgiverne tar i bruk skjønnsvurderinger 

på flere områder.  

Behov og ressursvurdering vil for det første være skjønnsbasert. «Brukerens 

kompetanse, ressurser og behov fortolkes og vurderes i forhold til det tilgjengelige 

virkemiddelapparat» (Djuve & Kavli, 2006, s. 211). Her er det opp til programrådgiver å 

vurdere hva brukeren kan ha nytte av å delta i. Og i hvilken grad kan andre faktorer som helse 

eller familieutfordringer være til hinder for deltakelse i visse aktiviteter? For det andre vil 
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vurderingene av brukerens målsettinger og synspunkter på tjenesteutformingen også klart 

skjønnsmessig (Djuve & Kavli, 2006, s. 212). Her vil vurderingene knyttes til om målene er 

realistiske, om mål og ønskede virkemidler innenfor det som kan støttes innenfor regelverk og 

ressursrammer, om virkemidlene er hensiktsmessige, om målene er gode og hvilke mål som 

er viktigst ved eventuelle målkonflikter. For det tredje må skjønn også anvendes for å komme 

frem til en beslutning når uenighet oppstår. Dette ser vi der programrådgiverne må forholde 

seg til urealistiske målsettinger eller hvis deltakeren har ønsker om virkemidler som 

programrådgiver er uenig i.   

Djuve og Kavli (2006) mener skjønnet under punktene i stor grad baserer seg på 

faglige vurderinger, selv om saksbehandlers personlige normgrunnlag kan spille en rolle her 

også. Er det imidlertid uenighet mellom programrådgiver og deltakere om mål eller 

virkemidler er det gjerne mindre å hente i de rent faglige vurderingene (Djuve & Kavli, 2006, 

s. 212).  

 

Kompetanse som utdanning og tidligere erfaring 

Om rettsanvendelse skriver Mathiesen (2011) at ikke- jurister anvender regler i lys av sin 

spesielle profesjonelle tenkemåte og bakgrunn (s. 233). Blant mine informanter kom dette til 

uttrykk særlig i utdanningsbakgrunn. Flere av mine informanter var utdannet pedagoger og 

pedagogikkens grunnprinsipper ble flere ganger trukket frem som et viktig utgangspunkt for 

deres kommunikative kompetanse.  

Kompetanse innen juridiske fag og studier var også viktig for de informantene som 

hadde dette, selv om ingen av informantene var jurister. I kanskje enda større grad enn 

Richards (2015) finner jeg at informantene med juss i sine studier oppfattet loven som et godt 

verktøy til å ta gode og riktige beslutninger. Forståelsen av den juridiske rammen var 

essensiell for beslutningstakerne her. Det kan også ha noe med at forståelsen av retten har 

denne karakter ettersom at juriststanden er utdannet til å se på retten som noe forholdsvis 

entydig (Dalberg- Larsen, 1994, s. 124). Jakob er en av de som har juss i sine studier og 

forteller at han i stor grad forhoder seg til lover og regler i introduksjonsprogrammet. For å 

presisere dette kort sier Jakob:  

«Loven er viktig ettersom at jeg har (…) i min utdannelse, så syns jeg det er veldig 

viktig. Jeg er kjempe flink til å tolke loven (…) dette er egentlig det området jeg føler 
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jeg er veldig flink på. Anvende loven, danne realiteten, det er noe jeg er veldig flink 

til»  

Med «flink til å tolke» og «anvende loven» forstår jeg her at kjennskapen og 

utdanningen innenfor den juridiske metode og rettskildelære utgjør nøkkelen til forståelsen av 

samfunnet, dens institusjoner og forholdet mellom forskjellige aktører (Høilund, 2006, s. 

407).  

Kulturkompetanse kom godt med ettersom programrådgiverne hadde brukere fra en 

rekke kulturer. «Generell kulturkunnskap kan gjøre det lettere å håndtere møter med nye 

brukere, og gjøre byråkratene tryggere i rollen» (Djuve & Kavli, 2006. s. 219). Blant annet 

ble tidligere arbeidserfaring innenfor flyktning og integreringsfeltet nevnt. Hos de fleste var 

dette erfaringer fra voksenopplæring og asylmottak. De informantene som selv hadde flyttet 

til Norge fra andre land brukte sin kulturkompetanse i sitt arbeid.  

En informant sier:  

«Jeg tenker på hva som skjedde med meg (…) i sammenheng med at jeg også har vært 

flyktning. Hva har hjulpet meg i den situasjonen som jeg har opplevd?» 

En annen sier:  

«Jeg tror min bakgrunn og den forståelsen av, fordi, det er veldig lett å sette seg inn i 

situasjonen til flyktninger og vise empati, fordi jeg er også en flyktning. Jeg måtte også 

forlate mitt land og mine venner og familie for å komme hit for å jobbe i et land som 

var fremmed for meg. Så jeg bruker min livserfaring …, når jeg snakker med brukeren 

(…) det er veldig lett å prate med dem enn kanskje det er for nordmenn, jeg vet ikke» 

Som vi ser kan programrådgivernes forbindelser med utdanning og tidligere erfaringer 

være en viktig del av deres holdninger og mening til loven. Som Nielsen (2000) sier kan den 

sosiale plasseringen av informantene, og erfaringene som oppstår fra den plasseringen, være 

viktig del av deres forståelse av rettsbevissthet.  Cowan (2004) opererer også i tråd med en 

slik forståelse og definerer rettsbevissthet som «(…) people’s routine experiences and 

perceptions of law in everyday life» (Cowan, 2004, s. 929). Rettsbevisstheten finnes sådan i 

menneskers erfaringer og praksis, og vises i både hva folk gjør og hva de sier.   
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Personlige evner og nettverk   

Utenom de avtaler som den enkelte kommune har inngått med andre instanser eller 

arbeidsplasser i kommunen, fortelles det av de fleste informantene at evnen til å knytte private 

nettverk kan spille en stor rolle for om deltakerne kommer seg ut i arbeid. Det blir blant annet 

beskrevet som «personavhengig» om programrådgiver vet hvor det er egnet å sende deltaker 

ut praksisplass for å kunne ha størst mulig sjanse for å komme seg ut i arbeid etter endt 

introduksjonsprogram. Igjen kan dette utarte seg i forhold til hvor mye tid programrådgiveren 

ønsker å bruke for å bygge opp et nettverk. Sofia forteller at hun i stor grad har tatt i bruk sitt 

private nettverk. Videre forteller hun at hun besitter en spesiell kompetanse når det gjelder 

arbeidsmarkedet og at måloppnåelsen hennes har vært at 90 prosent av de deltakerne hun har 

fulgt opp har kommet seg ut i arbeid. Dette er tilsynelatende høyt sammenlignet med nasjonal 

målsetting som siden 2010 har vært at 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning 

innen ett år etter endt introduksjonsprogram (Kraakenes, 2018). Sofia sier:  

«Jeg har den kompetansen for å utføre jobben. Jeg er veldig god med markedet. Der 

skiller jeg meg ut (…). Vi har privat nettverk og det er det aller viktigste. Jeg tenker 

for meg at … det er det aller viktigste, det private nettverket som jeg har …  men jeg 

har jobbet med det ganske lenge for å bygge opp det nettverket. Det bruker jeg veldig 

mye»  

Hvis det er slik at programrådgivernes evner kan bidra til å forklare ulike resultater i 

introduksjonsprogrammet, vil dette åpne opp for at faktorer som personlige egenskaper, 

kontakter og nettverk vil være avgjørende for mål og resultatoppnåelsen i 

introduksjonsarbeidet. En manglende evne hos programrådgiverne kan da bidra til å hemme 

en tilfredsstillende iverksetting av introduksjonsprogrammet (Winter & Nielsen, 2008, s. 20- 

21).   

I oppfordring til å nevne andre påvirkningsfaktorer utenom de som be nevnt i 

intervjuspørsmålet, forteller to informanter at evnen til å være innovativ, tenke «nytt» og være 

litt «på» var viktig. Mer konkret det å ikke alltid være bundet av hvordan ting skal gjøres, 

men inneha evnen til å tenke litt utenfor boksen. Det ble blant annet nevnt at tankegangen 

rundt integrering skifter og er i store endringer hele tiden. Også muligheten til å påvirke 

øvrige hold og bruke den myndigheten som programrådgivere til å «pushe» ting lenger opp i 

systemet og gi tilbakemeldinger på hva de ønsket skulle være en del av 

introduksjonsprogrammet. En forutsetning her, ifølge informantene, var evnen til å se ting i 
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nytt lys. I en stilling som programrådgiver ville disse faktorene påvirke hvordan man utøver 

sin evne til å følge med på hva som skjer i det faglige og til å omstille seg. Som Ane sa:  

«Man tenker ikke alltid nåværende lovverk, man må tenke litt sånn ‘okey, men hva kan 

være bra da selv om det ikke står skrevet rett foran meg her. Det er egentlig bare å 

være litt innovativ (…)» 

Ane er inne på det Dalberg- Larsen (1994) sier om «frigjøring av den juridiske 

fantasi»: han fremhever verdien av å utvikle forskjellige konkurrerende rettsoppfattelser, slik 

at både bakkebyråkratene så vel som juristenes oppfattelser av retten ikke stenges inne i 

snevre, tradisjonsbundne rammer. Rettspluralismen bidrar sådan til å fremme nye bilder av 

retten og de rettslige problemenes natur (Dalberg- Larsen, 1994, s. 130). Anvendes Max 

Webers teori her, kan det vises til to motstridende tolkninger. Weber så det som lite aktuelt 

innenfor tradisjonelle byråkratiteori at personlige egenskapet skulle kunne påvirke politikken 

som ble utført og på hvilken måte den ble utført (Weber, 2000, s. 141). Min forskning viser 

imidlertid at så kan være tilfelle. Det er rimelig å anta at programrådgivere i min forskning 

har erfaringer og kompetanse som påvirker deres evne til å gjøre en god jobb. Webers 

tradisjonelle byråkrati eksisterer ikke i kraft av lovgivning og den velutdannede embetsmenn. 

I min kritikk av Weber er det dog viktig å bemerke at Webers idealtyper er «limiting 

concepts», det vil si ekstremverdier som konkrete tilstander kan beskrives i forhold til 

(Lindbekk, 2009). Webers egen bruk av begrepet kan ikke sies å være en klassifikasjon for 

deskriptiv samfunnsbeskrivelse, men idealtypene var en konstruksjon der typiske egenskaper 

ved et sosialt fenomen trekkes frem. Selv om det er uenighet i bruk av Webers idealtyper og 

dens generelle verdi som forskningsredskap, anser jeg de som nyttige i min analyse av 

komplekse sosiale størrelser. Idealtypene gir et oversiktlig sammenligningsgrunnlag.  

 

Kollegaer 

Kollegaer og ledelse nevnes også som viktige kilder for hvilke vurderinger som tas for 

deltakeren. Det viser seg å variere fra de tre kontorene hvem de opplever som har det 

avgjørende og «siste ordet». På ett kontor er det en av programrådgiverne som opplever å 

være siste instans for tolkning og fatting av beslutninger. Mye av dette grunner i lang erfaring 

i flyktningkontor og vage praksiser for hvem som har siste ord. På et annet kontor er 

programrådgiverne innebefattet med at «det alltid er leder som tar avgjørelser».  
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Fire informanter nevner fylkesmannen i den enkelte kommune som en viktig kilde for 

tolkning. Noen steder har det lenge vært en praksis å henvende seg direkte til fylkesmannen 

når loven er vanskelig å tolke, mens hos andre har det nylig blitt en endring i det som 

beskrives som «riktig retning», nemlig at de nylig har begynt å henvende seg mer til 

fylkesmannen og juristene som er innad i kommunen i håp om å få juridisk korrekt svar.  

Selv om de overnevnte faktorene umiddelbart ikke nødvendigvis er det en tenker som 

rettskilder, foregår det likevel selvfølgelig rettsanvendelse en stor del av tiden. Men som 

Mathiesen (2011) skriver vil det være et ganske annet sett av «rettskilder» enn det 

tradisjonelle juridiske som kommer til anvendelse. Alle beslutninger om 

introduksjonsprogram er, eller innebærer nødvendigvis, rettsanvendelse. Når kollegaer, bruk 

av skjønn, tidligere erfaring og utdanningsbakgrunn kommer inn som tunge faktorer i 

beslutningene, vil det i praksis si at andre regler enn de tradisjonelt rettslige til dels utvikles 

og får status av å være rett. Det er dette Mathiesen (2011) viser til når han snakker om ulike 

«rettskildelærer» i ulike sektorer.  

 

4.4 Rettskulturer blant programrådgivere 

Rettssosiologienes studier har pekt på hvordan lokale myndigheter, som for eksempel 

kommunene, kan avvike fra hverandre og fra domstolene i deres fortolkninger og at de 

kommunale forvaltningene ikke alltid retter seg etter domstolenes rettspraksis (Hammerslev 

& Madsen, 2013, s. 570). Det vokser frem ulike «rettslige» kulturer ved ulike kommunalt 

administrative kontorer (Mathiesen, 2011). Nedenfor konkretiseres dette ytterligere. 

 

4.4.1 Loven som erfaringsbasert  

Innad i den enkelte kommune blir kollegaer og ledelse nevnt som kilder som ligger til grunn 

for hvordan lovverket blir tolket. Særlig de som beskrives å ha utdypende kjennskap til 

introduksjonslov og rundskriv blir flittig dratt inn i avgjørelser. Samtlige informanter har 

likevel opplevd eller opplever å være uenige om tolkning av lovverk med sine kollegaer. På 

alle kontorene diskuteres uenigheter med hensikt i å komme til enighet om lik praksis og 

tolkning av lovverket. Det viser seg blant flertallet av programrådgivere at med erfaring 

bygger det seg opp interne rutiner. Som Mikael sier:  
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«Mitt inntrykk var at det var ganske bestemt. At loven var ganske konkret. Men så 

merker man at det blir mer sånn erfaringsbasert. ‘Hvordan gjør vi det i vår kommune? 

