
 

 

 

 

Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen.  

Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel 
 

 
 

 

 

 

Mali Gulbrandsen Asmyhr 
 

Mastergradsoppgave i rettssosiologi 

levert ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet. 

 

 

 

 

 

Kvinnerettslig skriftserie nr. 85 

Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) 

Universitetet i Oslo 

2010 



 ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kvinnerettslig skriftserie nr. 85 
Tittel: Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig 
virkemiddel. 
Forfatter: Mali Gulbrandsen Asmyhr 
År: 2010 
 
Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) 
Institutt for offentlig rett 
Universitetet i Oslo 
Postboks 6706 St. Olavs plass 
0130 Oslo 
 
Besøksadresse: 
Domus Nova 6. etg. 
St. Olavs plass 
 
E-post: 
womens-law@jus.uio.no 
 
Nettsiden: 
http://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/kvinnerett/index.html 
 
Editor: Professor Anne Hellum 
ISSN: 0809-621X 

mailto:womens-law@jus.uio.no�


 iii  

 

Forord 

 

Mali Gulbrandsen Asmyhrs mastergradsavhandling ”Tilrettelegging for minoritetskvinner på 

arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel” er en del av 

forskningsprosjektet ”Fra formelle til reelle rettigheter: Innvandrerkvinners 

diskrimineringsvern”. Prosjektet utføres ved Avdeling for kvinnerett, barnerett, 

diskriminerings- og likestillingsrett (KVIBALD) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 

Oslo. Forskningsprosjektet er finansiert gjennom IMER programmet under Norges 

forskningsråd. 

Prosjektet undersøker hvordan innvandrerkvinners rett til likebehandling og ikke-

diskriminering etter FNs kvinnekonvensjon omsettes til praksis. Diskrimineringsrettslige 

implikasjoner av kravet om anerkjennelse av kulturell og normativ diversitet på den ene siden 

og kravet om likebehandling og ikke-diskriminering på den andre undersøkes på konkrete 

delområder, som rett til likestilling i ekteskapet, i arbeid og utdanning og i forhold til 

rettighetsinformasjon. Deltakerne i prosjektet har gjennomgått et juridisk materiale som spenner 

fra private avtaler og ordninger, domstolspraksis, forvaltningspraksis til rettsinformasjons- og 

rettshjelpsprosjekter. Formålet er å bidra med forskning som er relevant for oppfyllelsen av 

Norges internasjonale forpliktelser overfor innvandrerkvinner etter FNs kvinnekonvensjon, 

særlig kravet om beskyttelse mot direkte, indirekte og strukturell diskriminering.  

 

Prosjektleder professor Anne Hellum 

Oslo, august 2010 

 

Tidligere publikasjoner i prosjektet ”Fra formelle til reelle rettigheter” er: 

o Lene Løvdal: Private International Law, Muslim Laws and Gender Equality. The 

adjudication of mahr in Scandinavian, English and French courts. 

o Tina Nordstrøm: Minoritetskvinners rett til rettighetsinformasjon.  

o Rukhsana Ashraf: Normativ pluralisme og arv: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i 

uskiftet bo. 

o Sanne Hofman: Hensyn til kultur - til barnets beste? 



 iv  

 

 

 



 I  

 

 

Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og 

rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel. 

 

Skrevet av Mali Gulbrandsen Asmyhr, og levert ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi, vår 2010 

Veileder: Leif Petter Olaussen 

Biveileder: Anne Hellum 

 

Sammendrag 

 

I oppgaven retter jeg søkelyset mot strukturell diskriminering av minoritetskvinner på 

arbeidsplassen. Oppgavens hovedproblemstilling er ”Hvilke barrierer opplever 

minoritetskvinner som hinder for likestilling på sin arbeidsplass, og hvordan har 

diskrimineringsvernet i norsk rett betydning for å bryte ned disse?” Underproblemstillinger 

er: 1) Hvordan fungerer aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel i 

arbeidslivet? og 2) Hvordan etterlever arbeidsgiver aktivitets- og rapporteringsplikten i 

forhold til minoritetskvinner, og hvilket utbytte har kvinnene av disse tiltakene? 

 

Oppgaven befinner seg innenfor et av rettssosiologiens kjerneområder på to måter. Jeg 

viser hvordan samfunnet og sosiologisk kunnskap har innvirkning på retten. Samtidig tar 

jeg tak i et bestemt rettslig virkemiddel, aktivitets- og rapporteringsplikten, og viser 

hvordan denne virker i samfunnet.  

 

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærmingsmåte. Data har blitt samlet inn gjennom intervjuer 

med sju yrkesaktive minoritetskvinner. De arbeider i ulike virksomheter i en bydel i Oslo 

og i en privat bedrift i Osloområdet. Jeg har også intervjuet HR-sjefen i den private 

bedriften og en representant fra bydelsadministrasjonen. For å supplere intervjuene har jeg 

gjort noe feltarbeid.  
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Etter likestillingsloven og diskrimineringsloven har offentlige myndigheter og 

arbeidsgivere en plikt til å arbeide aktivt, planmessig og målrettet for å fremme likestilling i 

forhold til henholdsvis kjønn og etnisk bakgrunn. Med arbeidsgivers aktivitetsplikt følger 

en rapporteringsplikt. Arbeidsgiver skal redegjøre for det aktive, målrettede og planmessige 

arbeidet som blir lagt inn i arbeidet for å fremme likestilling på arbeidsplassen. 

Redegjørelsen skal innlemmes i virksomhetens årsberetning eller årsbudsjett, og 

kontrolleres av Likestillings- og diskrimineringsombudet.  

 

Gjennom arbeidet med prosjektet har jeg oppdaget at tilretteleggingstiltakene finnes, men 

at budskapet likevel ikke alltid når fram. Betyr dette at lovgivningen som skal fremme like 

muligheter uavhengig av kjønn og etnisitet mislykkes i sitt oppdrag? Ligger problemene i 

selve utformingen av regelverket, i måten det blir tatt i bruk i den enkelte virksomhet eller 

er den å finne hos kvinnene selv? Jeg vil tro det er en kombinasjon. For å fremme reell 

likestilling, må kvinnene møtes på det nivået de er og som de individene de er, både 

utdanningsmessig og i forhold til mottaklighet. Stereotypier og generelle forestillinger om 

minoritetskvinner som en homogen gruppe må legges til side.  

 

For at virksomhetene skal kunne oppfylle aktivitetsplikten på best mulig måte, må 

retningslinjene for plikten være gode. Det viser seg også at det kreves mer ressurser fra 

statlig side for at arbeidsgivere skal kunne etterleve plikten på en god måte.  

 

Hensikten med regelverket er ikke at alle skal bli like. Hensikten er at man uavhengig av 

kjønn og etnisk bakgrunn skal ha de samme mulighetene som andre det er naturlig å 

sammenlikne seg med. Arbeidsgivere har etter diskriminerings- og likestillingslovene plikt 

til å arbeide for å fremme dette formålet. Det samme gjelder offentlige myndigheter. I 

oppgaven viser jeg hvordan jeg, på bakgrunn av mine informanters erfaringer og 

opplevelser, mener at dette kan gjøres bedre enn i dag.  
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Forord 

 

Arbeidet med dette prosjektet har gitt meg mye glede. Jeg har opparbeidet meg kunnskap 

og erfaringer som jeg både har hatt nytte av underveis og som jeg vil ta med meg videre. 

Jeg har jobbet med et tema som interesserer og engasjerer meg. Dette har nok vært meget 

viktig for at jeg nå sitter igjen med en god følelse og lyst til å ta fatt på nye liknende 

prosjekter. Men det er ikke bare interessen for temaet og gleden over selve skrivingen som 

har gjort dette til en god opplevelse. Det er mange mennesker rundt meg som har bidratt i 

stor grad. Noen fortjener imidlertid en særskilt takk. 

 

Prosjektets viktigste bidragsytere har vært informantene mine. Tusen takk til Rubina, Sura, 

Atitaya, Lamai, Hafsa, Mariama og Yurub for at dere har delt deres erfaringer med meg så 

åpenhjertet.    

 

Leif Petter Olaussen har vært min faglige veileder, og vist stort engasjement og interesse 

for mitt prosjekt helt siden oppstartsfasen. Jeg har blitt konfrontert med kritiske spørsmål 

på en oppmuntrende måte, noe som har gjort at jeg med glede har tatt fatt i utfordringene. 

Jeg har hatt en veileder som alltid har hatt tid til meg og mine spørsmål med et smil, som 

har bidratt med konstruktive tilbakemeldinger og som har gjort sitt ytterste for å gi meg de 

svarene jeg har søkt. Tusen takk, Leif Petter! 

 

Tusen takk til biveileder Anne Hellum for gjennomlesninger underveis og gode 

tilbakemeldinger, og for muligheten til å være en del av et større akademisk miljø. Det å ha 

fått være med i et større forskningsprosjekt har gitt meg erfaringer og kunnskap som både 

har bidratt til denne oppgaven og som jeg vil ta med meg videre. 

 

Det akademiske og sosiale miljøet på KVIBALD har mye av æren for all kunnskapen jeg 

har opparbeidet meg. Tusen takk for at dere tok i mot meg med åpne armer. Spesielt vil jeg 

takke Tina Nordstrøm, Bergitte Kjosvatn og Sanne Hofman. Dere har virkelig bidratt i 
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arbeidet med å lære meg hvordan jurister tenker, noe som jeg ser at ikke alltid har vært like 

lett. Dere har også vist interesse for min måte å se verden på, og det setter jeg stor pris på!  

 

Lisa Overå fortjener en stor takk for mange høyst relevante faglige (og høyst relevante 

ufaglige) samtaler. Inspirasjonen jeg får fra deg betyr mye!  

 

En stor takk går også til mamma som har bidratt med gjennomlesninger, samtaler, litteratur 

og hytteseminar. Takk for hjelpen, mamma! 

 

Til slutt vil jeg takke pappa og min kjære storesøster, Maria. Dere er alltid der når jeg har 

behov for det, og det er jeg veldig glad for!   

 
 

Oslo, mai 2010 

Mali Gulbrandsen Asmyhr 
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1 Innledning  

I Norge i dag har borgerne gjennom Lov om likestilling mellom kjønnene 

(likestillingsloven) og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion 

mv. (diskrimineringsloven) rett til ikke å bli diskriminert på grunnlag av henholdsvis kjønn 

og etnisk og/eller religiøs bakgrunn. Dette betyr at alle skal ha like muligheter uavhengig 

av kjønn og etnisk eller religiøs tilhørighet. Hensikten med regelverket er ikke at alle 

mennesker skal bli ”like”, men at alle skal ha like muligheter til å ta de valgene de ønsker i 

forhold til for eksempel arbeids- og familieliv (Barne- og likestillingsdepartementet 

2009:7). Diskrimineringsvernet står sterkt i norsk rett, men i praksis har ikke alle samme 

muligheter. Den formelle retten til ikke å bli diskriminert er i mange tilfeller ikke reell. 

Dette er et tema som nå blir viet mye oppmerksomhet på Avdeling for kvinnerett, barnerett, 

likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Universitetet i Oslo. ”Fra formelle til 

reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern” er et pågående 

forskningsprosjekt på KVIBALD som er ledet av Anne Hellum. Hensikten med prosjektet 

er å bidra til en gjennomtenkning av minoritetskvinners diskrimineringsvern i forhold til 

den kjønns- og rasenøytrale norske rettsenhetsmodellen. Minoritetskvinners 

diskrimineringsvern blir analysert i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal 

kontekst. Siktemålet er å bidra til at formelle rettigheter bedre kan bli realisert. Denne 

masteroppgaven er en del av ”Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners 

diskrimineringsvern”. 

 

Hvor ligger hindringene for at den formelle retten til ikke å bli diskriminert på grunnlag av 

kjønn og etnisitet skal bli reell for alle? Og hva kan gjøres for at formelle rettigheter skal 

bli reelle? Disse spørsmålene inngår i denne oppgavens overordnede tema. Emnet er 

omfattende, og jeg har måttet gjøre store avgrensninger. Utfordringene er å finne på de 

fleste samfunnsområder og i forhold til flere ulike diskrimineringsgrunnlag, og det er i 

denne omgang ikke rom til å dekke dem alle. Da arbeidslivet er et viktig område for voksne 
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mennesker i Norge i dag, har jeg valgt å fokusere på nettopp denne arenaen. I den 

forbindelse er det minoritetskvinners opplevelser og erfaringer som vil bli belyst da disse 

kvinnene opplever utfordringer i forhold til både kjønn og etnisitet. Prosjektet har en 

kvalitativ tilnærmingsmåte, empirien stammer fra dybdeintervjuer og observasjoner. 

Redegjørelser og diskusjoner knyttet til avgrensningene jeg har gjort, følger i punktene 

under. 

    

1.1 Tema og problemstilling 

For å belyse hvordan minoritetskvinners formelle rettigheter stiller seg i forhold til de reelle 

i det norske arbeidslivet, har jeg valgt ”tilrettelegging for minoritetskvinner på 

arbeidsplassen” som tema for studiet. Overordnet problemstilling er: ”Hvilke barrierer 

opplever minoritetskvinner som hinder for likestilling på sin arbeidsplass, og hvordan har 

diskrimineringsvernet i norsk rett betydning for å bryte ned disse?” Underproblemstillinger 

er: 1) Hvordan fungerer aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel i 

arbeidslivet? og 2) Hvordan etterlever arbeidsgiver aktivitets- og rapporteringsplikten i 

forhold til minoritetskvinner, og hvilket utbytte har kvinnene av eventuelt iverksatte tiltak? 

Ønsket er å finne ut hvordan diskrimineringsvernet virker i praksis, altså hva arbeidsgivere 

gjør for å fremme likestilling og gi sine ansatte like muligheter uavhengig av kjønn og 

etnisitet og hvordan dette fungerer.  