Sånn tolker vi loven. Vi har valgt å tolke det området på denne måten, på grunn av det 

og det og det’. Så da er det den erfaringen som er i kommunen, med å tolke loven 

sånn, det fungerer best for oss. Og for deltakerne» 

På ett kontor fortelles det at det er en intern rutine å skrive ned hvordan en sak blir 

behandlet. Slik har programrådgiverne mulighet til å gå tilbake og se hvordan den saken ble 

behandlet dersom det skulle oppstå en ny liknende sak.  

Jonas forteller at bruk av skjønn avhenger av kulturen ved det enkelte kontor:   

«Og det kommer også selvfølgelig an på hva slags gruppe du har, hva slags ledelse du 

har og hva slags politikk du har av NAV. Fordi flere ganger i vårt samarbeid eller 

arbeid, når vi bestemmer en ting og for eksempel velger å gå den andre veien (…) er 

det ikke nødvendigvis den beste løsningen, det er ikke det eneste som er lovlig, og det 

er ikke noe feil hvis vi velger å gå den andre veien» 

Jonas sitt utgangspunkt er i tråd med det Terum (2003) forteller om skjønnets 

problematiske sider, nemlig ansvarsfraskrivelse. Det er vanskelig å stille den som utøver 

skjønnet til ansvar for resultater av den samme skjønnsutøvelsen, gitt at han eller hun har 

holdt seg innenfor godtatte rammer (Terum, 2003, s. 109). Det er også et klart eksempel på at 

man på et lokalt nivå kan tenke seg at kommunene kan ha innbyrdes store forskjeller fordi de 

hver for seg kan foreta ulike valg eller velge å gå en annen «vei» enn for eksempel 

nabokommunen. Uttrykk som «i vår kommune har vi bestemt», «hos oss har vi valgt», 

«praksisen på vårt kontor» er blitt brukt av flesteparten av informantene. Dette signaliserer 

etter min mening det Dalberg- Larsen (1994) sier om rettspluralisme på lokalt nivå. Av 

lovgivningen fattes mange avgjørende beslutninger lokalt og ut fra lokale forhold og lokale 

holdninger. En sammenligning av ulike kommuner kan således vise det Dalbeg- Larsen kaller 

for «forskjellige rettsordener»: Den rettspluralistiske rettsoppfattelse vil her vil fremkalle 

bilder av rett som forskjellige rettsordener (Dalberg- Larsen, 1994, s. 130). Gjennom 

diskusjon bakkebyråkratene seg imellom kan man komme frem til en felles rettsoppfattelse. 

Et slikt juridisk syn er etter Dalberg- Larsen sin mening et ekstremt viktig bidrag til 

forståelsen av essensen av den moderne rett, som er avgrenset innen vanlig former for 

rettsvitenskap og juridisk teori (Dalberg- Larsen, 1994, s. 130).  
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Om deltakere er prisgitt sin programrådgiver og hvordan kommunen forholder seg til 

introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet svarer Berit: 

«Jeg vil si at de er litt prisgitt den kommunen de kommer til og de programrådgiverne 

de har. Og selv om vi prøver å snakke sammen og tilstrebe at folk skal få lik 

behandling her, like mye hjelp, så blir det ikke det. Da blir det litt sånn opp til hvem 

du får, eller hvilken kommune du havner i, dessverre» 

Mikael sier:  

«De er prisgitt hva slags type programrådgiver de får (…). For det er ikke noe 

konkrete retningslinjer for hvordan man skal veilede en deltaker. Loven sier og veldig 

lite om det. Og det er det og, når vi snakket helt i begynnelsen om at loven er veldig 

åpen, da er det og de tingene jeg tenker på. Hvordan veileder man en deltaker? Skal 

man veilede en nittenåring til å ta en jobb som du vet ikke er noe fremtid i kun for å få 

en positiv sluttkode etter to år? Eller skal du veilede den personen til å komme seg inn 

på videregående, ta høyere utdanning og så få en bedre jobb. Der er det forskjellige 

måter å tenke på. Og i mange tilfeller så belønner loven litt mer kortsiktig tenking. 

(…). Så det er litt lotto for deltakerne hvilken type kommune de blir bosatt i»  

Jeg tolker det dithen at Mikael ser på loven som en faktor som fører til innbyrdes 

forskjeller kommunene, og også programrådgiverne, seg imellom. Retten og rettsanvendelsen 

har her nærmere karakter av noe som truer borgeren og som videre kan henvises til «sosial 

kontroll og disiplinering av borgeren» (Høilund, 2006, s. 226). Og sådan også oppfatningen 

av forvaltningen som en flerhet, fremover en enhet, «en flerhet basert på forskjellige mer eller 

mindre selvstendige beslutningssentre og mer eller mindre forskjellige tenkemåter og 

verdisett» (Dalberg- Larsen, 1994, s. 109).   

 

4.4.2 Hva bør gjelde som rett?  

Problemet reiser seg i det rettskulturen og verdigrunnlaget er tvetydig og spørsmålet blir 

hvem av programrådgiverne sin tolkning som er plausibel og brukbar (Eriksen, 2001). Hvem 

skal avgjøre det legitime svaret på slike spørsmål? Hva bør gjelde som rett? Hvordan skal 

man som programrådgiver velge mellom ulike gitte alternativ, og hvilke midler er best for å 

nå et gitt mål? «Hvis tilstrækkeligt mange kommunale sagsbehandlere handler, som om noget 
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er ret, er vi så tvunget til at acceptere, at det er ret?» (Hammerslev & Madsen, 2013, s. 571). 

Jonas stiller lignende spørsmål:   

«Ja, fordi som jeg sa, hvis loven ikke er klar (…), la oss si at vi er fem av oss som 

jobber i et team. Fire av oss er veldig liberale ‘la oss gjøre sånn’. Bare fordi de er i 

flertall velger vi å gjøre noe (…). Og hvem sier at det er beste løsning? De fire? Bare 

fordi de er i flertall (…)?»  

I tillegg til rettssikkerhetsproblemer, oppstår også demokratiproblemer i den grad 

ikke- normerte verdivalg inngår i avveiningene. Spørsmålet blir da hvem sine verdier som 

skal velges og med hvilken autoritet programrådgiverne kan gjøre verdier gjeldende. Når 

avveiningene involverer stillingtaking til hva som er riktig og rettferdig, godt eller 

ønskverdig, uten at dette er normert av lovgiver, oppstår prinsipielle problemer (Eriksen, 

2001, s. 50).  

Ane mener det er rommet mellom hva du er pålagt å gjøre og hvor langt du kan 

strekke deg som kan føre til forskjeller blant kommuner: 

«Det er veldig ‘one size fit all program’ også er det om å gjøre å prøve å 

individualisere det så mye som mulig. Jeg syns jo her i kommunen at vi er veldig flinke 

til å se enkeltmenneske og også finne en individuell plan som passer den enkelte. Og vi 

tenker ganske mye utenfor boksen og det har vi rom for også i introduksjonsloven så 

det er bra, men det er opp til at vi ønsker å yte. (…), det opp til oss hvor mye research 

har vi lyst til å gjøre på hva som finnes av muligheter» 

Hun forteller videre at hun og flere av hennes kollegaer frivillig har deltatt på ulike 

arrangementer som er særlig relevant for at deltakerne skal kunne få tilknytning til 

arbeidslivet. Som Ane sier, er dette noe hun kunne sagt nei til da det er merarbeid. Ane 

forteller at slike frivillige tiltak fra henne og hennes kollegaer kan være med på å øke sjansene 

for at deltakerne kommer ut i arbeid. Men som Ane sier: 

«Det er jo lov å sitte i den stillingen her og ikke ville være med på alt og man har 

veldig forskjellig arbeidskapasitet»  
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4.4.3 Regelbyråkraten og omsorgsbyråkraten 

Programrådgiverne har relativt stor frihet til selv å velge virkemidler og til å avgjøre 

ressursbruken, og har således potensielt stor makt. Når rettsanvendelsen blir mer fleksibel og 

skjønnsbasert, kommer programrådgiverne opp i problemer av normativ eller politisk art. En 

kan ikke lenger forutsi avgjørelsene og vi får problemer med prinsippet om likhet for loven 

(Eriksen, 2001, s. 50). Programrådgiverne vil gjøre ulike faglige og etiske vurderinger. Dette 

grenser til diskusjonen i rettsfilosofiens klassiske og aktuelle spørsmål om forholdet mellom 

rettens enhet, likhet for loven og rettferdighet (Hammerslev & Madsen, 2013, s. 527). Brukes 

loven som et verktøy for å fremme politisk makt vil det ikke lenger være rettsikkerhet ovenfor 

borgerne. Her er det en kontinuerlig debatt om forholdet mellom lov og 

myndighetsmekanismer. Jeg finner i likhet med Waldron (2016) at for noen er offisiell skjønn 

uforenlig med loven; for andre er det avhengig av hvordan skjønn er innrammet og autorisert.  

Et sentralt spørsmål i intervjuene var om informantene mente om skjønnsmessig 

vurdering sikret likebehandling for deres deltakere i introduksjonsprogrammet. Hvorvidt 

deres store spillerom og fleksibilitet til skjønnsvurderinger var til fordel for deltakerne var det 

stor uenighet om. La meg gjøre det klart at alle programrådgivere mente at lovtekster er og må 

være skjønnsmessige. Det var en enighet blant samtlige at skjønnsmessige ord og begreper 

var en forutsetning for at loven skal kunne tilpasses det mangfold av tilfeller den er ment å 

regulere. Men, i hvor stor grad «skjønnet» skulle ta del i beslutninger, utspilte det seg 

uenighet om. Igjen kan det presenteres to ytterpunkter. På mange måter representerer de to 

ytterpunktene jeg finner blant mine informanter det Djuve og Kavli (2006) presenterer i sin 

beskrivelse av to hovedtyper av frontlinjebyråkrater: nemlig «regelbyråkraten» og 

«omsorgsbyråkraten». Nedenfor presenterer dette ytterligere.   

Særlig fire informanter mener det er synd at det stort rom for den enkelte 

programrådgiver å tolke enkelte lovparagrafer, hvorav tre har juss i sine studier. Dette 

bekrefter igjen at jurisstanden eller jussen er med på å få den enkelte til å tenke mer 

formålsrasjonelt og regelstyrt (Terum, 2003, s. 129). Alle er av oppfatning at det av og til er 

nødvendig med skjønnsvurderinger, men at det i dag skjer i for stort omfang. Det siktes til at 

skjønnsvurderinger bør ha klarere retningslinjer, være med strukturert og enklere å forholde 

seg til. Regelbyråkratene beskrives her som regelstyrte og formalistiske med en typisk fast 

oppgaveforståelse. De vil i større grad enn omsorgsbyråkraten legge vekt på likebehandling 

og rettssikkerhet (Djuve & Kavli, 2006, s. 214). Dette kommer til uttrykk ved at informantene 

i dette ytterpunktet opplever vegring og usikkerhet rundt vurderinger når skjønnet er stort 
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nettopp fordi de mener det kan medføre uheldig forskjellsbehandling blant deltakere. 

Rettspluralismen, eller ulike tolkninger av retten, kan føre til at svake grupper møter en 

saksbehandling som i enda større grad er uforutsigbar og underminerende for deres rettigheter 

(Mathiesen, 2011, s.241). Programrådgivere har sådan stor påvirkningskraft og 

beslutningsmyndighet til å ta avgjørelser som kan få store konsekvenser for deltakernes liv og 

kan sette rettsikkerheten i vanlig forstand i enda større fare. Blant de som deler en oppfatning 

om dette er Jonas som ytrer følgende:  

«(…) du kan kategorisere det som at jeg hater det. (…). Hvorfor sier jeg at jeg hater 

lovverket: fordi det er skjønnsbasert hvordan vi skal innvilge eller avslå noen ting. Jeg 

syns, det er ikke … ikke ok, ikke bra (…), hvis vi gir alt for mye makt, ansvar til en 

person, ja det kan hende at den personen kan behandle samme type sak på forskjellige 

måter fordi det er basert på hans forhold eller relasjon eller hans empati mot en 

bruker eller en familie. Og jeg syns at det er feil» 

Jonas sin mening er forenelig med det en typisk regelbyråkrat etterspør, nemlig 

tydeligere retningslinjer. Dessuten er det gjerne regelbyråkratene som gir uttrykk for ubehag 

ved å måtte fatte beslutninger på et faglig og politisk grunnlag de opplever som utilstrekkelig 

(Djuve & Kavli, 2006, s. 219).  

Sofia legger vekt på å følge retningslinjene i programmet så presist som mulig:  

«Jo, man kan si at jeg er streng og jeg trekker penger og jeg gjør ‘det og det og det’. 

Men det er veldig viktig. Fordi i dag, hvis deltakeren ikke ser konsekvens av det jeg 

har lært han, kan han fortsette med det (…). Og jobben min er at jeg skal veilede han 

riktig. Hvordan lover og regler er og det er likt for alle» 

Sofia handler i likhet med det Djuve og Kavli (2006) beskriver som en regelbyråkrat: 

hun lytter til brukernes meninger, men forhandler i liten grad om det hun oppfatter som regler 

og retningslinjer.   

Dette ytterpunktet opplever at loven ofte kommer til kort og det fremmes et ønske om 

at loven bør dekke «alle områder i flyktningarbeid». Når det blir opp til programrådgiveren å 

avgjøre enkelte saker fortelles det at det vil bli uheldig forskjellsbehandlinger. Jonas sier blant 

annet: 
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«Det må bli noen konsekvenser for hva de gjør i sine egne liv. De kan ikke slippe 

gjennom systemet og uansett hva du gjør så skal systemet plukke deg opp igjen. (…), vi 

må plassere ansvar på riktig sted og vi gjør det med lovverket» 

Om regelbyråkraten sies det at dersom regelverket ikke er detaljert nok til å gi gode 

retningslinjer for hvordan ulike tilfeller skal behandles vil regelbyråkratens strategi være å 

lage seg noen egne tommelfingerregler, bygget på erfaringer eller forestillinger om ulike 

grupper av brukere. Regelbyråkraten vil i motsetning til omsorgsbyråkraten i større grad være 

mer tilbøyelige til å overprøve klientpreferanser som ikke lar seg forene med disse 

tommelfingerreglene (Djuve & Kavli, 2006, s. 214).  

Utøvelse av skjønn kan også skape tillitsproblemer (Terum, 2003, s. 109). Sofia 

snakker nettopp om et «tillitsproblem» ved stor skjønnsutøvelse. Hun mener dette bunner i at 

introduksjonsprogrammet er bygget på stor tillitt mellom programrådgiver og deltaker:  

«At jeg har tillitt til deg og du har tillitt til meg. Jo, det er veldig bra, men … 

hovedsakene, de burde vært mer lovbestemt. Istedenfor at jeg skal tolke det annerledes 

enn mine kollegaer og da blir det konflikt og da blir det ulik behandling. For jeg vil at 

min deltaker skal oppleve det samme, likt behandlet, akkurat som min kollega gjør 

med sin deltaker»   

I møte mellom deltakerne og programrådgiverne er det slik at delegasjon av 

skjønnsmyndighet er basert på tillitt til at de som innehar myndighet har vilje og evne til å 

utføre sine oppgaver på en forsvarlig og best mulig måte. I likhet med Eriksen (2001) 

beskriver Sofia tillitt som et ressurskrevende kollektivt gode. Programrådgiverne har i mange 

tilfeller et immaterielt eller ikke kvantifiserbart innhold i sin yrkesutøvelse. Profesjonene, her 

programrådgiverne, er avhengig av at deltakerne har tiltro til deres egenvurderinger og evne 

til selvkontroll- at de ikke misbruker sin frihet (Eriksen, 2001, s. 29). Den omfattende form 

for tillitt til de profesjonelle, slik Sofia beskriver, hviler på at deltakerne tror 

programrådgiverne kan gi gode grunner for sine handlinger.  

Det andre ytterpunktet representer omsorgsbyråkratene som i sitt arbeid er 

forhandlende og fleksibel. Informantene sa at de gjorde stort bruk av skjønn i arbeidet sitt, 

men mente det var gunstig at det tradisjonelle rettssystemet ikke hadde sin eneveldige evne til 

å definere gjeldende rett og sette standardiserte premisser i samfunnet. Ulike rettskulturer ble 

sett på som et gode: det er behov for noe annet enn allmenne lovbestemmelser. Det passer 

ganske enkelt ikke å regulere den type problemer som oppstår her ved absolutte rettigheter og 
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plikter. Som Mathiesen (2011) sier: «Det gjør samfunnsmaskineriet mer mangfoldig og 

kanskje delvis mer barmhjertig. Det forutsigbare, tradisjonelle rettssystemet er på mange 

måter et kjølig og lite behovsorientert system (…)» (Mathiesen, 2011, s. 241). 

Programrådgivernes bruk av skjønn har sammenheng med at beslutningene som tar 

omhandler enkeltmenneskers situasjon som ofte kan være for komplekse til at det kan fanges 

opp av regelverket. Loven passer ikke her til å regulere kontekstspesifikke materier, altså 

sosiale problemer som i sin natur er unike og situasjonsspesifikke (Lipsky, 2010, s. 14; 

Eriksen, 2001, s. 205).  

Omsorgsbyråkraten passer inn her ettersom informantene i stor grad la vekt på at alle 

saker er ulike og at tilbudet må tilpasses individuelle forhold. Informantene mente det var en 

feilaktig betraktning at programrådgivere har noen form for makt ovenfor deltakerne på noe 

vis. Dette kan sies å ha noe med at omsorgsbyråkraten typisk har stor motstand mot å 

overprøve klientens egne valg (Djuve & Kavli, 2006, s. 214).  

Lise og Kristine er en av de som mener at det er positivt for deltakerne at 

skjønnsvurderinger ligger til grunn for mye av beslutningene. Lise sier følgende:  

«Det er jo stort bruk av skjønn og det er jo en form for forskjellsbehandling. Men 

allikevel så vil det være en form for likebehandling ut ifra situasjonen deltakerne er i. 

Jeg tenker at det er helt nødvendig med forskjellsbehandling for de som er på ulikt 

ståsted, men jeg tenker også at det er en veldig likebehandling hvis forutsetningene er 

de samme da- det er veldig sjelden de er. Jeg er ikke enig i bruk av ordet makt. Jeg 

føler ikke at jeg har noe makt i forhold til deltakerne på noe vis, men at de vil kunne 

oppleve forskjellsbehandling ut i fra hvem de møter som programveiledere, ja 

selvfølgelig» 

Kristine sier:  

«Ja, men, altså jeg mener jo det at skjønn er det som ivaretar individuelle behov. Og 

likebehandling er ikke nødvendigvis at man skal få lik behandling. Du kan jo trenge en 

annen veiledning enn meg og jeg kan trenge en helt annen veiledning enn du trenger. 

Likebehandling kommer helt på an hvor de er. Så jeg mener at jeg kan skjønne at man 

kan på en måte produsere en sånn betraktning, men jeg syns det er skummelt å si at 

det er riktig. Så det vil jeg ikke si» 



78 

De har en fleksibel forståelse av retningslinjene i programmet og en forhandlende 

relasjon til brukerne. De er forsiktige med å overprøve deltakerne da dette kan bidra til å øke 

asymmetrien i relasjonen, og dermed reduserer muligheten for å få til en god relasjon (Djuve 

& Kavli, 2006, s. 217).  

Ane trekker paralleller mellom skjønn og god service:  

«Men så vil du bare aldri komme utenom det heller, fordi at hvis man skulle fjerne 

skjønnet helt, hva slags service er det?» 

Ane forteller i sin betraktning at hun ikke ser på skjønnsvurderinger i seg selv som et 

problem, men snarere hva som ligger til grunn for det. Blant annet er det et vedvarende 

spørsmål om hva introduksjonsprogrammet skal inneholde som er opp til skjønn og det er 

nettopp her jobben til den enkelte programrådgiver blir stor:  

«Skjønnet i introduksjonsloven går nok heller tilbake til saksbehandler som er egentlig 

essensen i en oppgave, at det har veldig mye å si hvilken saksbehandler som sitter i 

jobben. I form av … hvordan du ser, hvor godt du evner å se helhetlig, hvor godt du 

evner å se langsiktig, hvor godt du evner å se arbeidsmarkedet, hvor godt du evner å 

se samfunn som sådan integreringen, hvor passer folk inn. Du har et lovverk, du har 

obligatoriske ting en person skal gjennom, men det er opp til deg hvordan det gjøres» 

Sådan blir spørsmålet om hva slags type faglig kunnskap programrådgiverne gjør bruk 

av når de blir stilt ovenfor problemer og spørsmål av etisk og moralsk karakter (Eriksen, 

2001, s. 43). Ane er en byråkrat som ser rettspluralisme med kompetansen programrådgiverne 

besitter. Hun tror mye henger sammen med hvor trygg man er i sitt arbeid og også hva slags 

kunnskap og kompetanse man besitter i sin stilling. Om kompetanse og evne til å håndtere 

forskjellighet skriver Djuve og Kavli (2006, s. 218) at trygghet på eget ståsted er nødvendig 

for å kunne opptre tydelig i møte med andre. Ane illustrerer dette poenget:  

«Jeg tror skjønnet ligger i kompetansen, så jeg tror hvis du hever kompetansen sånn at 

alle har en relativt, kanskje litt likere opplæringspakke, eller alle blir satt inn bedre i, 

altså jeg syns liksom skjønnet har med kompetanse å gjøre. Sånn at jo mer kompetent 

du er i yrket, jo mer oversikt du har over hva som finnes, jo bedre skjønn gir du. Og 

jeg tror at alle evner å gi en skikkelig god service hvis de føler seg sikre på det man 

driver med selv (…) så rettsikkerheten deres står mer på kompetansen vil jeg si, enn 

skjønnet»  
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På en måte kan man si at kompetanse blir hos Ane mer avgjørende enn selve jussen og 

regler. Hun deler samme oppfatning som Djuve et al. (2017) om at relevant grunnutdanning, 

god opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver, muligheter for regelmessig faglig påfyll trolig vil 

gjøre skjønnsutøvelsen bedre (Djuve et al., 2017, s. 133).  

Videre forteller Ane at dersom man føler seg utrygg i sin jobb kan løsningen være å ta 

kortere veier, unngå problemstillinger eller bare gjøre slik man alltid har gjort det før. Ved å 

heve kompetansen til programrådgivere kan en unngå dette. Med andre ord er Ane inne på det 

Djuve og Kavli (2006, s. 220) sier om at kompetansen i å implementere virkemidlene bør 

utvikles og systematiseres.  

Mellom ytterpunktene finner vi tre informanter som ikke tar stilling til om stort bruk 

av skjønn er positivt eller negativt. Det fortelles at det vil variere fra sak til sak om de som på 

utstrakt bruk av skjønn som et gode eller ikke og at dette ville variere fra den rettslige og 

samfunnsmessige sammenhengen.  

De ulike meningene ovenfor reiser spørsmålet om det personliges plass i 

skjønnsutøvelsen og hvordan det skal sikres at vedtakene som treffes, ikke blir vilkårlige.  

 

4.4.4 Mestringsstrategier 

Informantene blir spurt om hvordan de mestrer en hektisk hverdag og hvordan prioriteringen 

blir med både tidspress og uklar organisering. Svarene varierer fra informantene. Det er et mål 

å gi lik service til deltakerne, men i perioder hvor tiden ikke strekker til er det flere som 

påpeker at prioriteringen kan bli litt skjevt fordelt blant deltakerne. Mestringsstrategier tas i 

bruk.  

De fleste informantene vil i noen eller flere situasjoner oppleve at enkelte grupper i 

samfunnet får en annen prioritering enn andre grupper. I en hektisk arbeidshverdag med 

mange ulike deltakerbehov er det særlig de som trenger økonomisk sosialhjelp, barnefamilier 

eller syke deltakere som kommer i første rekke. I spørsmål om bedre tid ville gitt bedre 

resultater svarer Jonas:  

«… den vanskeligste oppgaven er å prioritere. Hva skal jeg gjøre først? Jeg går alltid 

for penger, selvfølgelig. Økonomisk sosialhjelp, hvis noen trenger nødhjelp eller noe 

sånt. Det er det viktigste. Det er en ting som en person ikke kan leve uten. Det er 
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penger for mat. Så det er en prioritering for meg. Etterpå kommer skole, jobb og 

sånne ting» 

Jonas forteller at denne prioriteringen kan gå på bekostning av andre deltakere. Han 

gjengir et eksempel der noen deltakere, utenom gruppene ovenfor, mistet sjansen til å delta på 

kurs. Grunnet stor arbeidsmengde med vedtak om økonomisk sosialhjelp fikk ikke Jonas tid 

til å melde på de andre deltakere på kurs. Sådan gikk gruppen av «økonomisk sosialhjelp» i 

forkant av «de andre» som ikke tilhørte noen av gruppene. Ikke bare er det frustrerende for 

deltaker, men også for programrådgiverne, sier Jonas. Informant ønsket mer struktur og skulle 

gjerne sett at arbeidsoppgavene var mer spesifisert til hver programrådgiver.  

Sofia er en av flere som ser på familier med barn som en gruppe med særlige behov:  

«Jeg er veldig opptatt av familie og barn. Veldig sårbare situasjoner med barn. Det er 

veldig viktig at vi tar hensyn til hvordan familiesituasjonen er i helheten (…). Og 

sånne situasjoner er jeg virkelig opptatt av. Særlig når det gjelder barn. Det er noe 

som jeg bare, ja, fordi det er det aller viktigste»  

Noen informanter mener det faller seg helt naturlig i en hektisk og presset hverdag å 

hjelpe de som er mest motivert. Lise sier om dette:   

«… kalenderen vår er veldig, veldig sprengt. Så det blir jo til at vi møter de som maser 

flest ganger. Og det er de som er mest motiverte som ber mest om møter. Det jo sånn 

det er. De som egentlig ikke har så veldig lyst å møte oss holder seg stille i 

bakgrunnen, også prøver man selvfølgelig å kalle dem inn av og til, for man prøver 

ikke å glemme dem, men de blir ikke prioritert like høyt føler jeg da. Det er vanskelig 

å få til» 

Ansvaret her hviler mye på deltakernes initiativ og «hvor mye de ønsker å snakke» 

med programrådgiverne.   

Berit sier under sitt intervju at hun ofte strekker seg lenger for de som trenger mest 

hjelp. Dette begrunnes med at hun kan stille andre krav til de som klarer seg bedre, blant 

annet de deltakerne som har utdanningsbakgrunn fra før. Senere i intervjuet når Berit blir 

spurt om prioriteringen av deltakere når tiden er knapp svarer informant noe litt annet:   

 «Når det gjelder deltakere da så blir det av og til at de som er mest ivrige på å komme 

og spørre og be om avtaler og sånn kanskje blir mer prioritert enn de som ikke sier så 

mye. Så det blir jo litt feil. Egentlig så vil jeg prioritere alle like mye»  
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Tiden som programrådgiverne bruker på deltakere som er lite motiverte eller som 

trenger veldig mye hjelp kan gå på bekostning av tiden til de som er mer motivert og de som 

«klarer seg selv». Personer som er høyt motiverte vil i noen tilfeller ikke kreve like mye av en 

programrådgiver og da blir det naturligvis slik at de får mindre oppfølging.  