 

Jeg finner dette interessant da jeg selv har jobbet på en arbeidsplass med et stort antall 

minoritetskvinner. Mitt inntrykk var at disse kvinnene hadde mindre innsikt i rettigheter 

tilknyttet sitt arbeidsforhold enn sine etnisk norske kvinnelige kolleger. I diskusjoner vi 

hadde på arbeidsplassen vedrørende for eksempel lønn, ferie og sykefravær, opplevde jeg 

stadig at minoritetskvinnene ikke hadde kjennskap til reglene knyttet til dette eller at 

kjennskapen var meget begrenset. Det virket ofte som de hadde mottatt informasjon om 

disse temaene på et tidspunkt, men at de ikke hadde forstått hva den innebar og hvordan 

systemet fungerer i praksis. Felles for disse kvinnene er at de er ansatt i deltidsstillinger og 

at de snakker, og forstår, norsk veldig dårlig. Vanskeligheter som tilsynelatende kan føres 

tilbake til manglende språkforståelse forekom hyppig på min arbeidsplass. Dette førte til 
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stadige misforståelser og konflikter, både minoritetskvinnene imellom og mellom etnisk 

norske arbeidstakere og minoriteter. Betydningen av norskkunnskaper vil derfor være et 

sentralt tema i dette prosjektet. 

 

Mye av informasjonsflyten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på min tidligere 

arbeidsplass foregår skriftlig via brosjyrer, skjemaer, møtereferater og liknende. 

Arbeidstakerne har tilgang til permer som inneholder det meste de trenger å vite angående 

arbeidsforholdet. Disse skriftlige informasjonskildene var det svært få av 

minoritetskvinnene som benyttet seg av da jeg jobbet der. De visste at de eksisterte, men få 

slo opp for å finne informasjon. Mye informasjon relevant for yrkeshverdagen er også 

tilgjengelig på bedriftens intranett. Manglende kjennskap til bruken av dette fører også til at 

mye informasjon av betydning ikke når frem til alle.  

 

Det kan argumenteres for at informasjonskanaler i arbeidslivet som ikke er tilrettelagt slik 

at alle har like muligheter for å forstå og tilegne seg det som blir formidlet er en form for 

diskriminering. Dette fordi informeringspraksisen ikke tar hensyn til at menneskene som 

skal nyttegjøre seg av informasjonen kanskje har ulike forutsetninger for å forstå hva den 

innebærer. Formell likhet kan da føre til reell ulikhet.   

 

Mange minoritetsspråklig arbeidstakere er ufaglærte. Dette gjør dem mer sårbare enn 

faglært arbeidskraft i for eksempel omstillings- og innskrenkningsprosesser. Det er videre 

sjeldnere at minoritetsspråklige får eller benytter muligheter til å jobbe seg oppover i 

stillingshierarkiet enn sine etnisk norske kolleger (Ribert og Røst 1998:8). Videre er over 

90 % av alle deltidsarbeidende kvinner, og mange av disse er midlertidig ansatte. Det store 

flertall av midlertidig ansatte kvinner ytrer ønske om fast ansettelse (Aune 2008:242-243). 

Det viser seg at minoritetskvinner har lavere sannsynlighet for å få en stabil heltidsstilling 

enn majoritetskvinner. Denne forskjellen øker med utdanningslengde (Drange 2009:171). 

Dette kan være en indikator på at det finnes strukturer i arbeidslivet som virker 

diskriminerende for kvinner, og da kanskje særlig minoritetskvinner. Det er i så fall snakk 

om en diskriminering av indirekte eller strukturell art, og ikke den åpenlyse direkte 
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diskrimineringen vi er vant til å høre om. Det viser også at minoritetskvinner opplever 

barrierer i arbeidslivet som ikke bare kan knyttes til enten kjønn eller etnisk bakgrunn. De 

stiller annerledes enn både minoritetsmenn og majoritetskvinner. Det vil si at 

diskrimineringsgrunnlagene virker sammen og skaper en unik situasjon for 

minoritetskvinner. I så tilfelle er det snakk om multippel diskriminering som krever at 

situasjonen blir behandlet som sådan.    

 

I dette prosjektet retter jeg søkelyset mot strukturell diskriminering av minoritetskvinner på 

arbeidsplassen. Det blir satt fokus på en form for diskriminering som foregår i det skjulte, 

og som selv de involverte partene kan ha vanskelig for å oppfatte og som kan være 

utfordrende å gjøre noe med.  

 

Oppgaven befinner seg innenfor et av rettssosiologiens kjerneområder på to måter. 

Gjennom oppgaven viser jeg hvordan samfunnslivet og sosiologisk kunnskap har 

innvirkning på rettslige beslutninger. Samtidig tar jeg tak i et bestemt rettslig virkemiddel, 

aktivitets- og rapporteringsplikten, og viser hvordan denne virker i samfunnet.  

 

Når jeg skal undersøke forekomst og opplevelse av strukturell diskriminering blant 

minoritetskvinner i arbeidslivet, har jeg lagt vekt på to overordnede temaer.  

1) Etterlevelsen og forståelsen av likestillings- og diskrimineringslovgivningen blant 

arbeidsgivere. 

2) Yrkesaktive minoritetskvinners opplevelse og forståelse av seg og sin situasjon. 

På bakgrunn av det empiriske materialet jeg har til rådighet, vil jeg sette disse to temaene i 

sammenheng og gi et bilde av likestillingslovens og diskrimineringslovens aktivitets- og 

rapporteringsplikt som rettslig virkemiddel i arbeidet med å fremme likestilling og hindre 

diskriminering.  

 

1.2 Et kvinneperspektiv 

Jeg har valgt å konsentrere meg om kvinners erfaringer og opplevelser. Utfordringer 

minoritetsmenn møter i arbeidslivet vil ikke eksplisitt bli tatt opp. Dette betyr ikke at menn 
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ikke opplever barrierer på sin vei i norsk yrkesliv. Flere av temaene jeg tar opp vil også 

kunne være relevante i forhold til menns opplevelser. Årsaken til at jeg begrenser analysen 

til å gjelde kvinner er at jeg tror at kvinner opplever større og flere utfordringer knyttet til 

arbeidslivet enn det menn gjør.  

 

Det viser seg at kvinner og menn innvandrer til Norge av forskjellige grunner. Det 

vanligste oppholdsgrunnlaget for kvinner er familiegjenforening. Menn kommer som 

flyktninger eller arbeidsinnvandrere (Daugstad og Sandnes 2008). Dette betyr at kvinner 

ofte opplever å komme til en allerede etablert mann i Norge. Hvis mannen er etablert og 

har lært seg det som han anser som nødvendig kunnskap for å fungere i samfunnet, kan det 

kanskje være at det ikke synes nødvendig at kvinnen oppsøker kunnskap på egenhånd? 

Kanskje mener familien (eventuelt mannen) at mannen kan lære henne det hun har behov 

for. På bakgrunn av dette, kan det hevdes at kvinner og menn møter ulike utfordringer når 

de kommer til Norge som innvandrere, og at dette kan føre til at kvinner har vanskeligere 

for å tilegne seg informasjon, både i arbeidslivet og utenfor, enn det menn har. 

 

1.2.1 Minoritetskvinner 

Hva er en minoritetskvinne? Det å ha en annen etnisk opprinnelse enn norsk, eller å tilhøre 

en minoritet, kan bety så mangt. Da jeg satte i gang med prosjektet benyttet jeg meg av 

begrepet ”ikke-vestlige innvandrerkvinner” som betegnelse på kvinnene som er under 

studiens lupe. Dette begrepet har jeg gått bort fra, da Statistisk sentralbyrå (SSB) 

konkluderer med at det er en utdatert inndelingskategori (SSB 2008). Kvinnene som inngår 

i dette prosjektet har innvandret fra asiatiske og afrikanske land. I sin avhandling (2001) 

benytter Rogstad seg av begrepet ”synlig minoritet” når han omtaler innvandrere med 

fysiske trekk som tydelig skiller dem fra majoritetsbefolkningen (Rogstad 2001). Kvinnene 

i denne studien skiller seg fra majoritetskvinnen fysisk sett, men jeg velger likevel ikke å 

inkludere ”synlig” i mine formuleringer. Selv om det finnes mange minoritetskvinner i 

Norge som ikke skiller seg fra majoritetsbefolkningen fysisk sett, det være seg for 

eksempel samer eller svensker, er minoritetskvinner begrepet jeg har valgt å benytte meg 

av. Valget er tatt av hensyn til prosjektets lesbarhet. Synlig minoritetskvinne og SSBs 
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erstatningskategori for ikke-vestlig innvandrere: ”… innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS" (SSB 

2008), anser jeg som lite anvendelig i denne sammenheng. Det blir derfor viktig at leseren 

husker på at de diskusjoner jeg fører videre og de slutninger jeg trekker på bakgrunn av 

disse, ikke påstås å gjelde for minoritetskvinner generelt. De har bakgrunn i analyser av 

materiale som omhandler sju kvinner fra noen få asiatiske og afrikanske land.     

 

1.3 Utfordringer i forhold til begrepsbruk og kategoriseringer 

Det å benytte begreper og kategorier i forskningen er ikke uproblematisk. Med dette 

prosjektet ønsker jeg blant annet å utfordre etablerte forståelser og egenskaper knyttet til 

kategorien ”minoritetskvinner”. Jeg vil stereotype oppfatninger til livs. Likevel bruker jeg 

selv begrepet minoritetskvinner i dette arbeidet. Dette betyr at jeg foretar en kategorisering 

og setter informantene mine i en bås, minoritetskvinner, på bakgrunn av egenskapene kjønn 

og nasjonal opprinnelse.  

 

Bruken av etablerte begreper og kategorier i forskning som har til hensikt å utfordre 

etablerte sannheter er gjenstand for diskusjon i forskerverdenen. Noen vil hevde at det å 

bruke kategoriseringer som for eksempel rase eller etnisitet i forskningen, i seg selv vil 

bidra til å opprettholde og reprodusere dominerende oppfatninger tilhørende kategoriene 

(Gunaratnam 2003, kap. 2).  

 

Gunaratnam (2003) skriver i boka ”Researching Race and Ethnicity” om hvordan forskere 

må finne en måte å arbeide både med og i mot kategorier på samme tid. Forskeren kan 

benytte de kategoriene som allerede er etablert, og ved å identifisere kategorienes 

utilstrekkelighet og utfordre stereotypiene, utfordres den rådende forståelsen av deres 

innhold. Gunaratnam kaller dette ”doubled research”, og nevner tre punkter som denne 

typen forskning bør bli vurdert i relasjon til: 1) Kan tilnærmingsmåten/metoden bidra til å 

vise heterogenitet, tvetydighet og delvishet innenfor en kategori på en måte som viser at 

individuelle og sosiale grupper ikke kan forstås ved henvisning til en kategori? 2) Blir det 

tatt hensyn til at sosial ulikhet har en relasjonell natur? 3) Gjør forskningen oss i stand til å 
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gjenkjenne både systematiske mønstre og tilfeldighet knyttet til forholdet mellom individer 

og sosial kontekst? (Ibid., kap. 2). 

 

Dette prosjektet er et forsøk på ”doubled research”.  Jeg vil arbeide med og i mot 

kategoriene på samme tid med den hensikt å utfordre oppfatninger av ”minoritetskvinnen” 

som homogen kategori. Et av målene er at leseren kan svare et ubetinget ja på de tre 

spørsmålene listet opp ovenfor når vi har kommet til siste side.   

 

1.4 Oppgavens videre oppbygning 

I neste kapittel gjør jeg rede for empiriinnsamlingen og analysearbeidet. Jeg diskuterer også 

mitt vitenskapsteoretiske ståsted her. Rettssosiologi som akademisk vitenskap og dens 

forhold til den juridiske disiplin, diskuterer jeg i kapittel 3. Her gir jeg også et innblikk i 

tidligere forskning på området. Det teoretiske fortsetter ut i kapittel 4 som dreier seg om 

diskrimineringsvernets rettslige uttrykk, og hvilke begreper som ligger til grunn for 

lovgivningen. I kapittel 5 begynner presentasjonen av mitt empiriske materiale. Dette 

kapittelet er forbeholdt arbeidsgivernes forståelse og oppfyllelse av aktivitets- og 

rapporteringspliktene. Kapittel 6 er viet til minoritetskvinnenes fortellinger. Her er det 

arbeidstakernes erfaringer og opplevelser som er i fokus. Kapittel 7 inneholder drøfting av 

nåværende diskriminerings- og likestillingslovgivning, en kort vurdering av forslaget som 

nå foreligger om en samlet diskrimineringslov, samt mine forslag til videre arbeid basert på 

analysene jeg har gjort underveis. Kapittel 8 er den avsluttende delen hvor jeg konkretiserer 

mine hovedmomenter, svarer på problemstillingen og inviterer til nye forståelsesmåter. 
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2 Metode 

2.1 En kvalitativ tilnærming 

For å undersøke oppgavens tema og problemstilling, har jeg valgt en kvalitativ 

tilnærmingsmåte. Data har blitt samlet inn gjennom intervjuer med sju yrkesaktive 

minoritetskvinner. Kvinnene arbeider i ulike virksomheter innenfor en bydel i Oslo og i en 

privat bedrift i Osloområdet. Jeg har også intervjuet HR-sjefen i den private bedriften og en 

representant fra bydelsadministrasjonen. For å supplere intervjuene har jeg gjort noe 

feltarbeid, jeg har blant annet tilbrakt noen timer som observatør på norskkurs tilknyttet 

virksomhetene. Jeg har valgt å kalle bydelen Offentlig og den private bedriften Privat. 

Minoritetskvinnene jeg har intervjuet vil i det følgende bli referert til som informanter. 

Dette betyr ikke at kvinnene sitter på konkret informasjon som bare er å hente ut ved å 

stille ulike spørsmål. Begrepet ble valgt da det er dette jeg er mest komfortabel med å 

bruke.    

 

Valg av metodisk tilnærming avhenger av hva man som forsker skal undersøke, og hva 

som er hensikten med undersøkelsen. ”Hvad angår forskningsmetoder, kan deres fortrin og 

mangler rimeligvis vurderes udelukkende i lyset af omfanget og kompetencen af den 

information, som de fører til” (Bauman 1967 sitert i Jacobsen, Kristiansen og Prieur 

2002:11). Grunnen til at jeg velger en kvalitativ tilnærming er at jeg skal undersøke et 

”noe” jeg ikke vet hvordan kommer til syne. Dette ”noe” er strukturell diskriminering. Det 

dreier seg om en form for diskriminering som er forankret i strukturer, kulturer og 

praksiser, og som med det ikke er et håndfast fenomen som er mulig å måle på kvantitativt 

vis. Hvordan få øye på det usynlige? Gjennom en kvalitativ tilnærming kan man som 

forsker utforske fenomener og konstruksjoner på et dypere plan enn det som er mulig 

gjennom en kvantitativ tilnærming. Videre er ikke min hensikt med dette prosjektet å vise 

et bilde av hvordan verden er. Jeg har ingen intensjoner om å skape et bilde av 

minoritetskvinnen som sådan. Snarere tvert i mot, jeg er opptatt av å vise fram 

variasjonsbredden i mitt materiale og hvordan nettopp denne variasjonsbredden har 

betydning for hvordan overordnede strukturer påvirker kvinnenes muligheter og 

handlinger. Mennesker skaper og posisjonerer seg selv i verden under ulike forutsetninger, 
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og hvordan dette foregår og kan forstås er ikke noe jeg kan få vist fram gjennom talldata og 

statistikker. Kvalitet handler om egenskapene hos noe, og kvalitativ forskning har som 

hensikt å klargjøre, beskrive og forstå et fenomens egenskaper (Widerberg 2001).  

 

Innenfor kvalitativ forskning har forskeren et hav av mulige metoder som kan benyttes i 

undersøkelsen av et fenomen. Dette være seg både forskningsstrategier som for eksempel 

case studier, aksjonsforskning og biografisk forskning, og ulike metoder for datainnsamling 

og analyse. Kombinasjoner av strategier og metoder er også en mulighet (Jacobsen, 

Kristiansen og Prieur 2002:13-14).  

 

Spørsmålet blir så hvilke strategier og metoder det er hensiktsmessig å benytte til akkurat 

dette prosjektet. Valget falt på en kombinasjon av metoder for innsamling av data. For å få 

innsikt i hvordan mennesker opplever og forstår ulike fenomener, kan intervjuer og 

samtaler være en god metode. Intervjuer er derfor min hovedkilde til empirisk materiale. 

Prosjektet og min kunnskapsinteresse har utviklet seg betydelig siden dette valget ble tatt, 

og underveis i arbeidet oppdaget jeg at intervjuene ikke riktig var tilstrekkelig for mitt 

videreutviklede kunnskapsprosjekt. Jeg valgte derfor å inkludere observasjoner i 

situasjoner hvor mine to nevnte overordnede temaer støtte på hverandre i praksis: i 

forbindelse med Offentlig og Privats opplæringstiltak for ansatte med minoritetsbakgrunn. 

Gjennom observasjonene dannet jeg meg et bilde av noe av det informantene mine snakker 

om i intervjuene. Og ikke minst, et bilde av hva de ikke snakker om.  

 

Desto mer kunnskap jeg har opparbeidet meg, desto mer interessert har jeg blitt i temaet og 

dets problemstillinger. Dette har ført til en ytterligere trang til mer kunnskap, og jeg har 

derfor også deltatt på kurs for arbeidsgivere og personer tilknyttet opplæringstiltak for 

minoriteter.  
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2.2 Fremgangsmåte og metodiske refleksjoner 

2.2.1 Intervjuguide 

Forberedelsene til datainnsamlingen begynte med utvikling av en intervjuguide. Spørsmålet 

var da hva jeg skulle spørre om, og hvordan, for å få det materialet jeg trengte til 

analysearbeidet. Da jeg ikke var sikker på hva det egentlig var jeg lurte på, lot jeg 

spørsmålsformuleringen være relativt åpen. Hensikten med intervjuene med 

minoritetskvinnene var at de selv skulle fortelle om seg og sine liv, og hvordan de har 

opplevd flyttingen fra et land til et annet. For oppgavens tema sin del var det viktig for meg 

at eventuell utdanning, tidligere yrkeserfaring og nåværende yrkesliv ble en del av 

fortellingen. Derfor hadde jeg noen spørsmål knyttet til dette som kunne stilles der det 

passet seg sånn om ikke kvinnene selv brakte det på bane.  

 

Ved å ikke låse seg til fastsatte spørsmål holder forskeren mulighetene åpne for at andre og 

kanskje uventede temaer kan være viktige for å kunne forstå informantenes opplevelser og 

erfaringer. Ved å følge informantenes resonnementer, kan forskeren få relevant innsikt i 

hvordan vedkommende posisjonerer og konstruerer seg selv, uavhengig av om konteksten 

er relevant for undersøkelsen eller ikke. Informasjon og inntrykk kan ha en 

overføringsverdi i forhold til de områder som er undersøkelsens hovedfokus. Videre legger 

en åpen intervjuguide opp til utfyllende svar som, i mitt prosjekt, er langt mer 

hensiktsmessig enn korte bekreftelser eller avkreftelser (Widerberg 2001, kap. 6).  

 

Det kan imidlertid oppstå problemer hvis informanten låser seg fast til bestemte temaer 

eller episoder. I noen tilfeller vil informanten gjerne dvele ved en hendelse eller tidsepoke, 

mens forskeren helst skulle sett at fortellingen utviklet seg. Når store deler av initiativet til 

samtalen ligger hos informanten, kan det til tider være nødvendig å bryte inn for å få 

samtalen videre. Hvordan man skal gjøre dette på en god måte er vanskelig å si, og varierer 

i stor grad fra situasjon til situasjon (Ibid.).  

 

Jeg endte opp med en intervjuguide bestående av noen kartleggingsspørsmål for å få rede 

på informantenes alder, nasjonale bakgrunn og familieforhold. I tillegg hadde jeg noen mer 
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åpne spørsmål angående utdanning og yrkesliv. Disse formulerte jeg slik at informantene 

ble oppfordret til å fortelle små historier. Jeg spurte for eksempel om de husket den første 

uka de jobbet på sin nåværende arbeidsplass, og om de kunne fortelle om den. Jeg stilte 

også spørsmål om de hadde vært på jobbintervju, og om de kunne fortelle om hvordan det 

foregikk og opplevdes. Informantene fikk da mulighet til å trekke fram det som de selv 

mente var viktig i forbindelse med de aktuelle spørsmålene. Intervjuguiden ble bestående 

av 10 slike åpne spørsmål. 

 

I intervjuene med Privats HR-sjef og representanten fra bydelsadministrasjonen i Offentlig, 

var hensikten en annen. Her var jeg ute etter mer faktakunnskap, og intervjuguiden ble med 

det seende litt annerledes ut enn den jeg benyttet i samtalene med minoritetskvinnene. 

Spørsmålene ble mer konkrete, da det i hovedsak var konkrete svar jeg var ute etter. Et par 

spørsmål ble imidlertid formulert mer åpne for å åpne for refleksjon rundt temaet 

”minoritetskvinner på arbeidsplassen”.  

 

Intervjuguide og prosjektbeskrivelse ble så sendt til Norsk samfunnsvitenskaplig 

datatjeneste (NSD) for godkjenning. 

 

2.2.2 Utvelgelse av informanter 

Da prosjektet var blitt godkjent av NSD, begynte letingen etter informanter. Jeg hadde 

bestemt meg for at jeg ville ha informanter både fra privat og offentlig sektor, og sendte 

informasjonsskriv og forespørsel om deltakelse til flere ulike virksomheter. Noen 

virksomheter takket nei til min henvendelse, mens andre ikke svarte i det hele tatt. Fra jeg 

fikk det første positive svaret, gikk det imidlertid fort unna. Informantene ble plukket ut på 

ulike måter som jeg vil redegjøre for i det følgende.  

 

Den første bedriften som stilte seg positiv til deltakelse er en stor, privat varekjede i 

Osloområdet. Her fikk jeg kontakt med aktuelle informanter gjennom ledelsen. Jeg fikk 

avtale med bedriftens HR-sjef, og dette ble det første intervjuet jeg gjennomførte. Det ble 

hun som organiserte de senere intervjuene med minoritetskvinnene i denne bedriften. 
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Kvinnene jeg skulle intervjue ble altså plukket ut av andre enn meg. Dette var en praktisk 

løsning da jeg fikk tilgang til et møterom i bedriftens lokaler og intervjuene skulle foregå i 

arbeidstiden. Ledelsen plukket da ut kvinner som hadde mulighet til å sette av tid til å møte 

meg. Jeg har forstått det som at aktuelle kandidater kort ble informert om hvem jeg er, og 

fikk spørsmål om de hadde lyst til å delta i prosjektet. Fra denne bedriften endte jeg til slutt 

opp med tre informanter.  

 

Denne formen for utvelgelse er ikke optimal, da det ikke er tilfeldig hvem som til slutt 

endte opp som mine informanter. I slike utvelgelsesprosesser kan kanskje ledelsen velge ut 

de personene som det antas at vil sette bedriften i best mulig lys. Dette vil kunne gå utover 

prosjektets reliabilitet. Det at intervjuene også ble utført i betalt arbeidstid, kan kanskje ha 

gitt informantene inntrykk av at jeg og prosjektet hadde en tilknytning til bedriftsledelsen. 

Dette kan ha påvirket uttalelsene deres (Widerberg 2001, kap. 6).  

 

På den annen side gikk prosessen fortere på denne måten enn om jeg skulle funnet 

informanter selv, og bedriften var ellers meget samarbeidsvillig og behjelpelig. Jeg 

vurderte situasjonen slik at det å overlate utvelgelsen av informanter til bedriftens ledelse 

ikke ville føre til så store feilkilder i mitt fulle og hele datamateriale, og anså det som 

viktigere å opprettholde bedriftens gode samarbeidsvilje.   

 

Det finnes også fordeler med å foreta intervjuene på arbeidsplassen. En av dem er at 

informantene kanskje føler seg tryggere i kjente omgivelser og at de da blir mindre nervøse 

enn om de skulle ha møtt meg på et ukjent sted. Det var deres arena, og jeg ble kanskje sett 

på som en gjest og med det ikke så skremmende. Det at intervjuene også foregikk i 

arbeidstiden kan ha bidratt til at kvinnene var mer villige enn de kanskje ellers ville vært 

om jeg skulle legge beslag på fritiden deres.    

 

Da informantene fra privat sektor var i havn, begynt søken etter informanter i offentlig 

sektor. Informasjonsskriv og forespørsler ble sendt ut til ulike virksomheter i Oslo 

kommune, men det var ingen som svarte på mine henvendelser. Midt i denne prosessen tok 
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jeg kontakt med en bydel som jeg visste arrangerte norskkurs for sine arbeidstakere med 

minoritetsbakgrunn. Opprinnelig var tanken at jeg bare skulle høre litt om hva dette var, og 

få være med på en kursdag. I forbindelse med denne kursdagen, intervjuet jeg en 

representant fra bydelsadministrasjonen. Det var her jeg også endte opp med å få rekruttert 

informanter fra offentlig sektor. Informantene er da kommunalt ansatte, og de arbeider på 

ulike arbeidsplasser innenfor bydelen. Bydelen er altså arbeidsgiver. Da jeg var med som 

observatør på bydelens norskkurs spurte jeg de kvinnelige deltakerne om noen av dem var 

interessert i å snakke med meg. En kvinne meldte seg, og jeg hadde en samtale med henne. 

De ansvarlige for bydelens kurs hjalp meg med å rekruttere to kvinner til.  

 

De to sistnevnte kvinnene ble altså forespurt om deltakelse i prosjektet av andre enn meg, 

men under litt andre omstendigheter enn hos Privat. Det var representanter fra bydelen som 

hjalp meg, og ikke ledelsen på selve arbeidsplassen. Dette kan ha sine fordeler, da 

representantene kanskje ikke har like stor egeninteresse av resultatet som ledelsen i den 

første bedriften. Jeg har også inntrykk av at informantene i bydelen hadde fått mer 

informasjon om hva det hele skulle gå ut på, og hvem jeg var, enn de tre første hadde. 

Kvinnene hadde for eksempel fått videresendt informasjonsskrivet jeg hadde skrevet til 

bydelen og forberedt seg. Disse tre intervjuene foregikk også på møterom på kvinnenes 

arbeidsplass.  

 

Fra samme bydel har jeg også en informant til. Denne kvinnen har tidligere vært min 

arbeidskollega. Jeg kjente henne altså fra før, og henvendte meg til nettopp henne fordi jeg 

vet at hun har hatt utfordringer i arbeidslivet som kan knyttes til etnisk bakgrunn. Valget av 

denne kvinnen var strategisk da jeg visste at hun kunne gi meg mye nyttig informasjon. Jeg 

vurderte det nøye før jeg kontaktet henne. Ville jeg virkelig blande mitt eget arbeidsforhold 

inn i dette prosjektet? Og hva ville det si for intervjuet at informanten min og jeg kjente 

hverandre godt?  

 

Jeg vurderte om jeg ville bruke dette intervjuet også etter at vi hadde snakket sammen. 

Samtalen vår var annerledes enn de jeg hadde med de andre kvinnene, den foregikk for 
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eksempel hjemme hos henne. Vi snakket sammen i fire timer, og hun uttrykte stor 

takknemlighet for at jeg ville høre på hennes historie. Fortellingene hennes bærer preg av et 

hardt og dramatisk liv, og alt er ikke kjent i hennes omgangskrets. Ville det å bruke hennes 

historie til min egen fordel være utnyttelse av henne og hennes behov for å snakke med 

noen? Jeg lurer fremdeles på om det var riktig å bruke materialet fra denne samtalen i 

prosjektet, men det er altså noe jeg har valgt å gjøre. Dette er fordi denne kvinnen hadde 

mye å bidra med som belyser mitt tema, og det å bruke hennes historie har gjort analysen 

min fyldigere enn den ville vært uten henne. Å bli inkludert i prosjektet har også, på et visst 

plan, gitt denne kvinnen innflytelsesmuligheter. 

 

2.2.3 Intervjuene  

Intervjuene med de to ledende representantene fra Offentlig og Privat forløp nokså likt. 