Der informantene ovenfor forteller at det er lettere å hjelpe de som er motiverte, sier 

Kristine:  

 «Men det påvirker meg- jeg er mest opptatt av de egentlig. Jeg er det sånn personlig, 

altså jeg er skrudd sammen sånn at når noen sliter så er det de som jeg tenker mest på 

(…). Jeg prioriterer de svakeste for å kalle det det da på den måten at jeg etterspør 

tilbud mer, og, i systemet og i kommuneapparatet og sånne ting. Bruker mye tid på å 

få til tverrfaglig samarbeid da, på tvers av tjenester» 

Mer spesifikt om dette sier Kristine at for brukere som ikke er så motiverte brukes det 

mer tid på å avklare om det er noe i deres livssituasjon som gjør at de mangler motivasjon. 

Dette kan være helseutfordringer hos dem selv eller nær familie sier Kristine.  

Mikael sier at de selv må ta prioriteringer i forhold til hva som er haster og hva som 

kan ventes med. I en slik prioritering er det ofte lettere å hjelpe de som har det vanskeligst:  

«Noen ganger så blir det enklest vei ut for å få tid til alt eller for å prioritere det som 

man anser som haster. Det vil variere. Hva er det som faktisk er viktig? Er det viktig å 

oppdatere den individuelle plan som er i praksis og skole og ikke har noe konkret 

oppfølgingsbehov akkurat i dag? Er det viktigere å oppdatere den planen i dag eller er 

det viktigere å hjelpe den personen som har en krise på arbeidspraksisplassen sin? Så 

det er sånne vurderinger man må ta. Det er litt lettere å tenke at man bør hjelpe den 

personen som ja, har det vanskelig»  

De ulike prioriteringene som er avgitt ovenfor kan reise spørsmål om rettsikkerheten 

til deltakerne. At programrådgiverne må gjøre bruk av sine egne verdier er nødvendig, men 

også særlig problematisk fordi «Det kan lede til paternalisme og manglende forståelse for 

verdimessig forhold. Det kan også komme i konflikt med kravet til rettsikkerhet» (Terum, 

2003, s. 19). Norge som en rettsstat skal sikre borgerne et visst nivå av rettsikkerhet som skal 

løfte loven over politikken. Konkret innebærer dette at avgjørelser skal bygges på regler, ikke 

på makt eller beslutningstakernes eget forgodtbefinnende. Waldron (2016) skriver at en 

avgjørende mekanisme for at dette skal fungere er at det skal være mulig for individer å kunne 
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lage planer og arbeide rundt sine krav. Det å vite at man kan stole på lovens beskyttelse av 

personlige rettigheter gir hver borger en viss rettsikkerhet om hva de kan stole på i forhold til 

andre mennesker som besitter myndighet i for eksempel yrkesutøvelsen. Når 

programrådgivernes egne normer og verdier fører til en bestemt prioritering, kan de bli 

vilkårlige og komme i konflikt med forvaltningens generelle krav om likebehandling. 

Rettsstaten og rettssikkerheten kan krenkes i denne forstand dersom normer som brukes av 

tjenestemenn, her programrådgivere, ikke samsvarer med normer som er blitt offentliggjort til 

borgerne eller når tjenestemenn handler på eget skjønn, i stedet for normer som er fastsatt på 

forhånd (Waldron, 2016).  

Det som bemerkes under samtlige intervjuer, og som på mange måter kan avvike fra et 

kommunalt NAV kontor, er at brukerne kan nå programrådgiverne langt utover ordinær 

åpningstid. Samtlige informanter forteller at de er lett tilgjengelige. De er fleksible både til å 

møte deltakere på eget kontor, men også til å møte brukeren «der ute» hvor de befinner seg. 

Også tilgjengelighet på telefon og email tas opp. Det var ikke alltid et krav om at brukerne 

måtte møte opp på kontoret for å få veiledning. Dette kunne også gis over telefon. Det 

fortelles av samtlige programrådgivere at gode rutiner var på plass for bruk av tolk for 

deltakere med språkbarrierer.  

Hvor langt denne fleksibiliteten og tilgjengeligheten strekker seg varierer fra 

programrådgiver til programrådgiver. Programrådgiverne har funnet sine måter å nå ut til 

deltakerne. Kveldsjobbing var et kjent «fenomen» hos flere av informantene og flesteparten 

sa at de av og til brukte sin private fritid på jobb. Dessuten antydet programrådgiverne at dette 

var en forventning som inngikk i stillingen som programrådgiver. Det kommer til utrykk 

gjennom blant annet Ane: 

«… alle her har jobb mobil. Vi er ikke sånn som NAV som bare har fast telefon. Så de 

kan ringe oss når som helst, de kan sette opp et møte når som helst. Vi er veldig 

tilgjengelige (…).  Jeg tror at når du sitter i den stillinger her så, du er ikke en A4, du 

går ikke inn i den jobben her for å ha en 8-4 kontorjobb. (…). Jeg føler at de jeg møter 

i den stillinger her er litt sånn at de liker å ‘vi tar litt kveldsarbeid, vi tar litt 

hjemmebesøk’, vi er litt høyt og lavt da» 
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Også Lise sier: 

«…vi strekker oss lenger enn vi må. Mye lenger enn vi må. Men vi er mennesker oppi 

dette her vi også, vi sitter jo med et ønske om å hjelpe til. Og det ligger såpass dypt at 

man gjør egentlig alt for å hjelpe til» 

Hva «ekstra arbeid» eller arbeid som gikk utover egen fritid innebar varierte. Det var 

alt fra å besvare korte mail eller telefonsamtaler på kveldstid til å jobbe natt og helger. Jakob 

forteller at hans private pausetid på jobb noen ganger ble brukt til å dra innom 

voksenopplæringen for å møte sine deltakere. Han hadde også gjort en avtale med 

kontaktlærer som skulle kontakte han dersom bruker ikke var på skolen. I tillegg til det pleide 

han selv å ringe deltakere for å høre om de var på skolen. Dette fortalte han at han gjorde av 

egen fri vilje og som han sa: «Fordi jeg syns det er min plikt». Informantenes opplevelser 

samsvarer med det Vike et al. (2002) kaller den typiske «løsningen» blant ansatte i offentlig 

omsorgssektor: de gjør seg selv fleksibel for å kunne strekke til. Vike et al. (2002) antar at 

fleksibiliteten til de ansatte først og fremst er uformell og at den strekker seg utover 

regulerende og avgrensende formalia som arbeidsinstrukser, arbeidsmiljøloven og 

organisasjonens interne arbeidsrutiner og avtaleverk (Vike et al., 2002, s. 89).  

Flertallet av informantene forteller at arbeid som ikke er eller oppleves som deres i 

mange tilfeller blir utført av programrådgiverne allikevel ettersom at «ingen andre» gjør det. 

Dersom ikke arbeidet eller oppgavene blir utført kan det få konsekvenser for både deltakers 

framgang i programmet, men også programrådgivernes videre arbeidsutførelser. Dette viser 

informantene til gjennom en del rent enkle praktiske eksempler. Daniel er en som forteller om 

dette i sin arbeidshverdag. I forklaringen kommer det frem at lave kunnskaper og ferdigheter 

om data skaper flere arbeidsoppgaver enn tenkt i utgangspunktet: 

«… og det kan påvirke meg og min jobb (…). Hvis for eksempel … de ikke har 

digipost. Hvem skal hjelpe dem med en digipost? Og hvorfor skal de ha en digipost? 

Jo, fordi de har søkt om politiattest for språkpraksis. Hvem skal ha den oppgaven? Jeg 

skal ha den, for jeg har samtale med nettopp han eller hun om språkpraksis og om 

digipost som de ikke skjønner hva er. Så jeg bruker min tid på å forklare dem hva det 

er og opprette med dem. Det er bare et lite eksempel som ikke skal ta mye tid, men 

sånne ting skjer hver dag (…). Det tar også tid fra min arbeidshverdag som betyr at 

kanskje jeg ikke gjør oppgavene som jeg skulle» 
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I bevissthet om at andre instanser tenker at det er flyktning avdelingen som har 

ansvaret har det blitt en tendens til at flyktning avdelingene faktisk tar oppgavene selv om det 

i utgangspunktet ikke er deres ansvar. Det beskrives av flere informanter som et stort behov, 

nærmest en nødvendighet at programrådgiverne strekker seg lenger. Det er som Vike et al. 

(2002) sier om bakkebyråkrater som utøver offentlig tjenesteyting: de opplever en 

overveldende mengde av ansvar og de mangler noen som kan yte legitimitet til de ulike 

formene for «innersvinger» de må foreta for å «overleve» (Vike et al., 2002, s. 59). 

Programrådgiverne har dermed en forståelse av seg selv som garantist for deltakerne som 

ingen andre tar ansvar for og som de opplever at andre faggrupper og etater avgrenser seg fra.  

En problemstilling som fortelles av flere programrådgivere er møte med deltakere som 

har familieproblemer. Dette har i utgangspunktet ikke noe med introduksjonsprogrammet å 

gjøre, men så blir det til at flyktning avdelingen tar seg tid til å veilede deltakerne i slike 

situasjoner allikevel. Dette er fordi at deltakerne ofte ikke har andre kontaktpersoner enn de i 

flyktning tjenesten. Hadde programrådgiverne latt saken gå sin gang, kan det påvirke 

introduksjonsprogrammet. Som Mikael sa: «(…) for ellers så faller personen ut». 

Programrådgiverne føler de står ovenfor deltakere i svært belastende situasjoner, mens andre 

etater distanserer seg fra dette ved å forholde seg til problemet på en mer abstrakt og indirekte 

måte. Sådan skapes og formidles organisasjonens «produkt» ofte helt og holdent gjennom 

enkeltpersoner, her programrådgiverne, som i møte brukere bærer organisasjonens ansvar på 

egne skuldre (Vike et al., 2002, s. 65). Her vil forskjellige myndigheter, forskjellige 

programrådgivere, foreta en konkret prioritering og avveining av forskjellige verdier som i en 

annen kontekst eller av en annen programrådgiver vurderes annerledes. De konkrete 

avgjørelsene og rettsregler kan sådan betraktes som forskjellige måter å prioritere på, snarere 

enn «retten som en fast kjerne» (Dalberg- Larsen, 1994, s. 83).   

 

4.4.5 Det «menneskelig hensyn» før loven eller «law first»?  

Det er som vist ovenfor flere måter programrådgiverne kan ta i bruk mestringsstrategier på. 

En ytterligere prioritering programrådgiverne gjør som har til hensikt å gjøre arbeidet lettere, 

er når de opplever at loven ikke samsvarer med «menneskelige» hensyn. Med «lettere» mener 

jeg på det moralske og etiske aspektet mer enn det rent praktiske.  

I spørsmål om hva som har vært avgjørende kvalifikasjoner for Mikael i hans jobb 

svarer han:  
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«Det er egentlig litt mer mellommenneskelig, hvordan man forholder seg til personer. 

Og så er det og, slik som jeg så for meg introduksjonsprogrammet, det er mye mer 

nyansert (…) jeg tenker og at det loven kanskje undervurderer litt er jo det at det er 

flyktninger som har gått gjennom veldig mye»  

I denne forstand er det loven i seg selv som ikke fullt ut klarer å ta hånd om, løfte opp 

om eller tjene til deltakernes beste. I hvilke tilfeller Mikael mener at loven undervurderer 

deltakerne, kan ha noe med hva slags verdier han selv setter høyt. Fra en rettspluralistisk 

oppfattelse ser Dalberg- Larsen (1994) at retten er et uttrykk for en rekke verdier. Når våre 

rettssystemer bygger på både formelle og uformelle verdier som frihet, likhet, rettsikkerhet, 

demokrati og velferd, er det helt åpenbart at man ved å fremme én av disse verdiene vil 

komme i motstrid med andre verdier, som er likeså sentrale (Dalberg- Larsen, 1994, s. 83). 

Når rettssystemet er basert på en rekke forskjellige verdier betyr det at Mikael, så vel som 

andre programrådgivere, kan se store deler av lovgivningen og rettsanvendelsen forskjellig 

som uttrykk for en konkret prioritering og avveining av disse verdiene.  

Blant mine informanter har jeg sett at ulike prioriteringer resulterer i høy grad av 

verdipluralisme som varierer fra programrådgiver til programrådgiver. For de fleste 

informantene mine er det nettopp der loven ikke samsvarer med deres forventninger i forhold 

til deltakernes «beste» at jeg ved flere anledninger opplever at informantene forteller meg at 

de ser seg nødt til å gå imot loven. Jeg ønsker ikke å oppgi det fiktive navnet her, men om en 

situasjon der en informant måtte bryte loven ble følgende sagt:  

 «Ja, det er et veldig godt eksempel på, hvor jeg absolutt ikke- der har jeg brutt den 

paragrafen. Mange ganger»  

Uten at alle informantene er like direkte som utsagnet ovenfor viser, opplever jeg det 

samme som Djuve et al., (2017) at de gangene programrådgiverne bevisst gikk imot loven var 

når programrådgiverne modererte politikkens målsettinger og virkemidler dersom de mente at 

målene var uetiske eller urealistiske, eller at virkemidlene som er nedfelt i lover og 

retningslinjer, ikke er egnet (s. 134). Kristine sier: «(…) de gangene jeg reagerer på lovverket 

så er det fordi at jeg ser at det er sånn urealisme i det. Noen ganger er det litt hårete mål, 

eller ønsketenkninger».  

I diskusjonen om når loven bør eller kan brytes fanger jeg opp delte meninger fra 

informantene. Det kan minne om utvekslingen mellom Lon Fuller og H.L.A. Hart i 1958 som 

nettopp viste splittelsen mellom moral og lov. Hart tok det positivistiske synet og 
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argumenterte for at moral og lov var separate, mens Fuller hevdet at moral er selve kilden til 

lovens bindende kraft (Waldron, 2016). Fuller mente at lovens former og prosedyrer hadde en 

særegen verdi som kunne bidra til å lukke gapet mellom positiv lov på den ene side og moral 

og rettferdighet på den annen side (Waldron, 2016). Også Christian Bay (1968) sier at politisk 

ansvarlige mennesker ikke bør ta et ubetinget standpunkt for eller mot lovlydighet, men heller 

ta stilling til spørsmål om under hvilke betingelser lovbrudd kan være en moralsk forpliktelse. 