Dette var personer som hadde forståelse for hvem jeg var og hva jeg holdt på med. Det var 

heller ikke et nytt tema for dem, dette er noe de begge jobber med til daglig og er vant til å 

snakke om. Begge viste også forståelse for hva det vil si å jobbe med et prosjekt som dette, 

og hjalp godt til hvis samtalen stoppet litt opp. Dette var en fordel for en uerfaren forsker 

på det tidspunktet. Når jeg ser tilbake på situasjonen, ser jeg imidlertid at jeg var veldig lett 

påvirkelig og lite kritisk. Informantene fikk i stor grad snakke fritt rundt temaet, og jeg 

stilte få kritiske oppfølgingsspørsmål. De fikk male sitt eget bilde av tilstanden. Dette kan 

ha ført til at virksomhetene fremstår i et særdeles godt lys. Jeg har lært av dette, men tror 

imidlertid ikke at det har påvirket resultatene i stor grad. Gjennom intervjuene med 

minoritetskvinnene og mine observasjoner, har bildet blitt mer nyansert. I disse intervjuene 

benyttet jeg ikke diktafon, svarene jeg fikk og tanker jeg gjorde meg ble notert underveis.  

   

Intervjuene med minoritetskvinnene varte mellom 45 og 90 minutter, med unntak av en 

samtale på fire timer. I begynnelsen av hvert intervju informerte jeg litt om prosjektet, bruk 

av diktafon, og fikk informantenes samtykke til deltakelse. Det varierte noe hvor mye tid 

som måtte brukes på denne innføringen, avhengig av hvor mye informasjon kvinnene 

hadde fått på forhånd og hvor godt norsk de snakket og forsto. Etter denne innføringen, ba 

jeg informantene om å fortelle litt om seg selv; oppvekst, hvordan de kom til Norge, 
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familieforhold og om arbeidslivet. Jeg sa at jeg gjerne ville at de bare skulle fortelle i vei, 

og at jeg ville komme med eventuelle spørsmål underveis. Noen av kvinnene trengte litt 

drahjelp i form av konkrete spørsmål for å komme i gang, mens andre snakket fritt fra 

første stund. Intervjuene ble altså tatt opp på diktafon, overført til PC, og transkribert så 

fort det lot seg gjøre etter samtalene. Notater ble også tatt underveis i intervjuene.  

 

Samtalene jeg hadde med minoritetskvinnene utartet seg veldig forskjellig. Det var 

ulikheter i hva kvinnene anså som relevant og hvor villige de var til å fortelle. 

Språkferdighetene var også veldig forskjellige, noen snakket og forsto norsk relativt godt, 

mens andre hadde vanskeligere for å forstå meg og for å uttrykke seg. Kanskje har dette 

hatt innvirkninger på kvaliteten på materialet, da noen intervjuer ble mer fyldige enn andre. 

Men på en annen side kan språkbarrierene også ha bidratt til en berikelse, da nettopp 

språkforståelse er et viktig tema i dette prosjektet. Jeg har selv erfart hvor viktig språket er 

og hvor lett det kan oppstå misforståelser om informasjonen som blir gitt ikke er tydelig 

nok eller ikke blir gitt på samme språklige nivå som mottakeren er. Utfordringene i forhold 

til språket har kanskje også gjort meg til en bedre intervjuer, gjennom transkriberingene ser 

jeg en tydelig utvikling av evnen til å utrykke meg på en måte som viser seg å bli mer og 

mer forstålig for informantene.  

 

I oppgaven bruker jeg sitater fra informantene mine for å belyse spesifikke temaer. Jeg har 

transkribert ordrett fra lydbåndet, men ordlyden er i noen tilfeller noe endret i denne 

endelige framstillingen. Dette er fordi norsken tidvis er så uforstårlig at direkte sitater ikke 

vil gi mening for leseren. For at poengene skal bli belyst på best mulig måte, har jeg derfor 

foretatt noen rettinger, blant annet i forhold til grammatikk. Det er likevel viktig at 

problemene knyttet til språk fremkommer gjennom sitatene, og redigeringen er derfor 

foretatt på et minimumsnivå. Jeg har også hatt informantens integritet i bakhodet. Mange 

av dem skammer seg over dårlig språk og formuleringer, og jeg ville derfor ikke belaste 

dem ytterligere ved å vise fram feilene svart på hvitt. Jeg har vurdert det slik at poengene 

kommer godt nok fram selv om jeg har foretatt noen språklige endringer.  
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2.2.4 Observasjon  

På arbeidsgiversiden fant jeg fort ut at man var opptatt av opplæringstiltak i forbindelse 

med ansatte med minoritetsbakgrunn, og da særlig i forhold til språk. Både Offentlig og 

Privat tilbyr en form for språkopplæring til sine ansatte med minoritetsbakgrunn, og disse 

vil bli redegjort for i kapittel 5. For å få et bedre inntrykk av hva disse kursene går ut på, 

tilbrakte jeg noen dager som mer eller mindre deltakende observatør. Dette har gitt meg 

bredere innsikt og forståelse av hva det er informantene forteller om når de refererer til 

kursene, og hva det er arbeidsgiver anser som relevant kunnskapsformidling til sine ansatte.  

 

Oslo Voksenopplæring er en av flere aktører som tilbyr språkopplæring i bedrift, et tilbud 

som blant annet Privat har benyttet seg av.  I november 2009 arrangerte utdanningsetaten et 

dagsseminar for Oslo Voksenopplæring og deres samarbeidspartnere om opplæring i 

bedrift. Tema for seminaret var organisering, metode og resultater, samt innspill for videre 

drift. For å få ytterligere innsikt i hva som ligger til grunn for Privats kursvirksomhet, 

deltok jeg på dette seminaret. Deltakelsen var lærerik, og har ført til at jeg har fått større 

forståelse for hvordan opplæringstiltak organiseres og hva organiseringen har å si for 

hvilke faktiske virkninger et slikt prosjekt får.  

 

2.3 Analyse 

Arbeidet med analysen av intervjumaterialet har vært en kontinuerlig prosess som begynte 

allerede da jeg skrudde på diktafonen i det første intervjuet. Helt fra det øyeblikket har 

mulige tolkninger og alternative måter å forstå kvinnenes fortellinger på blitt vurdert, 

modifisert, forkastet og gjenopptatt. Både underveis i intervjuene, på bussen i etterkant, i 

samtaler med andre og gjennom transkriberingsarbeidet, har analytiske spørsmål og mulige 

forståelsesmåter ligget i bakhodet.  

 

Intervjuene ble transkribert ordrett. Dette er nødvendigvis ikke den eneste måten å gjøre det 

på, en mulighet er for eksempel å skrive sammendrag. Fordelen med sammendrag er at det 

tar kortere tid og kan tas i bruk umiddelbart. Tolkninger kan inngå underveis. At valget 
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likevel falt på komplette utskrifter kommer av at dette gir større mulighet for analyse av 

språk, uttrykksmåte og avbrekk. Videre er det å transkribere umiddelbart etter gjennomført 

intervju lærerikt i forhold til senere intervjuer (Widerberg 2001, kap. 6). Selv har jeg lært 

mye av transkriberingsprosessen, og lærdommen har vist seg nyttig i de seneste 

intervjuene.  

 

Hoveddelen av det ”formelle” analysearbeidet begynte da intervjuene var gjennomført og 

transkribert. Temaer jeg er opptatt av ble delt opp i ulike fargekoder, og intervjuutskriftene 

ble markert med disse fargene der temaene dukket opp, både direkte og indirekte. På denne 

måten var det lett å finne likheter og forskjeller i måten informantene fortalte sine historier 

på og reflekterte rundt de utvalgte emnene. Hvilke temaer som har vært interessante har 

endret seg underveis, og intervjuene har blitt gjennomgått flere ganger ettersom nye 

momenter har dukket opp. 

 

Analysearbeidet har vært både spennende og utfordrende. Kvinnene forteller historier med 

flere likhetstrekk, men som på samme tid er helt forskjellige fra hverandre. Dette er viktig 

for meg å få fram, og jeg har lagt vekt på å vise både forskjellene og likhetene. Dette har 

hatt betydning for arbeidet med analysen da jeg ikke har vært ute etter å skape idealtyper, 

men snarere vise et bilde av de ulike kvinnene som inngår i prosjektet og hvordan 

overordnede strukturer påvirker nettopp disse. Det er gjennom menneskene som handler 

innenfor samfunnets etablerte strukturer at man kan få øye på eventuell strukturell 

diskriminering. Hvordan har strukturene betydning for akkurat disse kvinnenes muligheter 

for reell likestilling? 

 

Portretter er sammendrag av menneskers liv eller situasjon. Her kommer erfaringer, tanker 

og livsretninger fram. Bildet er ikke konstruert på samme måte som det ville vært om man 

hadde skapt en idealtype. Det å utlevere et menneske på godt og vondt har imidlertid etiske 

konsekvenser. Det blir viktig å anonymisere på en god måte slik at personen som 

fremstilles ikke blir gjenkjent hvis dette har vært et kriterium for deltakelse (Widerberg 

2001, kap. 6). 
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Analysen av empirien er forskerens hovedbidrag til omverdenen. En empirisk undersøkelse 

innebærer ikke bare å reprodusere informantenes forståelse av noe. Forskerens oppgave er 

å tilføre et nytt meningsnivå til sitt materiale (Skjær Ulvik 2004:99). Dette innebærer at 

man må stille spørsmål til empirien, og disse er ikke de samme som ble stilt informantene i 

en intervjusituasjon. Når jeg skal undersøke strukturelle rammer som minoritetskvinner 

handler innenfor og hvordan disse kan ha betydning for deres muligheter i arbeidslivet, er 

det lite hensiktsmessig å spørre kvinnene om de er utsatt for strukturell diskriminering. For 

det første er det ikke sikkert at de vet hva begrepet innebærer. For det andre er det ikke 

sikkert at de knytter sine erfaringer og opplevelser til begrepet. Det synes mer 

hensiktsmessig å få rede på hvordan kvinnene handler, velger og forstår seg selv, og 

hvordan de begrunner dette, for så å analysere frem forholdet mellom dette og overordnede 

strukturer. I arbeidet med empirien har jeg utviklet noen analytiske spørsmål som hjelp til 

dette formålet. Analytiske spørsmål er spørsmål som forskeren stiller til sin empiri. Selv 

analyserte jeg mitt materiale med blant annet følgende spørsmål i bakhodet: Hvordan, og 

med hvilke formål, handler og velger kvinnene i arbeidslivet? Hvilke faktorer har 

betydning for valgene de tar og hvordan? Hvilke redskaper har de tilgjengelig? Hvordan 

legger overordnede strukturer (både arbeidslivets strukturer og familiestrukturer) rammer 

for kvinnenes muligheter til å benytte seg av redskapene de har tilgjengelig?    

 

2.3.1 Narrativer 

Jeg henter mye inspirasjon fra den metodiske tradisjonen om narrativer. Ved narrativ 

analyse fokuserer forskeren på strukturen og hovedtemaene i fortellingene som kommer 

fram under intervjuet. Forskeren går ut i fra at personlige narrativer produseres i en sosial 

setting og er konstruerte. Videre tenker man seg at personer gjennom narrativer gir en 

fremstilling av sin identitet. Vi uttrykker og viser hvem vi er, og hvem vi gjerne vil være, 

gjennom innholdet i historiene vi forteller og måten vi forteller dem på (Mishler 1999, kap. 

1).    
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Ved å la informantene fortelle historier om seg selv og sitt liv, kan forskeren oppnå innsikt 

i hvordan de posisjonerer seg i verden, hva de anser som viktig for hvordan de har blitt den 

de er i dag, og hvordan de vurderer egen innvirkning på sitt liv. Spesielt har jeg blitt opptatt 

av aktørposisjoner; hvordan posisjonerer informantene seg i forhold til ulike hendelser 

gjennom livsløpet? Og hvordan posisjonerer de seg i forhold til tid, sted og kultur? I 

fortellingene sine, framstiller kvinnene seg selv som en aktiv eller passiv aktør? Om 

informantene ser på seg selv som en aktør som ”får ting til å skje” i motsetning til en som 

”ting skjer med” har betydning for hvordan de innretter seg i arbeidslivet. Det er forskjell 

på hvor informantene legger ansvaret for sin posisjon i arbeidslivet, og hvordan de 

forholder seg til de utfordringene de støter på. Ved å fokusere på hvordan kvinnene 

innretter seg og hvilke begrunnelser de gir for sine handlinger, kan man få øye på de 

strukturelle rammene kvinnene handler innenfor og hvordan disse påvirker reelle 

valgmuligheter.  

 

Gjennom narrativer kan man få et inntrykk av hvordan personer opplever endringer i livet 

og hvordan disse forklares ut fra deres eget ståsted. Hvordan mennesker posisjonerer seg 

selv kan altså endre seg underveis i livet, og en analysemetode basert på narrativer kan 

være et godt hjelpemiddel for å oppfatte endringer og bidra til å skape en forståelse for 

hvorfor de inntreffer og hvilken betydning de har for menneskers liv (Mishler 1999, 

kap. 1).  

 

Som nevnt har jeg hentet inspirasjon fra denne tradisjonen i arbeidet med analysene. Dette 

vil imidlertid ikke bety at jeg foretar en rendyrket narrativ analyse. 

 

Det informantene mine sier under intervjuene refererer jeg til som fortellinger eller 

historier. Disse begrepene må i denne sammenheng ikke forstås som oppdiktede eventyr. 

For informantene mine representerer fortellingene og historiene sannheten. Men det er en 

subjektiv sannhet, og begrepene fortellinger og historier benyttes for å understreke at det 

ikke er snakk om en objektiv virkelighet. Fortellingene og historiene er et uttrykk for 

hvordan nettopp disse kvinnene opplever verden, ikke et uttrykk for hvordan verden er.   
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Thagaard (2003) skriver at en mulig feilkilde som kan oppstå når en forsker baserer seg på 

andres fortellinger, er at disse fortellingene ikke nødvendigvis er ”sanne” selv for personen 

som forteller dem. Kanskje forteller informantene det de tror forskeren ønsker å høre 

uavhengig av hva de selv egentlig mener. Et av forskerens mål er at informantene ikke skal 

bli påvirket til å fortelle eller svare på spørsmål ut fra en oppfatning av hva forskeren har av 

verdier, synspunkter og hensikter. Videre kan fortellingene informantene kommer med i 

noen tilfeller være preget av hvordan informantene ønsker å presentere seg selv. 