Formålet, mener Bay, må først og fremst være å beskytte menneskeliv og menneskerettigheter 

(Bay, 1968, s. 21).  

Av de som inntok et moralsk standpunkt var det særlig to faktorer som var sentrale for 

hvorfor programrådgivere reagerte på lovverket og noen tilfeller valgte å vike fra den; særlig 

blir loven nedprioritert til fordel for familiære hensyn og for deltakere med helseutfordringer.  

Det fortelles at det ved flere anledninger ikke er forsvarlig av familiære hensyn å 

etterleve loven. Hva legges i «familiære» her er familier der små barn er inkludert i bildet. 

Flere informanter forteller åpent at de flere ganger har brutt lovverk som rammer familier på 

det de beskriver som «en uheldig måte». Dette kan være der de ser at lovverket «forkludrer» 

til familiesituasjoner og potensielt kan ødelegge for deres fremtid. Dette kan blant annet være 

negative økonomiske konsekvenser for familiene. Intensjonen med loven kan være god, men i 

realiteten beskrives de som absurde og uetiske mål.  

Det gjelder også for deltakere med helseutfordringer. Ifølge loven skal 

introduksjonsprogrammet være helårlig og på fulltid (Introduksjonsloven, 2003, § 4.2). Ifølge 

rundskriv for introduksjonsloven defineres fulltidsprogram som 30–37,5 timer per uke (Justis 

og beredskapsdepartementet, 2016, s. 28). Noen ganger opplevde programrådgiverne 

regelverket som for strengt og lite fleksibelt for behovene til deltakere med helseutfordringer. 

Det viser seg her at flere programrådgivere er villige til å ikke følge loven til punkt og prikke. 

Om dette sier Berit:  

«For eksempel har vi en del og har hatt opp igjennom, en del deltakere hvor vi kanskje 

er litt greiere med når det gjelder dette med fravær fordi de har helseutfordringer eller 

store omsorgsoppgaver hjemme … Som gjør at vi ser litt gjennom fingrene med hva vi 

godkjenner som, av dokumentasjoner for eksempel (…)»  

For å eksemplifisere dette ytterligere vises det til, av en annen informant, deltakere 

med helseutfordringer som er registret i introduksjonsprogrammet, men som ikke fulgte et 

program. De deltakerne dette dreide seg om var ofte i en overgangsfase fra flyktning avdeling 
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til NAV. I utgangspunktet legges det til grunn for at deltakeren skal avslutte 

introduksjonsprogrammet for å gå videre på sosial stønad. Dette beskrives av 

programrådgiverne som en omfattende og psykisk stressende prosess for deltakeren. Blant 

annet kunne dette påvirke inntektsgrunnlaget til deltakeren som igjen kunne gi negative 

konsekvenser for innvilgelse av permanent oppholdstillatelse. Av etiske grunner valgte derfor 

noen å ta ansvar utover det de er pålagt å gjøre. Mikael sier: 

«(…) for disse personene som er sykest så har de ofte en veldig stor frykt for å bli 

sendt hjem igjen til landet som de har flyktet fra. Så det å påføre de noe som gjør at de 

mister en rettighet som permanent oppholdstillatelse i en kortere periode, det blir jo 

da på et menneskelig nivå, så blir det litt tøft da. Og da er det bedre å si at ‘okey’, du 

har kanskje ikke et fullt introduksjonsprogram, men du får tett oppfølging av oss»  

Det fortelles også at fraværsregistrering ikke alltid følges opp. Ifølge 

introduksjonsloven stilles det krav om fravær og fraværsregistrering for deltakerne. Går for 

eksempel deltaker utover grensen for bruk av egenmeldinger uten å dokumentere dette fra 

lege, skal retten til introduksjonsstønad falle bort (Forskrift til introduksjonsloven, 2003, § 2-

2). Ane sier følgende:  

«Sånn at det som kan være vanskelig, til og med de tingene som er veldig håndfaste i 

introduksjonsloven, at man har litt lyst til å se gjennom fingrene på akkurat det sånn 

‘okey, skal vi virkelig trekke deg 1000 kroner for at du hadde forkjølelse enda en gang 

på et år’. Hvor streng skal man være? Når er det hensiktsmessig å alltid følge den 

etter boken da? Selv om noen av reglene er så svart på hvitt. Så det vil jeg si, det er så 

mye skjønn i den loven, men til og med svart på hvitt reglene er litt, ja, kan være litt 

vanskelig å forholde seg til hvis man syns at det virker mot sin hensikt. Så man må 

liksom se mennesket oppi det hele»  

Loven settes her til side fordi Ane legger til grunn at «det er menneskelig» å være syk 

mer enn fire ganger i løpet av ett år. Det blir i likhet med det Fuller sier- en motvilje til å 

bruke loven til å legemliggjøre urettferdighet (Waldron, 2016). Informantene ovenfor deler 

også en oppfatning av det Eriksen (2001) beskriver som «utenom- vitenskapelige 

begrunnelser». Han legger til grunn at frontlinjebyråkratene, her programrådgiverne, 

uvilkårlig tar stilling i normative spørsmål som angår moralske og etiske aspekter ved et 

saksforhold. «Frontlinjebyråkratene sier da hva som er riktig å gjøre eller hva som er 

rettferdig, godt eller ønskverdig ut fra egne standarder og vurderinger» (Eriksen, 2001, s. 17). 
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Jeg tolker det også dithen Lipsky (2010) omtaler moral hos bakkebyråkratene: Når de med 

myndighet går utenfor deres mandat for å hjelpe de som trenger det og dermed ignorerer noen 

av reglene (Lipsky, 2010, s. 230).  

På den andre siden finner jeg tre informanter som refererte til loven som en 

«lovlighet» som går fremfor alt. Det er også det Cowan (2004) finner i sine studier og som 

ligner Ewick og Silbey sin modell av rettsbevissthet ‘before the law’ i den forstand «(…) in 

which law is separated off from society and exists independently» (Cowan, 2004, s. 949). Hva 

gjelder egenmeldinger, ettersom Ane beskrev sin oppfatning ovenfor, kan det vises til en 

annen informant som har motsatt tankegang av Ane. Jonas sier:  

«(…) i forhold til loven har de rett til fire egenmeldinger. Men fordi den personen har 

det litt vanskelig i livet … kan noen av oss tolke det sånn at ‘det går bra, de kan få to 

til, han kan få to til, vi kan godkjenne det’ (…). Det er veldig dårlig. Fordi det vi lærer 

dem nå i løpet av introduksjonsprogrammet skal de bruke i sitt eget liv, hverdagslivet 

etter at de er ferdig (…). Det må være en realitetsorientering i løpet av de to årene. 

Tror du at jeg skal få så mye forståelse fra sjefen min hvis jeg bruker 35 

egenmeldinger i år?»  

Utsagnene fra Ane og Jonas belyser en situasjon hvor skjønnets vilkårlige sider kan 

trekkes frem, nemlig der like tilfelles behandles forskjellig. I tillegg til Jonas var Jakob en av 

de som ga uttrykk for at det særdeles sjeldent ble begått «små» eller «store» brudd på loven. 

Følgende ordveksling ble brukt:  

Jakob: (…) «vi kommer ikke videre så lenge det er stortinget som bestemmer om dette 

(…) for vi kan ikke jobbe utenfor det som står i loven»  

Intervjuer: «hender det noen ganger at dere må se bort ifra det som står i loven?» 

Jakob: «Nei, det gjør vi ikke»  

Både Jakob og Jonas forteller at det hender de er uenige med loven, men at det 

allikevel ikke er de som avgjør til syvende og sist og at de har «respekt» for at loven kommer 

først. Sådan kan det eksistere et stort antall rettslige «standarder» hos programrådgiverne som 

i praksis kan utarte seg på forskjellige måter. Opp mot synet av retten som noe ustabilt finner 

vi de som har en juridisk oppfattelse som noe relativt stabilt og entydig. I den forstand, som 

for eksempel hos Jakob og Jonas, vil retten være noe mer uhåndgripelig og noe som ikke kan 

bestemmes subjektivt. Loven kan 
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… betragtes som rimelig og korrekt, bl.a. fordi selve den rettsdogmatiske litteratur i 

praksis fungerer som en instans, der bestræber sig på at fastlægge rettens inhold på en 

entydig og samtidigt generel måde, og fordi denne fastlæggelse ofte accepteres i 

praksis af jurister og andre rettsanvendere. (Dalberg- Larsen, 1994, s. 124) 

Terum (2003) skriver at handlingsgrunnlagene vil variere. For spesielt Jakob og Jonas 

begrunnes beslutningene med henvisning til hva som er formålstjenlig. I dette tilfellet legges 

det vekt på hva som er formålsbetraktelig i loven (Terum, 2003, s. 129). Et overordnet mål i 

kvalifiseringen i introduksjonsprogrammet er at deltakerne så raskt som mulig skal komme 

over i en situasjon der de er selvhjulpne (NOU 2001: 20, s. 63; Enes, 2017) 

Hva så med den personlige moral hos de som lar loven komme i første rekke uansett 

hva? Det kan her trekkes paralleller til Baumans (1997) hvor nettopp et av hovedanliggende 

var moralsosiologiske problemstillinger. Han peker på tendensen i vestlige byråkratier til å 

omforme og redusere moralsk ansvar til et teknisk ansvar (Bauman, 1997). Poenget hans er at 

moderne byråkratier bryter ned relasjonene av sosial nærhet og at upersonlige relasjoner av 

teknisk ansvar trer inn i stedet. I forvaltningen vil en slik entydiggjøring redusere ambivalens 

og tvetydighet, rettet mot effektivisering som gir konsekvenser som depersonalisering 

(Bauman, 1997). Dette kan innebære en risiko for at forbindelsen mellom den moralske 

forpliktelsen ovenfor de svakeste i samfunnet og de som styrer velferdsstaten, kan forsvinne 

(Kroken, 2006). Vi ser også at Jakob og Jonas i større grad tilnærmer seg en positivistisk 

forståelse ved at de skiller mellom loven som den er og loven som den bør være. Dette ligner 

H.L.A. Hart sitt syn om at juridiske rettigheter og moralske rettigheter ikke er relaterte, utover 

bare tilfeldigheter. Det er ikke nødvendigvis feil at rettslig gyldig svar utledes fra en 

deduksjon, og det er ikke nødvendigvis riktig å avgjøre saker etter sosiale eller moralske mål 

eller tro (Waldron, 2016). I likhet med Jakob og Jonas, er det mange andre som mener at dette 

er et godt utgangspunkt i betraktes av retten fordi de mener det styrker rettsikkerheten og 

likhet for loven (Dalberg- Larsen, 1994, s. 124).  

Men man finner også, som Dalberg- Larsen (1994) også eksempler på at retten ikke 

blir underlagt en slik tankegang og at mange foretrekker å beskrive retten på en annen måte. 

For eksempel fordi de legger vekt på at retten skal kunne anvendes så hensiktsmessig som 

mulig, eller som flere informanter har gitt uttrykk for: at det simpelheten ikke er mulig å 

karakterisere gjeldende rett på en slik måte (Dalberg- Larsen, 1994, s. 124). I dette tilfellet er 

det Berit, Kristine, Ane og Mikael som deler denne oppfatningen.  
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Når programrådgiverne mener loven ivaretar det etiske og moralske ovenfor brukeren 

eller er hensiktsmessig eller ei, vil det utvilsomt vil herske uenighet om (Eriksen, 2001). 

Mathiesen (2011, s. 234) viser til Andenæs (1992) som antyder at vi står overfor 

konkurrerende rettskulturer. Rettskulturen vil variere fra kommune til kommune, slik det også 

vil fra en flyktning avdeling til en annen. Også innad i avdelingene kan det være forskjellig, 

ettersom noen i større grad bruker loven som første kilde, noen henvender seg til kollegaer, 

mens andre bruker tidligere erfaringer. Slike forskjeller kan godt forplante seg til 

beslutningsprosessen, slik som Mikael forteller:  

 «Hvis man ser på loven og bruker det hardt mot hardt mot en deltaker, …, jeg tror 

man kan gjøre det veldig lett for seg selv og bare holde seg til loven og skape et veldig 

dårlig introduksjonsprogram med mye motstand fra deltaker. Fordi at man ikke tar 

hensyn til mellommenneskelige aspekter. Man kan for eksempel si at «det er et krav i 

loven at du skal ha et arbeidsrettet tiltak. Det at du ikke får familiegjenforening det 

spiller ingen rolle. I loven står det at du skal ha arbeidsrettet tiltak siden du ikke møter 

opp på det så avslutter vi introduksjonsprogrammet ditt». Det kan man gjøre ut i fra 

loven (…) men det å arbeide sånn det tror jeg ingen programrådgivere gjør. Det blir 

veldig, veldig smalt og vanskelig å jobbe på den måten og det fremmer ikke formålet 

med loven heller»  

Jeg opplever hos de aller fleste av programrådgivere at moralen ligger så dypt 

forankret at dersom de opplever noe som urettferdig ovenfor deltakerne, har de ikke noen 

problemer å overse deler av loven. Kristine sa følgende:  

«… der kommer det an på ditt hensyn til deg selv. Jeg hadde ikke hatt noen problemer 

med det. Hadde jeg fått det på pukkelen av fylkesmannen for det så hadde jeg sagt ‘ja, 

men gjør det selv da’, hadde jeg sagt. ‘Ta han ut av skolen da’» 

Sådan blir det paradoksalt nok ofte slik at programrådgivernes «illojalitet» bidrar til at 

organisasjonen overlever (Vike et al., 2002, s.67). Her ser vi at Mikael og Kristine, så vel som 

andre programrådgivere, opplever en motsetning mellom det de ønsker og deres formelle 

roller som ansvarlige forvaltere, skaper et moralsk problem. «Hensynet til deg selv», som 

Kristine sier, opplever jeg her som en nærmest selvfølge at det er ok at man som 

programrådgiver kan gå imot loven fordi den er stikk i strid med det hun mener er deltakers 

beste. Videre er hun ikke redd for at fylkesmannen skal fange dette opp heller, fordi hun 

mener at reglene ikke er skrevet med deltakernes forutsetninger for øye.  I likhet med Cowan 
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(2004) finner jeg at Kristine sin påstand om egen verdighet er en del av samspillet med 

velferdsbyråkratiet. Selvidentitet danner da en del av de rettigheter de søker og er det som jeg, 

i likhet med Cowan, oppdager som «lov» (Cowan, 2004, s. 983).  