Intervjusituasjonen fungerer i mange tilfeller som meningsskapende. Det vil si at 

informanten setter sine valg og handlinger inn i en meningssammenheng som gjør disse 

valgene og handlingene forstålige både for dem selv og andre (Thagaard 2003:100-101).  

 

I intervjuene i dette prosjektet la jeg merke til at noen av informantene virket usikre på hva 

som var ”riktige” svar. Dette gjaldt særlig i begynnelsen av intervjuet, og spesielt under 

intervjuene med de ansatte i Privat. Dette virket imidlertid som noe som gikk over etter 

hvert da informantene ble mer kjent med meg og min agenda. Jeg har også lagt merke til 

tilfeller av noe som kanskje kan være meningskonstruksjon fra noen av kvinnenes side. 

Dette har jeg kommentert i kapittel 6 hvor jeg presenterer hoveddelen av analysen. Noen av 

kvinnene var opptatt av å rettferdiggjøre sine valg og handlinger, og å sette dem inn i en 

logisk og forstålig sammenheng. I noen tilfeller kom de med utsagn som det virket som at 

sto i motsetning til den kvinnen de ønsker å fremstå som, og da var de raskt ute med å 

forklare og rettferdiggjøre dette. Kanskje var dette et forsøk på å skape mening og å 

presentere seg selv i det lyset de ønsket.  

 

Er forskeren ute etter å kartlegge folks meninger eller holdninger til et tema kan det bli 

ansett som en feilkilde at informantene kanskje ikke svarer ”sant”. Jeg ser imidlertid ikke 

på dette som en feilkilde i mitt prosjekt. Snarere tvert i mot. Det å analysere hvordan 

mennesker forteller om seg og sine liv, hvordan de forklarer sine valg og handlinger, og 

hvordan de fremstiller seg selv, anser jeg som relevant og interessant empiri. For meg er 

det slike fortellinger som er spennende å analysere.  
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Som menneske og forsker, har også jeg en subjektiv oppfatning av hvordan verden er og 

hvordan ulike fenomener henger sammen. Dette betyr at når kvinnene har fortalt meg sine 

historier, plasserer jeg dem inn i mitt eget virkelighetsbilde. Måten jeg har forstått og tolket 

fortellingene på er derfor preget av min subjektive virkelighetsoppfatning. Kritikere av 

kvalitative tilnærmingsmåter frembringer ofte dette som en faktor som svekker denne typen 

studiers troverdighet og validitet. Hva er hensikten med å gi omverdenen et innblikk i min 

virkelighetsoppfatning? En slik studie, hevder noen, vil ikke kunne bidra med verdifull 

kunnskap om et fenomen da den ikke egner seg for generalisering. Men når en forsker 

beskjeftiger seg med et sosialt fenomen som ikke kan måles på kvantitativt vis, vil 

nødvendigvis resultatet bli mer eller mindre preget av forskerens virkelighetsoppfatning. 

Hvordan man som forsker posisjonerer seg selv i forhold til for eksempel 

vitenskapligteoretisk ståsted vil ha innvirkning på hvordan empirien fortolkes. Tidligere 

erfaring og opplevelser vil også spille en rolle for hvordan et fenomen eller en fortelling 

blir fortolket. Dette betyr ikke nødvendigvis at forskningen ikke kan ha en betydning i en 

større sammenheng. Forståelsesmåtene som forskeren utvikler gjennom et kvalitativt 

prosjekt kan kanskje ikke generaliseres, men de kan gi innsikt i nettopp det sosiale 

fenomenet som utforskes. Disse forståelsesmåtene kan også kunne vise seg å være 

behjelpelige med å forstå og forklare andre liknende sosiale fenomener (Thagaard, kap. 9).   

 

2.4 Grounded theory 

Grounded theory er en metodisk tilnærming til empirisk materiale som har vært til 

inspirasjon for mitt arbeid. Det handler om hvordan forskeren, gjennom systematisk 

analyse av sin empiri, kan utvikle nye begreper, teorier og forståelsesmåter. Det blir således 

lagt vekt på en induktiv tilnærming til fordel for den mer tradisjonelle deduktive metoden 

hvor fokuset er på å teste eksisterende teorier og hypoteser (Glaser og Strauss 1999, 

kap. 1). 

 

I boka ”Pursuing Grounded Theory in Law” (1998) refererer Bentzon, Hellum, Stewart, 

Ncube og Agersnap til en fremgangsstrategi bestående av seks delstrategier foreslått av 
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Glaser og Strauss (1967) som forskeren kan benytte under sitt grounded theory-arbeid. 

Strategiene kan ikke ses adskilt fra hverandre. Grensene er vage og overlappende, og 

forskningen skal være en prosess hvor strategiene benyttes om hverandre og ikke i 

rekkefølge (Bentzon et al. 1998). Jeg vil i det følgende gi en kort redegjørelse for de seks 

strategiene, og plassere mitt eget arbeid inn steg for steg. Leseren vil se at jeg har benyttet 

noen av strategiene i større grad enn andre.  

 

Strategi 1: Et åpent sinn. 

Forskeren må gå inn i sitt arbeid og sitt felt med et åpent sinn. Det kan diskuteres hvorvidt 

dette er mulig, da vi er mennesker som alle er påvirket av omverdenen og livserfaringer i 

større og mindre grad. I denne sammenheng vil derfor det å ha et åpent sinn bety at 

forskeren går inn i prosjektet uten rigide forforståelser eller teori. Da vi alle har meninger 

og oppfatninger om hvordan verden er og hvordan den bør være, er det viktig at forskeren 

setter ord på sine forforståelser og har et bevisst forhold til dem under hele 

forskningsprosessen. Et åpent sinn betyr med dette at forskeren er åpen for at forforståelser 

basert på antakelser eller tidligere erfaringer vil kunne bekreftes, avkreftes eller måtte 

modifiseres i møtet med empirien (Ibid.:178-179).  

 

Som nevnt innledningsvis, stammet mine egne forforståelser forut for prosjektet fra 

erfaringer gjort på egen arbeidsplass. Det var disse erfaringene som gjorde meg interessert i 

temaet og som var avgjørende for at prosjektet i det hele tatt ble igangsatt. Disse 

forforståelsene var således ikke underbevisst, snarere tvert i mot. Jeg begynte 

forskningsprosessen med å skrive ned mine erfaringer og hvordan jeg på bakgrunn av disse 

antok at feltet jeg skulle utforske var. Et åpent sinn var utgangspunktet; jeg ville se om 

erfaringer fra egen arbeidsplass var unike eller om min virkelighet stemte overens med 

andres. Men ikke alle forforståelser var like bevisste, og dette oppdaget jeg ikke før et godt 

stykke ut i prosessen. Det var først da en av mine hovedantakelser ble avkreftet at jeg forsto 

hvor preget tankegangen min hadde vært av akkurat denne. Det var da viktig å ta 

avkreftelsen av mine antakelser til følge, og revurdere mitt syn. Dette førte prosjektet inn i 

en ny og spennende retning.  
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Strategi 2: En fleksibel plan for datainnsamling og -analyse.  

Datainnsamling og teoriutvikling er parallelle prosesser. Analysen må foregå samtidig med, 

og til en viss grad styre, datainnsamlingen. Ettersom forskeren blir kjent med feltet og har 

opparbeidet seg noe datamateriale, vil kanskje interessefeltet eller foretrukket metode for 

datainnsamling endre seg. Det er da viktig å la seg lede av dette og ikke fastholde en rigid 

strategi i forhold til hva man vil ha kunnskap om og hvordan denne kunnskapen hentes inn. 

Når forskeren benytter en strategi basert på grounded theory, vil forskningsplanen 

kontinuerlig være oppe til vurdering og revisjon (Ibid.:179-182). 

 

At den opprinnelige forskningsplanen til stadighet må opp til vurdering og revisjon, er noe 

jeg kjenner godt igjen fra eget prosjekt. Både interessefelt, intervjuguide og metode for 

innsamling av data har vært gjenstand for revidering i løpet av prosessen. Den opprinnelige 

problemstillingen ble erstattet med en ny da jeg etter litt undersøkelse og et par intervjuer 

opparbeidet meg mer kunnskap om feltet og en av mine forutinntatte antakelser viste seg å 

ikke stemme overens med den virkeligheten jeg undersøkte. Hva som syntes interessant 

endret seg. De første kvinnene jeg intervjuet brakte på bane temaer jeg ikke hadde tenkt på, 

og som fremsto som både relevante og interessante. Dette førte igjen til at intervjuguiden 

måtte revideres da jeg gjerne ville snakke med de andre kvinnene om disse temaene også. 

Da interessefeltet hadde endret seg noe fra prosjektets oppstartsfase, viste det seg også at en 

metode for innsamling av data basert på kun intervjuer ikke tilfredsstilte min søken etter 

kunnskap. Å inkludere observasjon som innsamlingsmetode ble en løsning på dette.  

 

Strategi 3: Begrepsutvikling og begrepsbruk. 

Dette punktet henger tett sammen med punktet ovenfor. Når forskningsprosessen starter, 

har forskeren gjerne en idé om hva det er nyttig å få vite noe om for å best belyse tema og 

problemstilling. Kanskje virker det å dele informanter inn i kategorier etter for eksempel 

kjønn og alder hensiktsmessig. Som vi har sett kan interessefeltet endre seg underveis i 

prosessen, og andre begreper og interessante faktorer dukker opp. Faktorer som opprinnelig 

virket relevant for forståelsen av et fenomen kan vise seg å ikke være fullt så fruktbare 
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underveis. Nye begreper må da tas i bruk eller utvikles for at empirien skal inneholde best 

mulig informasjon om det som faktisk viser seg å være relevant for forskningen. Videre 

kan det være sånn at det forskeren legger i et begrep, ikke er det samme som en eventuell 

informant legger i det. Informanten kan da under intervjusituasjonen svare på noe annet 

enn det forskeren opprinnelig ønsker svar på, og dette kan fra forskerens side forstås som 

en indikator på at informanten ikke vet hva begrepet innebærer. Dette er nødvendigvis ikke 

riktig, informanten kan ha kunnskap om det forskeren ønsker å vite, men vedkommende 

knytter ikke denne kunnskapen til forskerens begreper (Ibid.:182-185).  

 

Som nevnt i strategipunktet over, måtte min forskningsplan revideres på flere måter 

underveis i forskningsprosessen. Dette gjaldt blant annet hva jeg mente var relevant 

kunnskap for å belyse mitt tema. Informantenes familieforhold og privatliv var ikke noe jeg 

tenkte på som relevant kunnskap da jeg begynte intervjuene. Det var minoritetskvinnenes 

erfaringer med arbeidslivet jeg var interessert i. Dette synet endret seg drastisk underveis. 

Ved å transkribere, reflektere og analysere, oppdaget jeg at kvinnenes familie- og privatliv 

var ytterst relevant i min sammenheng. Hvilke begreper som fremsto som fruktbare endret 

seg altså. De opprinnelige begrepene ble i stor grad beholdt, men nye ble inkludert i de 

senere intervjuene.  

 

Når jeg undersøker betydningen tilsynelatende nøytrale strukturer har på individers 

handlingsrom og forståelse av seg selv, er begrepet strukturell diskriminering sentralt. Som 

vitenskaplig ansatt på Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og 

diskrimineringsrett, har jeg opparbeidet meg mye kunnskap om hva dette begrepet 

inneholder og betyr. Det kan jeg ikke gå ut i fra at mine informanter har. Strukturell 

diskriminering er et begrep jeg som forsker benytter for å sette informantenes fortellinger 

inn i en større sammenheng gjennom analysearbeid, og ikke et begrep som jeg lanserer 

direkte for informantene i intervjusituasjonen. Som nevnt tidligere, er det forskjell på de 

begreper og spørsmål forskeren bruker i intervjusituasjonen og de analytiske begreper og 

spørsmål man benytter seg av i analysearbeidet. 
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Det at begrepene mine ikke alltid ble forstått slik jeg hadde tenkt, fikk jeg også erfare. 

Kanskje ble dette særlig tydelig da informantene mine ikke har norsk som morsmål. For 

eksempel ble begrepet ”opplæring” misforstått flere ganger. Jeg lurte på om opplæringen 

hadde vært god. Jeg refererte da til de første dagene på arbeidsplassen, og tanken var å få 

informanten til å snakke litt om hvordan hun ble mottatt, hvem som hjalp henne i gang med 

arbeidet, om hun følte seg kompetent til å utføre arbeidet da hun ble overlatt til seg selv, 

hvilke utfordringer hun opplevde og lignende. Kvinnene tok begrepet ”opplæring” veldig 

bokstavlig, og en av dem la for eksempel ut om hvor mange reker det skulle være på et 

rekesmørbrød, hvordan agurken skulle kuttes og den slags. Personen som lærte henne dette 

eller hvordan hun tenkte og følte seg underveis kom ikke fram i denne omgang. Hun 

refererte kun til det hun bokstavlig talt lærte. Jeg fikk imidlertid svar på det jeg egentlig 

lurte på etter hvert ved å stille spørsmålet på en annen måte og bruke andre begreper.  

 

Strategi 4: Komparativ metode. 

Dette innebærer å hele tiden sammenlikne de ulike delene av empirien med hverandre. Det 

betyr ikke at alle forskningsprosjekter må være komparative studier som sådan, men at for 

eksempel intervjuet med en informant sammenliknes med intervjuet med en annen. 

Hensikten med dette er at ved å finne likheter og forskjeller i empirien, ser forskeren 

temaer og områder som kan være interessante å forfølge videre i senere datainnhenting. 

Trekker for eksempel flere informanter fram et spesifikt tema som forskeren ikke 

opprinnelig har tenkt på som en del av sin plan, kan det tyde på at dette temaet kanskje er 

noe som bør forfølges eksplisitt i senere intervjuer. Viser det seg at to informanter befinner 

seg på to ytterpunkter av en skala, kan det kanskje være interessant å følge dette videre og 

plassere de følgende informantene i forhold til disse. Videre kan det være interessant å se 

om de erfaringene og hypotesene forskeren har utviklet på et område også er fruktbare på et 

annet (Ibid.:185). 