De fleste er enige i at lovteksten er viktig, men når denne er uklar blir spørsmålet mer 

komplisert. Hva er det som er rimelig og hensiktsmessig løsning på et rettsspørsmål? 

«Nærmere bestemt på hvilken måte og med hvilken styrke verdinormer og vurderinger 

kommer inn i rettsanvendelsen» (Welstad, 2013). Programrådgivernes grenser lar seg i liten 

grad trekke opp ved hjelp av loven der de ser det som et moralsk eller etisk problem. De 

velger mellom absolutt lojalitet eller å løsgjøre seg selv og sitt arbeid på ett eller flere områder 

i loven. De aller fleste informantene mine velger det siste. Min forskningsdata peker klart i 

samme retning som Andenæs (1992) finner i sine studier: i stedet for profesjonelle 

tilnærminger, er det personlig moral og verdier som fungerer som en sterk styringsmekanisme 

(Andenæs, 1992, s. 379). Dette gjør at programrådgiverne identifiserer seg sterkt med arbeidet 

som utføres direkte ovenfor brukerne, uten at dette alltid nødvendigvis er arbeid som utføres i 

henhold til formelle regler og retningslinjer. 
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5 Diskusjon 

 

Problemstillingen «Hvilke faktorer påvirker programrådgivere når de skal fatte beslutninger i 

henhold til introduksjonsprogrammet? Hvordan er programrådgiveres relasjon til 

introduksjonsloven og hva slags rettsbevissthet og rettskulturer eksisterer?» har blitt 

undersøkt ved å intervju ni programrådgivere ved tre forskjellige flyktning avdelinger i tre 

kommuner. Analysen har trukket frem påvirkningsfaktorer hos programrådgiverne selv og 

konsekvenser for deltakerne. Det nevnes en rekke situasjoner hvor en rettspluralistisk 

synsmåte kan virke klargjørende for forståelsen av aktuelle rettsforhold.  

Slik det fremkommer i analysen, er kategoriene nært knyttet til hverandre og mye av 

tematikken gjennomsyrer alle kategoriene. Utsagnene til programrådgiverne har likevel nok 

ulikheter til at det ble vurdert som hensiktsmessig å skille de og analysere de separat. Med 

utgangspunkt i dette har jeg valgt tre fokusområder for videre diskusjon. Ved å bringe 

kategoriene sammen til en helhet, for så å trekke ut essensen på tvers av kategoriene, mener 

jeg at kjernen i datamaterialet kommer frem. Fokusområdene jeg har valgt ut er «styring og 

dilemmaer», «varierende skjønn, kompetanse og erfaringer» og «lov og moral».  

 

5.1 Styring og dilemmaer  

Forholdet mellom styringsfunksjoner og førstelinjearbeid har synliggjort tendensen til at 

programrådgivernes befinner seg i en randsone, en situasjon som setter den ansatte i en 

kontinuerlig tilstand «mellom to verdener». Det oppleves ofte som problematisk å bære 

ansvaret for å realisere gode intensjoner med altfor knappe ressurser. Mer konkret beskrives 

det som et misforhold mellom det man ønsker å gjøre og ens samvittighet på den ene siden, 

mens på den andre siden hva som er avsatt av tid og økonomiske ressurser. «Siden arbeidet 

utføres i møte med mennesker som opplever lidelse eller konkrete behov for hjelp, er dette en 

opplevelse som er knyttet til samvittighet, identitet og moral» (Vike et al., 2002, s. 80). Det 

beskrives et overveldende ansvar som er nært knyttet til opplevelsen av å ikke kunne gjøre 

jobben skikkelig, og av å ikke få den anerkjennelsen man føler man fortjener når man tross alt 

strekker seg så langt. Jeg knytter disse funnene til Lipsky (2010) sine antagelser om 

betydningen av førstelinjebyråkratiets begrensede ressurser og nødvendigheten av å forenkle 

virkeligheten i en hektisk og krevende arbeidshverdag (s. 29).  



93 
 

Det kommer også frem at informantene veksler mellom et mangfold av roller og 

ansvarstyper, og dette gjør det problematisk å etablere håndterbart entydighet. Sammen med 

det faktum at oppgavene som skal løses av programrådgiverne i flyktnings tjenester i seg selv 

er svært komplekse, bidrar dette også til at den indre differensieringen er stor og at 

ansvarliggjøringen svekkes. I mangelen på entydige politiske signaler «ovenfor» blir arbeidet 

til programrådgiverne «local policy making» (Lipsky, 2010, s. 13). I lys av informantenes 

beskrivelser forsøker de å finne et balansepunkt, samtidig som dette balansepunktet i 

realiteten kan være illegitim, både fra statens og rettighetshavernes side. Dette truer skillet 

mellom faglighet og personlighet, mellom rollen som fagutøvere for organisasjonen og som 

en hjelpende hånd for de trengende, og mellom den «egentlige» formelle rollen og den 

«illegitime, uformelle» rollen.  

 

5.2 Varierende skjønn, kompetanse og erfaringer  

Analysen avdekket at det blant programrådgiverne ikke finnes en «sann» rettslig virkelighet 

og at den «juridiske verden» de opplæres i eller forholder seg til, ikke nødvendigvis er den 

eneste (Mathiesen, 2011, s. 242). Det har blitt foretatt en sammenligning mellom to 

ytterpunkter av rettsanvendelsen og rettsoppfattelsen som viser at den enkelte 

programrådgiver kan utgjøre en pol for seg selv. Motstridelse er å se i det noen mener 

lovverket er vesentlig i arbeidet med introduksjonsprogrammet og de som mener loven spiller 

en tilbaketrukken rolle.  

Det er mange faktorer som påvirker de konkrete enkeltbeslutningene som 

programrådgiverne foretar. For noen er det introduksjonsloven, statlige rundskriv og 

kommunale retningslinjer som i avgjørende grad styrer den enkelte programrådgivers 

beslutninger. Hos andre er det kulturen ved det enkelte kontor og programrådgivernes egen 

faglige forståelse. Introduksjonsarbeidet er i stor grad skjønnsbasert, der programrådgiverne 

som enkeltindivider får en stor og viktig rolle.  

Ettersom at det er flere indikasjoner på at programrådgivernes bakgrunn, derav 

utdannelse, har betydning for tilbudet deltakerne får (Djuve et al.,2017, s. 157) finner jeg det 

tankevekkende at det foreligger så få retningslinjer for hva programrådgivere kan eller bø ha 

av kompetanse. Spesielt i introduksjonsprogrammet hvor det er stort rom for 

skjønnsvurderinger som igjen åpner for situasjoner for ulik behandling av ellers like saker 

(Djuve et al., 2017, s. 137). Selv om den enkelte programrådgiver «driver sin egen butikk» 
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(Høilund, 2006, s. 219) gjøres ikke dette helt uavhengig av institusjonens indre logikk og det 

omkringliggende samfunn. Som følge av at deres arbeid er inndrevet i institusjonell og 

byråkratiske maktformer, kan for eksempel opplæring eller kursing ha en viss innflytelse på 

arbeidsmetode. På det rettslige arbeidet orienterer programrådgiverne seg ut fra interne 

instrukser som er utformet av en fortolkning av rettslig materialet og den konkrete politikk på 

området. Det er dog ikke alltid mulig å se hva som er forpliktende rettskilder og hva som 

alene inngår i den interne administrasjons kultur. Sådan kan man allikevel ikke snakke om en 

generell eller nøytral anvendelse av lovgivningen eller administrativ praksis. Dessuten viser 

analysen at den arbeidsmetoden programrådgiverne er kurset i vil ikke alltid slå gjennom på 

en ensartet måte. Den inngår med den enkelte programrådgivers egen forståelse og herav 

praktiseres ut fra dette perspektiv. Nøkkelordet i dette supplementet er fenomenologi. 

Antagelsen er at rettsanvendelsen kommer fra erfaringer ut fra opplevelser av verden som den 

enkelte programrådgiver inngår i (Høilund, 2006, s. 84). Materialet støtter teori om at de med 

rettslig bakgrunn uttrykte sterke identifikasjoner med loven samtidig som de hadde stor 

respekt for intellektuelt og juridisk identifikasjon (Richards, 2015). I motsetning til 

informantene som ikke hadde rettslig bakgrunn som i større grad la vekt på prinsipper som 

etikk, helhetssyn, kontakt og kommunikasjon. Det var et klart mer dynamisk perspektiv over 

rettsanvendelsen til de som ikke hadde juss i sine studier sammenlignet med de som hadde 

det.  

Rettssikkerhetskravet fastsettes av programrådgiverne, men analysen avdekker 

paradoksalt nok at informantene opplever at loven i liten grad definerer rommet for 

individuelle tilpasninger som i stor grad baseres på skjønnsvurderinger. Generelt ser 

informantene et stort behov for bruk av skjønn og mener det er et viktig element i 

regelanvendelsen. Bak dette ligger det en oppfatning om at det i yrkesutøvelsen ikke er mulig 

å unngå skjønnsvurderinger. Jeg må understreke at jeg støtter opp om at utøvelse av skjønn 

utvilsomt er viktig og nødvendig. Det er ikke mulig eller ønskelig å lage retningslinjer som i 

den minste detalj instruerer alle områder for deltakere i introduksjonsprogrammet. 

Individuelle tilpasninger er nødvendig for å gi adekvat behandling og forutsetter at 

programrådgiverne både har rom og evne til å utøve skjønn. «Dette tilsier at innholdet i 

programmene ikke kan detaljstyres gjennom reguleringer og intensiver» (Djuve et al., 2017, s. 

15). Samtidig som at skjønnet er et nødvendig element i all regelanvendelse, er det likevel 

problematisk. Særlig når utøvelse av faglig skjønn blir fremstilt som en uproblematisk 

aktivitet (Terum, 2003, s. 111). Tvetydigheten blant informantenes utsagn viser nettopp dette i 
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det de fleste opererer med skjønn som noe utelukkende positivt, mens et fåtall ser aktiviteten 

forbundet med noen problematiske sider. Dette kan medvirke til at programrådgiverne 

kommer til ordet i den enkelte sak. Analysen avdekket at programrådgiverne hadde uklare 

forestillinger om fagets grenser. Det kan også resultere i at deltakerne langt på vei er prisgitt 

hvilken programrådgiver de får. Lipsky (2010) sine antagelser får innpass i mine funn: nemlig 

at skjønnsutøvelsene i enkeltsaker kan få betydelige konsekvenser for den enkelte deltaker og 

at summen av disse kan utgjøre flyktning kontorers fortolkninger og implementeringer av 

regelverket og introduksjonsordningen. Dette reiser spørsmålet om forholdet mellom 

kunnskap og verdier og hvor stor plass det personlige tar i skjønnsvurderingene og hvordan 

det skal sikres at vedtakene som treffes ikke blir vilkårlige.  

I programrådgivernes praktiske hverdag er det verdi- og normkollisjoner som 

dominerer. Analysen viser at ulike norm og verdisystemer styrer skjønnsutøvelsene og at 

dette overaskende nok slår sterkt ut innad i flyktning avdelingene. Når uenigheten knytter seg 

til hva den enkelte programrådgiver anser som rimelig eller ikke rimelig, og hvilke verdier og 

rettighetsoppfatninger som bør gjelde, er det uten tvil vanskelig å konstatere: under hvilke 

omstendigheter forskjellen er akseptabelt, og når er den ikke det? (Hammerslev & Madsen, 

2013, s. 571). I noen grad var det etablert visse fellesoppfatninger om lovens rolle og 

skjønnsvurderinger internt ved kontorene, men mer påfallende var uenigheten som kom fram 

mellom programrådgiverne internt ved kontorene. Analysen foreslår at dette er viktige 

grunner til varierende skjønnsvurdering. Når noen programrådgiveres handlingsgrunnlag er 

anvendelse av lover, mens andre handler ut fra personlige verdier, kan dette implisere 

vilkårlighet og subjektivisme. Poenget her er at «når beslutningene sterkt preges av den 

enkelte sosialarbeiders mer private verdier og normer, blir de vilkårlige og dermed ikke i pakt 

med kravet om likebehandling og rettsikkerhet» (Terum, 2003, s. 132). Det er vanskelig å 

trekke en konklusjon om skjønnsutøveren er seg selv bevisst om dette eller ikke. Det er 

allikevel etter min mening uheldig at private verdi og rettighetsoppfatninger inngår som 

premisser i beslutningsfatningene i såpass stor grad, fordi dette kan resulterer i at 

programrådgivere vurderer samme sak svært ulikt. Fordi skjønnsvurderinger er en meget 

kompleks aktivitet som kan få store konsekvenser for andre menneskers liv, rettes min 

oppmerksomhet til at flertallet i liten grad oppfatter dette som bekymringsfullt i deres arbeid. 

Jeg støtter Terum sin mening om at grunnlaget for skjønnsutøvelser i større og systematisk 

grad bør diskuteres (Terum, 2003, s. 145). Det vil etter min mening sikre en større åpenhet om 

praksiser som utvikles både på ulike kontor, men også internt på kontorene.  
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Det spesielle med den normpluralismen jeg har avdekket, er at den enkelte 

programrådgiver ikke inngår i en entydig hierarkisk orden. De forholder seg snarere til det 

normbilde som tegner seg i institusjonene, de etiske prinsippene de selv har eller fra sak til 

sak og i forhold til kollegaer. Det klassiske ideal fra Weber om den velutdannede byråkrat, 

som handler rasjonelt ut fra veldefinerte faglige idealer, som deles med et fagfelleskap, finnes 

ikke lenger (Høilund, 2006, s. 237). Webers posisjon er i motstrid med den oppfattelsen som 

jeg støtter meg til, nemlig at det ikke foregår et totalt avpersonifisert arbeid, hvor 

programrådgiveren forvalter ut i fra sin plass i hierarkiet via rettslig regulering og faglighet. 