 

Selv sammenlikner jeg empirien på to måter. For det første sammenlikner jeg 

minoritetskvinnene jeg har intervjuet med hverandre. Jeg ser på alle som unike individer og 

plasserer dem, på bakgrunn av deres fortellinger, langs en tenkt akse innenfor ulike temaer. 
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Disse temaene er ”Minoritetskvinnen som offer” som jeg gjør rede for i kapittel 6.2, ”Et 

aktivt forhold til arbeidslivet” i kapittel 6.3, ”Forståelse av og erfaringer med 

opplæringsordninger og jobbmuligheter” i kapittel 6.4 og ”Nettverk; formelle og 

uformelle” i kapittel 6.5. I disse kapitlene analyserer jeg kvinnenes fortellinger etter tema, 

og viser hvordan de befinner seg på ulike steder av en tenkt linje. Ved å sammenlikne 

fortellingene til kvinnene har jeg plassert ytterpunkter og de som befinner seg mer på 

”midten”. Dette er hensiktsmessig da jeg nettopp er ute etter å vise variasjonsbredden i mitt 

datamateriale og hvordan enkeltindivider blir påvirket av overordnede strukturer.  

 

Sammenlikning av empirien skjer også i forhold til virksomhetene som inngår i prosjektet. 

Jeg skiller mellom offentlig og privat sektor. På denne måten kan jeg se om erfaringene jeg 

gjør meg i forhold til den ene typen virksomhet også gjør seg gjeldende i forhold til den 

andre. Om det viser seg at offentlig og privat sektor har store likheter innenfor mitt felt, er 

dette således en interessant observasjon. Viser det seg at virksomhetene er svært 

forskjellige, er dette også spennende. Hensikten er ikke å enten generalisere eller å forkaste 

en hypotese, men å vise hvordan, og på hvilke områder, virksomhetene ”er” like eller ulike.   

 

Strategi 5: Vurdering av type empiri og hvordan man best får tilgang til denne. 

Strategien refererer til en prosess hvor forskeren hele tiden vurderer sin empiri og hvordan 

denne passer med interessefelt og problemstilling. Hvilke typer data er hensiktsmessig å 

samle inn i neste omgang? Og hvordan? Denne prosessen går fortløpende gjennom 

prosjektets gang. Kanskje bør nye geografiske områder inkluderes, eller kanskje kan det 

være nyttig å inkludere nye begreper når forskningsprosjektet utvikler seg (Ibid.:186). 

 

I eget prosjekt har jeg sett det hensiktsmessig å også inkludere observasjon i tillegg til den 

opprinnelige planen om intervju som empirisk tilnærming. Nye begreper og relevante 

faktorer har også, som tidligere redegjort for, blitt inkludert underveis.  
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Strategi 6: Teoriutvikling.  

En forsker har aldri tilgang til ubegrensede mengder empiri. Tid, økonomi og hvor mye 

empirisk materiale som synes nødvendig setter grenser for innsamling av data. Forskeren 

opplever som regel etter hvert å komme til et metningspunkt, et punkt hvor ny empiri ikke 

lenger gir ny informasjon og kunnskap om et fenomen. Forskeren har underveis i 

forskningsprosessen utviklet antakelser, begreper og teoretiske implikasjoner, og når 

ytterligere empiri ikke lenger tilfører disse noe, er det på tide å si seg fornøyd med 

datainnsamlingen. Antakelsene, begrepene og de teoretiske implikasjonene, kan nå 

presenteres for omverdenen. Om antakelsene, begrepene og teoriene er overførbare til 

andre situasjoner og andre tider, er noe som kan utforskes videre i en annen sammenheng 

(Ibid.:187-188).  

 

For meg var det rammene for en masteroppgave som var avgjørende for når jeg måtte si 

meg fornøyd med innsamlingen av data. Både tidsmessig og i forhold til en students 

kunnskap om behandling av empiri og analyse, måtte utvalget begrenses. Jeg skulle gjerne 

hatt flere intervjuer. Men jeg er ikke sikker på om mine antakelser og hypoteser hadde vært 

annerledes av den grunn. Selv med relativt begrenset empirisk materiale føler jeg at jeg har 

kommet opp mot et metningspunkt i forhold til mine ambisjoner for dette prosjektet. Jeg 

har et rikt materiale med fortellinger fra minoritetskvinner som befinner seg på svært ulike 

steder på mine tenkte akser. Utvelgelsen av informanter og selve intervjuene har vært 

vellykket. Dette tror jeg har hatt stor betydning for resultatet. Kanskje måtte jeg ha utvidet 

utvalget mitt om ikke kvinnene hadde gitt meg så mye informasjon å jobbe med som de 

faktisk har gjort.   

 

Antakelser og teoretiske implikasjoner som kommer til uttrykk i denne oppgaven kan ikke 

uten videre overføres til andre områder, verken i tid eller sted. Det er heller ikke hensikten. 

Mine vurderinger gjelder innenfor et avgrenset område. Dette betyr ikke at de ikke er 

relevante for andre områder. Men jeg trekker konklusjoner på bakgrunn av empirien jeg har 

til rådighet, og en eventuell overføring til andre situasjoner må gjøres på bakgrunn av 

empiri tilknyttet disse.  
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2.4.1 Kritiske bemerkninger til grounded theory som metodologi 

Jacobsen (2002) skriver at et av hovedproblemene med grounded theory er at den 

kunnskapen forskeren opparbeider seg blir meget situasjonsbetinget. Den grunnfestede 

teori, som Jacobsen betegner metoden, er et forsøk på å si noe utover det rent substansielle 

samtidig som forskeren ikke hevder at begrepene og teoriene som utvikles har universell 

gyldighet. Jacobsen skriver at dette er et prosjekt som for mange forskere mislykkes, og at 

resultatet fort kan bli en mellomposisjon. Forskeren kan risikere å ende opp med verken en 

dyptgående substansiell forståelse eller en formalteori. Anvendeligheten blir da fort 

begrenset til bestemte lokaliteter og sammenhenger (Jacobsen 2002:94).    

 

I forlengelsen av kritikken ovenfor, påpeker også Jacobsen problemer knyttet til 

overgangen fra teori på mikronivå til makroteorier av et høyere abstraksjons- og 

gyldighetsnivå. Innenfor vitenskapsteorien eksisterer det et prinsipp om 

inkommensurabilitet som refererer til hvordan ikke alt nødvendigvis kan omskrives, 

relateres eller overføres til noe annet (Ibid.:95-96). 

 

Den førstnevnte kritikken har jeg hatt i bakhodet i hele prosessen. Det har vært viktig for 

meg at prosjektet ikke skal preges av ”common-sense”, men heller være et resultat av 

vitenskaplig analysearbeid. Dette mener jeg å ha fått til gjennom et grundig analysearbeid. 

Når det gjelder den sistnevnte kritikken, anser jeg den som irrelevant i min sammenheng. 

Jeg har ingen ambisjoner eller ønsker om å utvikle en universell makroteori med dette 

prosjektet. Det er gode forståelsesmåter på mikronivå jeg ønsker å utvikle. Og til dette 

formål kan en grounded theory-tilnærming passe godt: ”Den grundfæstede teori er mest 

egnet til at studere det mikroskopiske sociale univers, hvor den har mulighed for at trænge 

dybt ind i samhandlingen og lære os noget nyt gennem opdagelsen eller genopdagelsen af 

virkeligheden” (Ibid.:97).   
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2.4.2 Teoribegrepet og dets innhold 

Hvilke teoretiske implikasjoner kan komme ut av et prosjekt som mitt? Det å skulle utvikle 

teori virket for meg som en meget ambisiøs og relativt urimelig oppgave da jeg startet opp 

med dette prosjektet. Utvikling av teori assosierer jeg med noe stort, noe godt voksne og 

erfarne akademikere bedriver. Et prosjekt som skulle munne ut i en form for teoretiske 

implikasjoner virket derfor rimelig fjernt for halvannet år siden. Jeg har benyttet meg av en 

induktiv tilnærming og tatt i bruk redskapene tilknyttet grounded theory gjennom hele 

forskningsprosessen. Men da jeg ikke trodde jeg kom til å ha en teori å vise til i siste avsnitt 

slik jeg forsto at hensikten med grounded theory er, har jeg ikke villet sette meg selv i 

”grounded theory-båsen”. 

 

Siden den gang har jeg reflektert mye rundt begrepet ”teori”. Hva ligger det i det? Hva er 

en teori? Hvem bestemmer at noe er teori? 

 

I artikkelen ”Understanding of Theory in the Social Sciences” (1999), skiller Lars Mjøset 

mellom ulike forståelsesmåter knyttet til begrepet teori i samfunnsvitenskapene. Han 

innleder med en positivistisk forståelsesmåte hvor to faktorer er avgjørende: 1) logisk 

deduksjon, 2) empirisk vitenskap avhenger av en overensstemmelse med fakta. Den 

deduktive metode genererer hypoteser som er potensielle universelle lover. Etter disse 

lovene er det mulig å forutsi et spesifikt utfall som følge av spesifikke betingelser. 

Gjennom testing av hypotesene utvikles teori. Teori blir i denne sammenheng et system av 

universelle lover (Mjøset 1999). 

 

I samfunnsvitenskapene kan en slik måte å forstå teori på være vanskelig. Noen hevder at 

menneskers gleder, sorger, erfaringer og identitet kan spores tilbake til nerveceller og ulike 

molekylers aktivitet, og at studier av mennesker dermed kan utføres på naturvitenskaplig 

vis, men i våre dager er disse forkjemperne for en rendyrket positivistisk tilnærming til 

samfunnsvitenskapene få (Ibid.).  
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Da universelle naturlover har vist seg å ikke fungere innenfor samfunnsvitenskapene, har 

det blitt forsøkt å modifisere teoribegrepet noe. Resultatet er en tanke om at 

samfunnsvitenskapene fortsatt skal generalisere, men istedenfor å generere universelle 

lover, bør fokuset ligge på å påvise regelmessigheter som kun gjelder i spesifikke 

sammenhenger og situasjoner. Å forstå teori som en samling av lovliknende 

regelmessigheter eller ”kvasilover” er ikke fullt så strengt som det positivistiske ideal. 

”Kvasilovene” kan ses på som midlertidige (Ibid.).  

 

Max Weber og Georg Simmel har argumentert for at bruk av idealtyper i 

samfunnsvitenskapene er fruktbart. Fokuset er på betingelser som etablerer den ideelle 

situasjon. Idealtyper er ikke overførbare til virkeligheten, men gir et bilde av hvordan et 

fenomen vil utarte seg under ideelle betingelser. Det interessante er da å sammenlikne 

idealtypene med den virkelige situasjon, og se hvor og hvordan disse skiller seg fra 

hverandre. Forskjellen mellom samfunnsvitenskaplige modeller og naturlover blir da at 

førstnevnte gir prediksjoner i en idealisert verden, men bare i et begrenset antall reelle 

situasjoner. Naturloven om tyngdekraften gjelder derimot alle objekter på jorda til enhver 

tid (Ibid.). 

 

Ingen av disse måtene å forstå teori på impliserer at mine erfaringer og tanker fra eget 

prosjekt kan betegnes som teori. Jeg har verken en universell lov, en ”kvasilov” eller en 

idealtype å vise til. Men jeg øyner håp i en konstruktivistisk forståelsesmåte av begrepet 

teori og dets innhold.  

 

Fra et konstruktivistisk ståsted vil grensen mellom vitenskap og hverdagskunnskap være 

uklar. Teori blir forstått som forlengelse av hverdagskunnskap. Vi forsøker å forstå 

fenomener og situasjoner i lys av tidligere erfaringer og kunnskap. Dette betyr ikke at 

konstruktivistiske teorier er det samme som ”common-sense”. Utvikling av teori er en 

vitenskaplig beskjeftigelse, men teoribegrepet og dets innhold er ikke koblet til et ideal om 

universell kunnskap. Teorietiske modeller består av kontekstuell forståelse. Ved å legge en 

konstruktivistisk forståelsesmåte til grunn for teoribegrepet reduseres gapet mellom teori 
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og forklaring. Samfunnsvitenskapene opererer ikke med ”teorien om…”, men heller med 

”en teori om…”. Konstruktivister hevder at dette er en styrke; flere teorier vil føre til bedre 

forklaringer (Ibid.).  

 

Sosialkonstruktivismen er, i følge Jacobsen (2002), et sentralt utgangspunkt for grounded 

theory. Nå er ikke sosialkonstruktivismen et bestemt vitenskapsteoretisk ståsted, det finnes 

mange forskjellige uttrykksformer innenfor retningen. I den versjonen av 

sosialkonstruktivismen som grounded theory forholder seg til, tenker forskeren seg at 

virkeligheten er konstruert ut fra begreper og kategorier som mennesker har skapt for å 

forstå, og med det kunne forholde seg til, verden (Jacobsen 2002:84). Når jeg analyserer og 

fortolker empirien min i dette prosjektet, er nettopp spørsmålet om hvordan informantene 

mine forstår seg selv og omverdenen en viktig del. Dette kommer fram i de analytiske 

refleksjonene gjennom kapittel 6.     

 

Ved å legge en konstruktivistisk forståelse til grunn for teoribegrepet, kan det argumenteres 

for at jeg benytter en grounded theory-tilnærming i dette prosjektet. Jeg vil her understreke 

ordet tilnærming. Jeg har ikke gått så systematisk til verks når det gjelder å kode, utvikle 

begreper og avdekke kategorier på samme måte som Glaser og Strauss opprinnelig foreslo. 

Det er forslag til nye forståelsesmåter dette prosjektet munner ut i. Dette skal dog ikke 

undervurderes, og jeg vil hevde at jeg underveis utvikler forståelsesmåter som i sin tur vil 

kunne være nyttige i arbeidet med å forstå og forklare diskriminerings- og 

likestillingslovgivningens faktiske virkning i det sosiale landskapet. Disse 

forståelsesmåtene vil skinne igjennom i kapittel 7, og i kapittel 8 blir de konkretisert. 

 

Selv om jeg ikke arbeider ut fra en overordnet teori eller har hypoteser jeg vil teste ut, er 

jeg som nevnt ikke helt fri for forforståelser. Erfaringer jeg har gjort meg hittil i livet og 

lærdommer jeg har fra oppveksten preger min måte å forstå verden på. Vitenskapsteoretisk 

sett plasserer jeg meg i stor grad innenfor en sosialkonstruktivistisk tradisjon.  Videre har 

fem års studier i kriminologi og rettssosiologi preget mitt faglige ståsted. I det neste 

kapittelet vil jeg gi et innblikk i mitt faglige utgangspunkt.   
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3 Et rettssosiologisk blikk 

I rettssosiologien er man opptatt av forholdet mellom rett og samfunn. Hvordan påvirker 

retten sosiale forhold? Hvordan påvirker sosiale forhold rettsreglene? Dette et par av de 

overordnede spørsmålene rettssosiologen stiller seg.  

 

Rettssosiologi er en relativt ny akademisk vitenskap, men gjennom tidene har flere 

sosiologer interessert seg for emnets problemstillinger. I arbeidene til blant annet Durkheim 

har retten og dens sammenheng med samfunnsforholdene for øvrig eksplisitt blitt tatt opp. I 

”The division of labour in society” skrev Durkheim at retten må sees på som en ekstern 

indeks som symboliserer sosial solidaritet, og, når samfunnsforholdene endrer seg, vil også 

retten gjøre det. Han betegnet rettslig praksis og institusjoner som sosiale fakta som er nært 

forbundet med større sosiale prosesser. Durkheim så koblinger og paralleller mellom 

rettslig og moralske regler i et samfunn. For han vokser retten ut av, og uttrykker, 

samfunnets moral. Når samfunnets moral endres, som for eksempel ved endring av 

arbeidsforhold, vil retten endres i takt med denne utviklingen. Rett og samfunn er altså nært 

knyttet til hverandre. Retten og rettslig praksis og organisering bør derfor være i fokus for 

undersøkelser både i historisk sammenheng for å forstå hvordan retten har utviklet seg 

gjennom tidene, og for å undersøke hva slags funksjon den har i samfunnet (Lukes og Scull 

1983).  

 

Durkheims metoder og teorier har vært gjenstand for både videreutvikling og kritikk, men 

det vil jeg ikke gå videre inn på her. Hensikten med et innblikk i Durkheims tenkning i 

denne sammenheng, er å antyde at retten og samfunnet har blitt undersøkt i lys av 

hverandre i over et århundre.    

 

Denne oppgaven er blant annet en sosiologisk studie av juss i praksis. Som akademiske 

disipliner har juss og sosiologi hatt et nært, men til tider anstrengt, forhold til hverandre. 

Det har blitt gjort forsøk på å harmonisere forholdet mellom de to, men fremdeles blir det 

hevdet fra noen hold at juss og sosiologi er to disipliner som kanskje bør holdes adskilt. Fra 

juridisk side er argumentet at sosiologene ikke forstår eller respekterer rettens innhold, og 
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at de forsøker å undergrave juss som profesjon. Sosiologene på sin side hevder at 

samfunnskontekst og sosialt liv får for lite oppmerksomhet og fokus i opplæringen av 

jurister, og at viktig sosiologisk kunnskap ikke blir ansett som relevant i den juridiske 

profesjons verden (Banakar og Travers 2002). Har juss og sosiologi noe å lære av 

hverandre? Er det nødvendig å se på den juridiske verden med et sosiologisk blikk? 

 

I artikkelen ”Why must legal ideals be interpreted sociologically?” (1998) tar Cotterrell 

opp nettopp disse spørsmålene. Han skriver om hvordan en sosiologisk tilnærming til retten 

tidvis har blitt uglesett. Kritikken går blant annet ut på at sosiologien står i et eksternt 

forhold til jussen og derfor er irrelevant for den juridiske disiplin. I følge Cotterrell har 

dette synet endret seg noe. Det er ikke lenger så mye snakk om relevans, men heller om 

hvorfor et sosiologisk blikk er noe bedre enn en hvilken som helst annen tilnærmingsmåte 

til jussen (Cotterrell 1998).  

 

Det har blitt hevdet at jussen som disiplin innebærer en helt egen juridisk sannhet. Innenfor 

rettens diskurser bestemmes det hvilke faktorer som skal tas i betraktning når det avgjøres 

hva som til en hver tid er gjeldende rett. Denne sannheten kan ikke rokkes ved av andre 

vitenskaper, og faktorer som ikke er juridisk relevante blir avvist. Etter dette synet kan ikke 

sosiologien bidra til å forme den juridiske tenkemåte. I beste fall kan sosiologien bidra med 

tolkninger som tas inn i den juridiske diskurs, men der vil de bli omformet etter jussens 

egne begreper og tenkemåter. Det vil da ikke lenger vil være sosiologiske perspektiver, 

men snarere en hybrid – et sosiologisk perspektiv omdannet i den juridiske diskurs. Det 

argumenteres videre med at når et sosiologisk blikk blir lagt til grunn for analyse av retten, 

fører dette til at selve retten forsvinner i analysen. Den reduseres til sosiologiske termer og 

begreper. Retten blir noe annet enn det den i et juridisk perspektiv er. Retten blir ansett som 

et juridisk, og ikke et sosiologisk, fenomen, og kan derfor ikke bli forstått ut fra et 

sosiologisk perspektiv (Ibid.). 

 

Rettssosiologien blir også utfordret fra et standpunkt hvor interessen for hvordan samfunnet 

produseres av retten er større enn omvendt. Retten anses som skaper av de sosiale 
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kategoriene som sosiologien beskjeftiger seg med. Den konstituerer den sosiale virkelighet. 

Så hvorfor forsøke å forstå den rettslige doktrine sosiologisk? På dette spørsmålet svarer 

Cotterrell at det ikke bare er hensiktsmessig, det er faktisk helt nødvendig. En sosiologisk 

forståelsesramme er det eneste verktøyet som kan benyttes for å gripe denne forestillingen 

om sosial organisering. Jussen må forstås sosiologisk fordi den nettopp handler om sosialt 

liv i grupper. Retten og rettslige bestemmelser handler om hvordan noen har bestemt at 

sosialt liv skal organiseres. Den juridiske disiplin beskjeftiger seg med institusjonelle fakta. 

Fra et juridisk ståsted kan det ikke sies noe om hva som er ”sant” om hvordan sosialt liv er 

organisert, juristen kan bare avgjøre om en handling er riktig eller gal etter at forholdet er 

institusjonalisert. Rettens forståelsesmåte fremstår som samlet og særegen, innebærende en 

spesifikk måte å tolke og resonnere på. Fra et sosiologisk ståsted blir spørsmålet om, og 

under hvilke betingelser, denne samletheten, særegenheten og spesifisiteten faktisk 

eksisterer. Rettens grunnleggende sannhet kan vise seg å være en midlertidig og pragmatisk 

enighet blant de rettslige aktørene som på et spesifikt tidspunkt blir støttet av høyeste 

autoritet innenfor det rettslige systemet. Sosiologisk sett er den rettslige sannhet et resultat 

av det institusjonaliserte maktforholdet på et bestemt tidspunkt. Så selv om retten framstår 

som et lukket system med en samlet og spesialisert diskurs, er den sårbar og tilbøyelig for 

sosiologisk påvirkning. Med et sosiologisk blikk kan rettens karakter avdekkes og det kan 

bidra til å berike juridiske debatter og påvirke tolkningene. På dette viset reduserer ikke 

sosiologien juridiske oppfatninger til noe annet enn rett hevder Cotterell. En sosiologisk 

forståelsesmåte uttrykker de juridiske perspektivenes sosiale mening som rett. Og når det 

nettopp blir hevdet at retten former sosialt liv, vil et sosiologisk perspektiv gjøre det mulig 

å observere og forstå den juridiske diskurs effekt på samfunnslivet og lokalisere den i 

relasjon til sosiale effekter av andre typer diskurser. Retten er et aspekt av samfunnet da 

den utgjør et rammeverk, og forståelsesmåter, som gjør et samfunn i stand til å eksistere 

ved å skape orden. Et sosiologisk perspektiv blir i denne sammenheng nødvendig for å 

analysere og forstå rettens makt (Ibid.).   
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3.1 Kvinnerett – mellom rett og samfunn 

Jussen og sosiologien er kanskje ikke så adskilt som man kan få inntrykk av. Den juridiske 

disiplin består av flere deler som har utviklet seg i forskjellige retninger, ikke en samlet 

enhet med et bestemt perspektiv. Et eksempel på en egen juridisk retning som både 

anerkjenner og benytter sosiologiske begreper og forståelsesmåter er kvinneretten. 

Gjennom kvinnerettslig forskning har sosiologiske perspektiver blitt tatt opp i juridiske 

diskusjoner. I 1974 ble kvinnerett anerkjent som en egen juridisk disiplin på Universitetet i 

Oslo, og i 1978 ble avdeling for kvinnerett opprettet som en del av Institutt for offentlig 

rett.  

 

Norsk lovgivning har som mål å være så kjønnsnøytral som mulig. Lovgivning som ga 

fordeler til menn, for eksempel tidligere arvelovgivning, er avskaffet for å hindre formell 

kjønnsdiskriminering. Problemet med likhet for loven og nøytral lovgivning er at dette 

nødvendigvis ikke fører til like eller rettferdige resultater. I noen tilfeller vil det være 

nødvendig med ulik behandling for å gi svakere stilte mennesker mulighet til likhet og 

likeverd. For eksempel lever menn og kvinner ofte ulike liv som fører med seg ulike 

forutsetninger. Dette fører til at menn og kvinner i mange tilfeller har ulike muligheter og 

behov. Kjønnsnøytrale rettsregler vil derfor slå ulikt ut for kvinner og menn, og vil kunne 

føre til en opprettholdelse og videreføring av ulikhet. Dette komplekse forholdet mellom 

retten og livene vi lever er kvinnerettens domene. Kvinnerettslige forskere forsøker å 

kartlegge og forstå hvordan forholdet mellom rett og samfunn fører til ulikhet blant 

mennesker, og med det bidra til kunnskap som kan benyttes i arbeidet for reell likestilling. 

Innsikt i strukturen og effekten av rettsregler er nødvendig for å endre samfunnsforholdene. 

Innenfor kvinneretten blir rettsregler og – praksis beskrevet og vurdert fra et feministisk 

ståsted.  Det blir lagt mer vekt på hvordan rettslige begreper og teori blir konstruert i 

forhold til hva som er vanlig innenfor tradisjonell juridisk metode (Dahl 1987).     

 

Diskriminerings- og likestillingsrett er et sentralt område innenfor kvinneretten. 

Opplysningstidens tanker om frihet og likhet omfattet først og fremst hvite, heterofile 

middelklassemenn. I dag blir diskrimineringsvernet i stor grad drevet frem av ulike grupper 
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som faller utenfor denne relativt snevre gruppen mennesker. Mennesker krysser i økende 

grad grenser, det være seg geografiske, sosiale, kulturelle og moralske. Dette fører til økt 

kulturell diversitet og kompleksitet, og med det følger et krav om bredere handlingsrom for 

mennesker som i praksis ikke har vært sikret demokratisk og rettferdig samfunnsdeltakelse. 

Normen er ikke lenger den hvite, heterofile middelklassemannen (Hellum og Ketscher 

2008:19).  

 

3.1.1 Interseksjonalitet  

Det begynner nå å bli en del år siden kvinner også fikk en stemme i det offentlige rom, mye 

takket være feministers kamp på tidlig 70-tall. Men i senere tid har feminister i Vesten blitt 

kritisert for at de skjærer alle kvinner over en kam og overser at det finnes forskjeller 

mellom kvinner. Det har utviklet seg en retning innenfor feministisk tenkning kalt ”black 

feminism” hvor det påpekes at det som i feministisk teori framstår som erfaringer og 

verdier kvinner som gruppe har, i virkeligheten er knyttet til livet vestlige, hvite 

middelklassekvinner lever. I realiteten har det bare blitt utviklet en norm til: den hvite, 

heterofile middelklassekvinne. Ved å innta en posisjon hvor man kategoriserer mennesker 

ut fra en biologisk egenskap, i denne sammenheng kjønn, utelukker man kanskje 

muligheten for at andre faktorer, det være seg for eksempel klasse, religion, etnisk 

opprinnelse, seksualitet og liknende, kan spille inn på individenes livssituasjon og også på 

hvordan diskriminering rammer kvinnen som enkeltmenneske (Jacobsen og Gressgård 

2002). Som Jacobsen og Gressgård påpeker, kan andre diskrimineringsgrunnlag bli satt til 

side når hvite middelklassekvinners stemmer blir de eneste vi hører. For når flere 

diskrimineringsgrunnlag trer i kraft på samme tid, kan det oppstå en ny form for 

diskriminering. Det er viktig å være klar over dette i forskningen, en hvit 

middelklassekvinne vil ikke oppleve den samme diskrimineringen som for eksempel en 

mørkhudet innvandrerkvinne i Norge (Wilkinson, Baca Zinn og Ngan-ling Chow 1996).  

 

Det å inkludere flere faktorer enn kjønn i en analyse av ulikhet kan ha mange fordeler. Det 

å forstå kvinnen som en del av en større kontekst, ved for eksempel å inkludere klasse i 

analysen, kan bidra til en mer riktig forståelse av hva både kjønn og klasse har å si for 
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ulikhet mellom mennesker. Deflem skriver om hvordan klasse kan spille en rolle i 

forbindelse med kjennskap til lover og rettigheter. Det viser seg at fattige mennesker vet 

mindre om sine rettigheter og om lovverket generelt enn det mennesker fra høyere sosiale 

lag gjør (Deflem 2008:210).  