Men igjen er det viktig tilføye at fokuset i min oppgave er på bakkebyråkrater, nærmere 

bestemt programrådgivere, som er siste ledd i styringskjeden. De er ikke representative for 

hele byråkratiet i Norge og sådan styrker dette, i motsetning til min kritikk til Weber, hans 

presisering om at idealtypen av en konkret byråkratisk organisasjon eller et konkret menneske 

ikke er ventet å finne i ren form i den sosiale virkelighet (Lindbekk, 2009). Idealtypen er 

ingen fremstilling av virkeligheten, men skaffer fremstillingen entydige uttrykksmidler i min 

oppgave.  

Lipsky hevdet at rasjonering av tjenester er en viktig strategi for bakkebyråkratene, 

noe som innebærer å sette inn ulike tiltak for å begrense etterspørsel etter tjenester og redusere 

nivået på tjenester som ytes. Dette kan gjøres ved bl.a. regulering av tid, tilgjengelighet og 

informasjon, ved å påføre brukerne økonomiske og psykologiske kostnader (Lipsky, 2010, s. 

83). Jeg finner ikke støtte for dette da min analyse indikerer at programrådgiverne i langt 

større grad stiller seg til rådighet enn det de er pliktet til. Funn i analysen foreslår at det er den 

personlige moralske engasjement og internaliseringen av ansvar som kan forklare mye av 

hvorfor de strekker seg selv og sin egen arbeidskraft for å imøtekomme behov (Vike et al., 

2002, 219). Jeg kan heller ikke fullt støtte at bakkebyråkratene velger seg ut de deltakerne 

som har større suksessfaktorer enn andre, ettersom flere programrådgivere tar mer tak i de 

«svakeste» deltakerne. Dermed støtter jeg ikke det Lipsky omtaler som «creaming» av 

klienter (Lipsky, 2010, s. 107). Derimot finner jeg hold for prioriteringer for enkelte 

brukergrupper og at dette er et resultat av blant annet organisatoriske forhold som den ansattes 

arbeidsmengde, men også mer private verdi- og rettighetsoppfatninger som hadde en legitim 

plass i vurderingene. Individuelle forskjeller blant programrådgiverne viser sådan at ulik 

utforming av introduksjonsprogrammet forekommer. Materialet kan dermed støtte antagelsen 

om at bakkebyråkrater i stor grad er de egentlige beslutningstakerne nettopp fordi de 

håndterer den direkte kontakten med brukerne (Lipsky, 2010, s. 3-4).  
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Sammenfattende kan det sies å gå et skille mellom to ulike tilnærmings og 

resonneringsmåter blant programrådgiverne. Reelle hensyn har fått betegnelsen som «alle 

rettskilders og rettsreglers mor» (Kjønstad, 2006, s. 357). Med reelle hensyn menes blant 

annet vurderinger av hva som er rimelig og rettferdig og de faktorene som gjør seg gjeldende i 

en konkret sak. Metaforen «rettslegers mor» er treffende for mine funn om den 

vennligsinnede «omsorgsbyråkrat», for som Kjønstad sier selv: «fordi mor er vårt opphav, 

hun står for de myke verdiene, mor forbindes med godhet, og hun har stor tilknytning for hele 

vårt liv» (Kjønstad, 2006, s. 357). På samme måte peker mine empiriske funn mot at 

«omsorgsbyråkraten» står for de myke verdiene og foretar skjønnsmessige vurderinger som 

ikke alltid direkte kan knyttes opp mot lov, rettspraksis og andre klarere avgrensbare 

kategorier. De foretar ofte vurderinger ut fra en «restkategori» av argumenter hvor de 

vurderer og tilpasser sakene ut fra individuelle forhold og hva som er det «gode» i den 

konkrete sak. Motsetningen var den arbeidslinje orienterte regelbyråkrat som legger vekt på å 

rettferdiggjøre handlingene ut fra pliktnormer, for eksempel regler (Djuve & Kavli, 2006, s. 

214; Terum, Torsvik & Øverbye, 2017). Et kritisk punkt vil etter min mening være i hvilken 

grad programrådgiveren vurderer noe som rettferdig eller ikke. Ut fra prinsipp om 

likebehandling er det åpenbart betenkelig at holdninger til hva som er riktig og rettferdig ser 

ut til å påvirke skjønnsmessige vurderinger innenfor et obligatorisk introduksjonsprogram.  

 

5.3 Lov og moral 

I stillingen til rettsspørsmål markerer programrådgiverne igjen to ytterpunkter som på mange 

måter kan overlappe med omsorgsbyråkraten og regelbyråkraten som nevnt ovenfor, nemlig 

skillet mellom de som hadde et frirettsperspektiv og de som hadde et mer formaljuridisk 

perspektiv. Det sentrale her er slektskapet mellom frirettstenkning og en sterk vektlegging av 

reelle hensyn (Kjønstad, 2006, s. 361). Under etikkens reelle hensyn er det den rådende 

samfunnsmoral og en umiddelbar og intuitiv rettsfølelse det som er med på å avgjøre 

beslutninger for de fleste av programrådgiverne. Dette er ikke alltid argumenter som kan 

knyttes til lov eller rettspraksis. Analysen indikerer i stor grad likehetstrekk med en tidligere 

empirisk studie av skjønnsutøvelse ved sosialkontorer (Andenæs, 1992). Andenæs 

konkluderte med at sosialarbeidernes yrkesutøvelse i begrenset grad ble styrt av rettsregler og 

sosialfaglige argumenter, men at den: «(…) i forbausende grad synes å være styrt av den 

enkelte sosialarbeiders egne holdninger, eventuelt i samspill med «kulturen» ved det enkelte 

sosialkontor» (Andenæs, 1992, s. 250). 
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De fleste programrådgiverne kan sies å helle mot den samme konklusjonen som 

Andenæs (1992), hvor programrådgiverne med et pragmatisk og frirettslige tenkning skapte 

stor plass for vide skjønnsmessige vurderinger. Sterke subjektive oppfatninger kom i 

betydelig grad til uttrykk da de skulle begrunne sine beslutninger og mer private verdi og 

rettighetsoppfatninger hadde et stort spillerom. Her er det tale om en «privatpraktiserende» 

programrådgiver som foretar sine vurderinger på sine private verdier (Høilund, 2006, s. 217). 

Men som Kjønstad (2006) skriver, kan dette trekke i forskjellige retninger. Motsetningen er 

programrådgiverne som forholder seg til retten som noe forholdsvis entydig og med en mer 

legalistisk, formalistisk og logisk rettstenkning (Kjønstad, 2006, s. 36). Dalberg- Larsen 

(1994) berører også temaet og sier at de med bakgrunn i jussen forholder seg og ser på retten 

som noe forholdsvis entydig (s. 124). Det ser jeg der noen få informanter har mer formåls- og 

hensiktsmessighetsbetraktninger og der forutberegnelighet og rettsikkerhet av rettslige 

relevante argumenter var de viktigste momentene for dem. Ved tolkning av lover la fåtallet av 

mine informanter større vekt på ordlyden og hvor det ble liten plass for juridisk fritenkning 

(Kjønstad, 2006, s. 361).  

Jeg ser den viktigste fordelen med en frirettslig argumentasjon som en større mulighet 

til et rimelig resultat i det enkelte tilfellet, mens ulempen desidert er mindre 

forutberegnelighet. Samtidig som at noen legger vekt på at loven skal være absolutt og 

dermed også argumentet mot en partisk og urimelig saksbehandling, står man også ovenfor 

faren ved en formalistisk rettstenkning der den teknisk kompetente programrådgiver vil 

rettferdiggjøre umoralsk adferd med henvisning til noe som umiddelbart virker rasjonelt og 

saklig. Her overføres Baumans (1997) tanker på det sosiale området hvor en kan si at mange 

programrådgivere besitter sterke moralske krefter som kan svekkes av den moderne 

samfunnsorganisasjonens rasjonalitet. Hvorfor skal en deltaker få godkjent flere fraværsdager 

enn det som er tillatt i loven? Hvorfor ikke redusere introduksjonsstønaden ved illegitimt 

fravær? En slik begrunnelse kan være vanskelig å tilbakevise, men reelt sett kan den dekke 

over umoralsk adferd, for eksempel hvis den konkrete avgjørelsen er motivert i 

bakenforliggende økonomiske strategier som for eksempel et budsjett som bestemmes at man 

kun kan gi full introduksjonsstønad til et visst antall deltakere. Det bør ikke herske tvil om at 

økonomisk regulering er nødvendig og hensiktsmessig, men det er også områder hvor fokus 

på kun dette kan tilsi krenkelser ovenfor den enkelte borger. Det konkrete eksempelet vist til 

kan ikke med sikkerhet sies å være en reell situasjon blant mine informanter eller blant de 

som arbeider med introduksjonsordningen, men gir en pekepinn over hvilken retning et legal- 
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byråkratisk eller formalistisk perspektiv også kan ta. Analysen bærer preg av at noen 

programrådgivere har tungtveiende argumenter som determinerer rettslige løsninger, mens 

andre har mer preg av normer med en begrenset rettskildemessig vekt (Kjønstad, 2006, s. 

358).  

Det kan være problematisk, både på individuelt og kollektivt nivå, at 

programrådgiverne anvendte ulike typer begrunnelser i forhold til innvilgelse, evt. Avslag til 

de samme formål, som for eksempel ved fraværsregistrering. Begrunnelsene varierte fra å 

være formålsrettede, for eksempel som middel til selvhjulpenhet, til å være baserte på verdier 

om det gode og rettferdige og gjøre i hver enkelt individuelle situasjon. Dette kom frem i for 

eksempel spørsmål om tildeling av økonomisk hjelp hvor det var en innebygd spenning 

mellom det at støtte til livsopphold skal gjøre mottakeren selvhjulpen, og plikten til å forsørge 

seg selv (Terum, 2003, s. 143). Andre argumenterte med at det var rettferdig å ikke alltid se 

ting svart- hvitt. I de tilfellene lovens presisering ble oppfattet som klart uetisk ovenfor den 

enkelte deltakers situasjon eller der loven ikke stod i deltakerens favør ble det begrunnet som 

moralsk riktig å krysse lovens grenser. Poenget med de ulike beslutningene som er sett her, er 

at når like tilfeller behandles svært ulikt, representerer dette et rettssikkerhetsproblem.  

Men problemet stikker dypere enn som så. Den mulige vilkårligheten er ikke 

nødvendigvis et resultat av slurvete skjønnsutøvelse eller bristende dømmekraft. Selv fullt 

rasjonelle skjønnsutøvere som handler ut ifra «gode grunner» kan komme til ulike 

konklusjoner. Det kan innvendes at graden av variasjon ikke er stor programrådgiverne seg 

imellom. Mulig fordi noen handler ut i fra en felles fagkultur med felles standarder. Allikevel 

berører dette ikke dette det prinsipielle poeng: selv om vurderingene som programrådgiverne 

foretar hver for seg kan være meget godt begrunnet, kan utfallet være en forskjellsbehandling 

som ikke er i overensstemmelse med prinsippet om formell rettferdighet (Eriksen & 

Molander, 2008, s. 168). Etter min mening kan det trekkes en konklusjon om at det som gjør 

skjønnsvurderingene problematisk er det store spennet og uenigheten om hva som kan 

aksepteres som rettslig relevante hensyn og hvordan de skal vektlegges i forhold til andre 

rettskildefaktorer. Spørsmålet blir hvilken moral skal fungere som rettslig målestokk? Det er 

her det oppstår uenighet og strid som kan føre til manglende rettssikkerhet for deltakerne i 

introduksjonsprogrammet. Dette er ingen enkel problemstilling ettersom at kunnskap om 

høyerestående etiske prinsipper ikke gir entydige svar eller konkret handlingsveiledning. I 

tillegg vil prinsippene kunne kollidere, selv om det som tidligere nevnt, kan rettferdiggjøres 

prinsipielt hver for seg.  
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I praktiske beslutningssituasjoner kreves en riktig situasjonsforståelse og 

normfortolkning. Etisk skolering kan ikke alltid hjelpe programrådgiverne å velge i 

situasjoner der det er verdi og normkollisjoner, men det kan hjelpe den enkelte 

programrådgiver til å se at det er det som er situasjonene og være seg selv mer bevisst over 

dette (Eriksen, 2001, s. 61). Det er først og fremst bevisstgjøring som kan skape forståelse for 

hvordan programrådgivere som alle resonnerer samvittighetsfullt og grundig, kan komme til 

forskjellige konklusjoner om samme sak. Jeg foreslår at programrådgiverne må jobbe mer 

med egen selvforståelse og ta innover seg møtepunktet mellom de ulike formene for verdi 

som utspiller seg i deres arbeid for å sikre rettssikkerheten til sine deltakere.  
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6 Avslutning  

 

Denne oppgaven har omhandlet programrådgiveres stemme og beskrivelser i hva som 

påvirker dem når de skal fatte beslutninger i deres arbeid med introduksjonsordningen. Dette 

temaet har blitt belyst gjennom problemstillingen «Hvilke faktorer påvirker 

programrådgivere når de skal fatte beslutninger i henhold til introduksjonsprogrammet? 

Hvordan er programrådgiveres relasjon til introduksjonsloven og hva slags rettsbevissthet og 

rettskulturer eksisterer?». Analysen tegner et bilde av et utsnitt av programrådgiveres 

profesjonskultur og den juridiske selvforståelse. Forskningen synliggjør hvilke faktorer, 

argumenter og holdninger som har betydning for beslutningsutfallene. Min forskning gir 

innsyn, nærhet og avdekker nyanser til et utvalg av programrådgiveres beskrivelser av deres 

beslutningspraksis.  

Den kontekstuelle rammen av arbeidsforhold er forstått som en viktig faktor for at 

rettsanvendelsen er kontekstbestemt og situasjonsnær, faktisk så situasjonsnær at den kan 

variere fra kontor til kontor, men også innad i kontorene. Det vises til ulik tolkning av 

lovgivningens intensjoner, som fører til ulike meninger om hvordan politikken skal bli utført. 

Særlig er dette gjeldende ettersom implementeringen skal utføres i et komplekst samspill 

mellom flere instanser. I den grad det ikke blir bestemt eller diskutert felles praksiser både 

internt, men også eksternt, har den enkelte programrådgiver lettere for å gå sin egen «vei». 

Hertil kommer prinsippet om ulike rettskulturer. 

Som jeg har diskutert over, er ikke den tradisjonelle byråkratiteorien gjeldende for min 

forskning. Slik det fremkommer er det rimelig å anta at programrådgivernes personlige 

egenskaper kan påvirke om politikken blir utført, og på hvilken måte den blir utført. I sitt 

arbeid er det opp til programrådgiverne å presisere hvordan lovteksten skal forstås, hvorvidt 

den passer eller ikke ovenfor den enkelte deltaker og hvilke argumenter som skal være 

relevante og tillegges vekt. I den direkte kontakten med deltakere utfører programrådgivere et 

betydelig individuelt skjønn, som påvirkes av deres viten og deres vilje, som igjen er preget 

av deres interesser og holdninger. Dette gjør programrådgiverne til viktige beslutningstakere.  

Funnene i analysen viser at beslutningene kan skje med utgangspunkt i ulike rettslige 

referanser. Et viktig moment som ble trukket frem i analysen var i hvilken grad det formelle 

regelverket hadde en avgjørende rolle for de endelige beslutningene. Her var oppfatningene 

som nevnt delte, hvorav særlig programrådgivernes profesjonsbakgrunn og den kompetanse 
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de hadde ervervet seg gjennom utdannelse og praksis utgjorde mye av forståelsesrammen i 

deres arbeid. En mer flytende og dynamisk overgang av hvordan loven «er» og hvordan den 

«bør være» var å finne blant de som ikke hadde juss som bakgrunn, mens de som hadde dette 

så loven som noe mer uhåndgripelig og noe som ikke kunne bestemmes subjektivt.  

Opplevelsene av loven tillegges varierende vekt av programrådgiverne, hvorav den 

ene delen utgjør de informantene som mener at loven er involvert og vesentlig i deres arbeid, 

mens motparten mener at loven opptrer mer beskjeden i arbeidet. Jeg ser informantenes 

varierende rettsbevissthet særlig i tvilsomme juridiske tolkningsspørsmål og der loven er vag 

og lite nøyaktig. Som jeg har poengtert tidligere trenger ikke dette nødvendigvis være et 

resultat av at noen tar loven mer i bruk enn andre, eller at det ene kontoret har en sterkere 

rettsbevissthet fremfor et annet, men snarere at lovens iboende upresishet løses av ulike 

former for rettsbevissthet hos programrådgiverne. Data har gitt innsyn i hvordan 

rettsbevisstheten omhandler både hvordan og hva programrådgiverne beskriver som lov, men 

også der loven er tilsynelatende fraværende og hva de ikke tenker er lov.   

Videre peker det empiriske studiet i retning av at den rettslige regulering hos de fleste 

programrådgiverne er knyttet til en personetikk som kan avvike fra den etikk som øvrige 

reguleringsformer hviler på. Programrådgiverne gjenspeiler dette i måten de omtaler hvordan 

beslutninger kan skje ut i fra deres egen erfaring, moral eller etiske hensyn. Noen lover ble 

beskrevet som uetisk å utføre, uansett hvor god intensjon bak det var. Blant de aller fleste av 

programrådgiverne var overholdelse av loven betinget av den enkelte programrådivers 

vurdering av formålene som lovgivningen faktisk tjente. Med andre ord kan ikke lovens 

legitime formål implementeres dersom den først og fremst tjener å opprettholde privilegier på 

bekostning av deltakerens beste. Det hersker utvilsomt uenighet om når og i hvilken grad 

loven ivaretar det etisk og moralske «riktige» ovenfor deltakerne.  

Den kunnskapsbase som beslutningstakerne er bærere av slår bro mellom den mere 

teoretiske del om rettspluralisme, rettsbevissthetstekning og forskning av bakkebyråkratiet da 

det fremkommer i analysen at rettsnormene er en del av et bredere normkompleks.  

I forlengelsen av det foregående er det blitt presisert at forholdet mellom utøvelse av 

skjønn og rettssikkerhet ikke er entydig. Like åpenbart som at skjønnsutøvelse kan ha 

negative virkninger, har jeg pekt på at skjønn til tider ikke bare er uunngåelig, men en helt 

nødvendig og rettferdig måte å fatte beslutninger på. Å eliminere skjønn er ikke mulig. 

Derimot har jeg støttet opp om Terum (2003) sin presisering om at det må drøftes i hvilken 
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grad dette meningsfullt kan avlastes gjennom rettslig regulering og hvordan subjektiviteten 

kan holdes i sjakk når avveininger mellom ulike verdier må foretas. Dette leder over til et litt 

mer generelt poeng: programrådgiverne bør tilstrebe å «sette sine egne verdier i parentes» i 

den grad det ikke har vært eller foregår en løpende diskusjon om forholdet mellom det faglige 

og det personlig og private i skjønnsutøvelsen.  
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Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre nettsider finner du svar på hvilke 

endringer du må melde, samt endringsskjema.  

  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet  

Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også tilgang til egne prosjekter i 

Meldingsarkivet.  

  

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt  

Ved prosjektslutt 18.06.2019 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av personopplysninger.  

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet!  

Vennlig hilsen  

  

  

Dag Kiberg 

Øyvind Straume 

  

Kontaktperson: Øyvind Straume tlf: 55 58 21 88 / Oyvind.Straume@nsd.no  

Vedlegg: Prosjektvurdering  

Kopi: Nadia Maria Arrif Johansen, nadia_noddy_1994@hotmail.com 

 

 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/ledelse_administrasjon/index.html
mailto:nadia_noddy_1994@hotmail.com
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

En oppgave om ikke- juristers arbeid og tolkning til introduksjonsprogrammet og 

konsekvenser av dette for deltakere  

 

Bakgrunn og formål 

  

Dette er en masteroppgave i rettssosiologi ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo.  

 

Introduksjonsloven stiller krav til kommunene og gir samtidig nyankomne flyktninger rett og plikt til å 

delta i introduksjonsprogram. Programrådgivere som enten jobber i Flyktnings tjeneste eller i NAV 

skal hjelpe deltakere av introduksjonsprogrammet å komme raskt i arbeid eller utdanning, enten 

direkte, eller via andre kvalifiseringstiltak. Minimumskravet om at den enkeltes program skal 

inneholde tiltak som forbereder for arbeid eller utdanning innebærer stor grad av skjønn for 

kommunen. Tiltakene avhenger også av den enkeltes individuelle behov. Ettersom kommunene utøver 

stort skjønn er min problemstilling følgende:  

Hva er vesentlige kilder til hvordan programrådgivere tolker introduksjonsprogrammet? Kan dette få 

konsekvenser for deltakernes vei ut i arbeidslivet?  

Jeg ønsker å belyse dette spørsmålet ved å arbeide ut i fra perspektivet om ikke- jurister som 

rettssannvendere. Hva har programrådgivernes profesjon å si for hvordan de tolker loven? Hvordan 

anvendes retten av ikke- jurister? Er programrådgivernes bruk av skjønn forenlig med kravene til 

rettssikkerhet? 

 

Dette skrivet er en forespørsel om å kunne foreta min studie hos deg/dere da din rolle som 

programrådgiver/programkoordinator kan hjelpe meg med å svare på mitt forskningsspørsmål.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i denne studien innebærer datainnsamling som krever aktiv deltakelse fra deg i form av at 

jeg kommer til å bruke intervju som metode i min oppgave.  

 

Spørsmålene vil omhandle: 

• Spørsmål om implementering av introduksjonsordningen i kommunen  

• Spørsmål om din bakgrunn (yrke, utdanning, alder, kjønn etc.) 

• Spørsmål om hvilke rammeverk du jobber ut i fra. (rettssikkerhet, lovverket og bruk av 

skjønn) 

• Spørsmål om arbeidet med deltakere (f.eks. oppfølging av individuell plan, relasjon og 

brukermedvirkning) 

• Spørsmål rettet mot arbeidslivet for deltakerne av introduksjonsprogrammet  

• Spørsmål rettet mot dine egne opplevelser av arbeidet i introduksjonsprogrammet 

• Spørsmål om resultater for introduksjonsprogrammet 

Intervjuet: vil foregå mellom meg og programrådgiver/programkoordinator. 

Innsamling av data: Dataene vil samles inn gjennom notater og lydopptak.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Dem som vil ha tilgang til personopplysninger 

er kun meg og min veileder. Navneliste vil lagres adskilt fra øvrige data og notater og lydopptak som 

inneholder personopplysninger vil lagres på min personlige skole pc som kun jeg har tilgang til.   

 

Spørsmål om arbeidssted, alder og kjønn kan bli stilt, men vil anonymiseres i publikasjonen. Yrke og 

utdanning kan komme med i publikasjonen.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2019. Når prosjektet er over vil datamaterialet 

anonymiseres og opptak vil bli slettet.  

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Nadia Johansen på tlf. 

45282963 eller på mail: nadia_noddy_1994@hotmail.com. Min veileder i denne masteroppgaven er 

professor ved juridisk fakultet på UIO Peter Scharff Smith. Han kan nås på tlf. +47-22850158 og mail 

p.s.smith@jus.uio.no.  

 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

      Jeg samtykker til å delta i intervju 

 

    

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadia_noddy_1994@hotmail.com
mailto:p.s.smith@jus.uio.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

I n t e r v j u g u i d e 

Bakgrunn  

a. Alder 

b. Utdanning  

c. Tidligere erfaring  

Nåværende stilling 

a. Hva er din rolle/mandat?  

b. Hvor lenge har du hatt jobben?  

c. Fikk du opplæring i forkant av jobben eller underveis?  

d. Får dere tilbud om kompetanseutvikling?  

 

Implementering av introduksjonsordningen i kommunen  

a. Hvor ligger det organisatoriske hovedansvaret?  

b. Er det noen som etterspør arbeidet deres?  

Arbeid med lovverket  

a. Hva er din opplevelse av bruk av lovverk i ditt arbeid? 

1. Var dette et krav at du skulle kunne da du startet i denne jobben?  

2. Har det vært vanskelig å sette seg inn i lovverket på dette området? 

3. Er det noe du opplever som spesielt vanskelig med dette lovverket innenfor din 

arbeidsoppgave?  

Arbeid med deltakerne, individuell plan og brukermedvirkning  

a. Hvordan er arbeidet med hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet lagt opp?   

b. Hvordan opplever du deltakerne? 

c. Hvordan arbeider dere med individuell plan? Noen utfordringer her?  

d. Opplever du noen gang at du må ta avgjørelser på vegne av deltakeren?  

e. Hvordan løser dere uenigheter? 

f. Hvordan forstår du brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet? Noen utfordringer? 

g. Bruker du tolk i dine samtaler med bruker?  

h. Har du en opplevelse av at brukerne klarer å kommunisere sine behov?  

 

Overgangen til arbeidsliv for deltakere  

a. Hva er det i ditt arbeid som hjelper deltakerne ut i jobb? Hva er de viktigste tiltakene?  

b. Hvordan vil du beskrive din motivasjon til å få deltakerne ut i jobb?  

c. Hva slags samarbeid har dere med andre aktører som gjør at deltakerne skal komme ut i arbeid 

raskt?  

d. I hvilken grad opplever du at rolle- og ansvarsfordelingen mellom de involverte aktørene er 

avklart? 
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e. Har dere programrådigivere et definert ansvar for å etablere og utvikle kontakt med lokale 

arbeidsgivere? Hvis dette ikke er definert, er det noe du selv gjør av «frivillig praksis»? 

Hvordan organiserer dere språk- og arbeidspraksis?  

f. Er det sammenheng mellom der man er i praksis og ønsket yrke/tidligere arbeidserfaring 

 

Programrådgivere om eget arbeid og opplevelser  

a. Hva kan du si om din kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver?  

b. Hva er det viktigste du har tatt med deg inn i denne jobben som har betydning for det arbeidet 

du gjør? Har dette forandret seg jo lenger du har jobbet her?  

c. Hva vil du si er dine viktigste kilder til hvordan du tolker introduksjonsprogrammet?  

d. Hva kan du si om tiden du har til å utføre jobben/ dine arbeidsoppgaver din?  

e. Opplever du at du har et stort spillerom?  

f. Ut i fra den teksten jeg nå skal lese for deg, kan du fortelle litt om hva du tenker om utsagnet 

og opplevelse av utøvelse av skjønn i ditt arbeid?  

«Stort rom for skjønn i produksjon av velferdsstatlige tjenester kan ha problematiske 

implikasjoner for tjenestemottakernes rettsikkerhet, fordi det åpner opp for ulikebehandling 

og gir økt makt til tjenesteprodusentene (Campbell 1978)».  

g. I hvilke situasjoner anser du det som nødvendig å bruke skjønn? 

Har det vært situasjon der du er usikker på bruk av skjønn?  

h. Hva er din mening om hvorvidt lovverket om introduksjonsloven er med å hjelpe deltakeren ut 

i arbeid?  

i. Hvordan mestrer du høyt press og situasjoner mye som forventes av deg? 

j. Hva kan du si om rolleforventning i ditt arbeid?  

 

Resultater  

a. Hva vil du beskrive som de største utfordringene når det gjelder å få deltakerne ut i 

arbeidslivet?  

b. Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt årsaken til resultatene dere har hatt de siste åra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