 

I de siste årene er det gitt mer og mer oppmerksomhet til det faktum at flere faktorer i 

forhold til sosial ulikhet kan virke inn på hverandre. Det å ta hensyn til flere 

diskrimineringsgrunnlag ved at de ikke bare telles opp på kvantitativt vis, men at man 

anerkjenner at diskrimineringen forekommer i en kvalitativ annen form når flere grunnlag 

kombineres, blir kalt interseksjonalitet. Dette er et begrep som kan benyttes som teoretisk, 

metodisk og praktisk analyseredskap. ”Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur 

makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, 

heterosexualitet, klasstilhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer 

som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder” (De los Reyes og Mulinari 

2005:9-10). 

 

De los Reyes og Mulinari argumenterer for at man i maktanalyser ikke kan skille mellom 

”rasifiseringsprosesser” som er prosesser knyttet til hvordan forskjeller og egenskaper 

basert på etnisitet blir konstruert, og kjønnede prosesser som refererer til prosesser som på 

grunnlag av biologiske og kulturelle forskjeller skaper kvinner og menn. Disse prosessene 

er innlemmet i hverandre og virker sammen. Kjønnskonstruksjoner vil alltid være 

”rasifisert”, hevder forfatterne, og på samme måte vil ”rasifisering” alltid være kjønnet (De 

los Reyes og Mulinari 2005).  

 

Også innenfor grupper av kvinner med samme etniske opprinnelse finnes det forskjeller 

som gjør det vanskelig å omtale kvinnene som en gruppe med like interesser. I bokkappitlet 

”Hun og han. Kjønn i forskning og politikk” (Holter 1996) påpeker forfatteren at ulikheten 

mellom kvinner i Norge har økt i løpet av de siste 20 – 30 årene. Norske kvinner er ikke en 

gruppe mennesker som kan tillegges like egenskaper, tanker, ressurser og liv. Det kan ikke 

snakkes om norske kvinner som en homogen kategori. Ressurser og makt er ulikt fordelt 
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mellom kvinner og menn, og dette gjelder også for kvinner innbyrdes. 

Fordelingsmekanismene i samfunnet er klassestyrt, og når kvinners kamp for likestilling 

kaprer terreng fører dette også til at de ressurssterke kvinnene deltar i samfunnet på en 

annen måte enn kvinner med færre eller ”ikke gjeldende” ressurser (Holter 1996:27-28).  

 

Disse perspektivene har kvinnerettslige forskere tatt med seg, og innenfor diskriminerings- 

og likestillingsretten blir det fokusert mer og mer på hvordan ulike diskrimineringsgrunnlag 

virker sammen. Dette viser seg blant annet i læreboken som benyttes i undervisningen i 

diskriminerings- og likestillingsrett ved Universitetet i Oslo. Boken er delt inn i kapitler 

som behandler de ulike diskrimineringsgrunnlagene, og flere av forfatterne tar opp hvordan 

ett diskrimineringsgrunnlag i mange tilfeller virker i kombinasjon med ett eller flere andre 

(se blant annet kapittel 1.7, 3.4 og 8.2.3 i Hellum og Ketscher (red.) 2008). 

Forskningsprosjektet ”Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners 

diskrimineringsvern”, med denne oppgaven inkludert, vil også være et bidrag til denne 

debatten.  

 

3.2 Diskriminerings- og likhetsbegreper 

Diskriminerings- og likestillingsretten benytter altså sosiologiske perspektiver, men hva 

ligger det i begrepene diskriminering, likestilling og likhet? Diskrimineringsbegrepet er 

vanskelig å bruke som analyseverktøy, det er flertydig og kan brukes på flere måter 

(Rogstad 2001:30). Hellmann (2008) skriver om hvordan begrepet kan brukes både på en 

deskriptiv og en moralsk måte. Deskriptivt vil det å diskriminere bety å trekke skiller 

mellom folk på bakgrunn av ulike trekk. Denne formen for diskriminering skjer på alle 

samfunnsområder. Diskriminering betyr egentlig bare seleksjon, det å velge noen framfor 

noen andre. Dette kan man ikke alltid si at er illegitimt, noen grenser for hvem som kan 

gjøre hva må et samfunn ha. På de fleste arenaer er vi avhengige av en form for 

forskjellsbehandling for at det sosiale liv skal fungere. Det må for eksempel finnes grenser 

for hvor gammel man må være for å få kjøre bil, og fordi det i mange jobber kreves en viss 

form for kunnskap, er ikke alltid alle søkere aktuelle for stillingen. Så selv om ordet 

diskriminering for mange betyr noe negativt, så er det ikke nødvendigvis feil å diskriminere 
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i alle sammenhenger (Hellmann 2008). Vanligvis bruker vi imidlertid diskriminering som 

et negativt ladet begrep som innebefatter to dimensjoner; valg av noen framfor noen andre, 

og at dette valget ikke kan forsvares moralsk sett og framstår som illegitimt (Rogstad 

2001:30-32). Så når blir forskjellsbehandling ulovlig?   

 

Rogstad benytter seg av Bantons (1994) løsning på diskrimineringsbegrepets flertydighet; 

en todelt analyse. Først må man avdekke de forhold som leder til ulikhet, for så å diskutere 

om de vurderinger som er gjort er legitime eller ei (Rogstad 2001:30-32). Dette virker som 

en tilsynelatende enkel oppgave, men de endelige vurderingene vil bero på hva slags 

begreper om likhet man legger til grunn. Ulike forståelser av likhet vil føre til ulike 

vurderinger av om en forskjellsbehandling er legitim eller ikke. Hva vil det si å bli 

behandlet likt? Hva vil det si å ha like muligheter?  

 

I sin bok ”Om ulikhetens reproduksjon” fra 1975 opererer Gudmund Hernes med fire 

likhetsbegreper: formallikhet, ressurslikhet, kompetanselikhet og resultatlikhet for å 

forklare hvordan sosial klasse reproduseres i det norske utdanningssystemet. Han viser til 

en utvikling av skolesystemet etter hvert som ulike likhetsbegreper har blitt lagt til grunn 

for utdanningspolitikken. Skolesystemet opererte i lang tid med en likhetstanke basert på 

formallikhet: alle som vil kan få ta utdannelse, men det koster. Formelt hadde alle lik 

adgang, men ikke reelt, da ikke alle kunne betale. Dette ble det etter hvert protester mot, 

man anså praksisen som urettferdig og stilte krav om ressurslikhet: foreldres økonomi skal 

ikke bestemme barnas muligheter, skolen skal være gratis. Med ressurslikheten fulgte 

tanken om kompetanselikhet: ressurser settes inn proporsjonalt med ferdighetsnivå. Mer 

ressurser settes inn jo høyere opp i utdanningssystemet eleven er. De beste får mest. Lærere 

identifiserer ”flinke” elever raskt, og gir da ekstra hjelp. Dette vil si at de som kan komme 

lengst ved egen hjelp også får mest hjelp utenfra. Når utdanningssystemet fungerer slik, 

skriver Hernes, er det ikke lenger et våpen mot klassestrukturen, snarere en del av dens 

forsvarsverk. Ulikheten har blitt legitim. Systemet blir ikke ansett som urettferdig, folk fra 

lavere sosiale lag er bare mindre intelligente siden de ikke klarer å benytte seg av 

utdanningstilbudet (Hernes 1975). 
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Ressurslikhet er nødvendig, men altså ikke tilstrekkelig dersom alle skal ha samme reelle 

utdanningssjanser. Mye forskning kan tyde på at det elevene gjennomgår i selve skolen er 

av underordnet betydning i forhold til hva de kommer til skolen med. Det hjelper da ikke 

med ressurslikhet for en familie som ikke ser på utdanning som viktig eller som ikke vet 

hvilke støtteordninger som finnes og hvordan man går fram for å få dem (Ibid.).  

 

Ahmadi (2008) skriver om hvordan hun mener at det i Norge i dag finnes det hun kaller ”en 

merkelig blanding” av likhets- og forskjellstenkning, og at denne blandingen styrer 

nordmenns holdninger til rett og galt. Vi later på den ene siden som at alle er like, alle kan 

fungere fint i samme system og vi kan på likt grunnlag innhente den informasjonen vi 

trenger og fylle ut de nødvendige skjemaene som kreves i ulike situasjoner. 

Valgmulighetene er like for alle, vi velger bosted, om vi vil jobbe eller ei, type arbeid og 

grad av involvering i samfunnet for øvrig. Samtidig hersker en sterk forestilling om 

forskjeller på andre områder, ulikheter i religion og kultur brukes som forklaringsmodell 

når det passer seg sånn (Ahmadi 2008:131).  

 

Hernes argumenterer nettopp for at vi mennesker ikke har like muligheter, vi velger ikke 

våre livsløp på fritt grunnlag. Derfor kan ikke alle mennesker behandles likt. Ønsker man 

like muligheter og ferdigheter blant mennesker med ulik bakgrunn, må de behandles ulikt. 

Det er behov for resultatlikhet: ressursinnsatsen må være omvendt proporsjonal med sosialt 

bestemte evner. Offentlige ressurser må settes ulikt inn for å redusere sosial ulikhet. 

Ansvaret overføres fra individet til institusjonen det er i (Hernes 1975).  

 

Det kan imidlertid diskuteres om et likhetsbegrep knyttet til en obligatorisk 

utdanningsinstitusjon kan overføres til også å gjelde i arbeidslivet. Men det er nettopp dette 

begrepet som ligger til grunn for norsk likestillings- og diskrimineringslovgivning. Barne- 

og likestillingsdepartementet (BLD) la i 2009 fram en handlingsplan for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering. I denne går det tydelig fram at det er resultatlikhet 

som ligger til grunn for likhetsbegrepet fra politisk hold.  
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Likestilling handler ikke bare om sjanselikhet. … Å fremme likestilling handler også 
om resultatlikhet og at like muligheter ikke er tilstrekkelig for å oppnå reell 
likestilling. I arbeidet for å oppnå resultatlikhet, er det nødvendig å åpne for 
lovverk og offentlige tiltak som tillater særbehandling av individer som stilles 
dårligere på grunn av for eksempel kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne 
(Barne- og likestillingsdepartementet 2009:4).  

 
Dette er et eksempel på hvordan sosiologiens begreper og forståelsesmåter har gjort sitt 

inntog i formålsdrøfting i en politisk handlingsplan. Da lovgivningen blir fremmet fra 

politisk hold, er dette en måte sosiologisk kunnskap blir ført inn i den juridiske diskurs.  

 

3.2.1 Strukturell og indirekte diskriminering 

I sin avhandling “Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic 

Equality” (2007) definerer Ronald Craig diskriminering som følger: “… discrimination is 

an unjustifiable difference in treatment or effect causally linked to a statutorily-prohibited 

ground” (Craig 2007:2). Forskjellsbehandling og diskriminering blir med denne 

definisjonen to ulike ting. Diskriminering medfører forskjeller, enten ved selve handlingen 

eller som effekt av den, som ikke kan forsvares normativt. For Craig er det altså ikke bare 

direkte forskjellsbehandling som faller inn under diskrimineringsbegrepet, resultatet av 

handlinger og praksiser er like viktig. Når det er snakk om hendelser eller handlinger som 

har en diskriminerende virkning, kalles dette indirekte diskriminering. Indirekte 

diskriminering er det begrepet som benyttes i lovgivningen, og defineres i 

diskrimineringsloven som følger: ”… enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, 

betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller 

arbeidstaker stilles dårligere på grunn av forhold som er nevnt i første ledd” 

(Diskrimineringsloven § 4, 3. ledd, 2. setning). Forhold som er nevnt i første ledd er 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Kan det 

være en ”tilsynelatende nøytral unnlatelse” å ikke spesielt følge opp minoritetskvinner i 

arbeidslivet? Det vil kanskje være vanskelig for mange å se på det å gi samme informasjon 

på samme måte til alle som diskriminering. Alle blir tross alt behandlet likt. Men når 

resultatet av denne praksisen er at mennesker stiller ulikt, og at dette kan føres tilbake til 
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biologiske eller fysiske egenskaper ved en person, vil det kunne argumenteres for at dette 

er indirekte diskriminering. Det er ikke nødvendig med en diskriminerende hensikt, i loven 

står det ”… som faktisk virker slik …” (min kursiv). Med en slik bruk av 

diskrimineringsbegrepet legges det til grunn en likhetstanke basert på både formal- og 

resultatlikhet. Dette kommer enda tydeligere frem i forarbeidene til diskrimineringsloven 

hvor utvalget uttaler: ”Utvalget oppfatter siktemålet om at alle skal ha like rettigheter og 

plikter, som å innebære at alle skal stilles formelt likt. Men for at alle skal kunne ha like 

muligheter, kan det være nødvendig med en særskilt tilrettelegging av forholdene for 

personer med etnisk minoritetsbakgrunn” (NOU 2002: 12: 34).  

 

Craig (2007 og 2008) skriver videre om det han kaller systemisk diskriminering, mest kjent 

som strukturell diskriminering. Dette er en form for diskriminering som er knyttet til 

overordnede strukturer og praksiser. Begrepet er et verktøy for å avdekke en type 

diskriminering som selv de involverte parter kan ha vanskelig for å se. Strukturell 

diskriminering er vanskelig å oppfatte både for arbeidsgiver og også for de arbeidstakere 

som blir utsatt for dette, da diskriminering gjerne forbindes med en ondskapsfull, 

intensjonell handling. Dette er ikke tilfellet når det gjelder formen for diskriminering det 

her er snakk om. Her handler det om hvordan tradisjonelle måter å gjøre ting på, 

administrativ praksis og vaner på arbeidsplassen fører til at noen stiller sterkere enn andre, 

for eksempel ved at kanaler til informasjon blir mer tilgjengelig for noen enn for andre. 

Denne praksisen kan være så innarbeidet hos de involverte at ingen stiller spørsmålstegn 

ved den, og den kan ikke reduseres til individuelle handlinger eller engangstilfeller (Craig 

2007 og 2008). Ahmadi kaller det for en taus diskriminering som mottas uten motsigelser. 

Hun er, etter intervjuer og samtaler med minoritetskvinner, overbevist om at diskriminering 

er innbygget i diverse institusjoner. Blant annet nevner hun politi, helsevesen, trygdevesen 

og både offentlig og privat sektor. ”Vi må lete andre steder enn i fatale handlinger og 

direkte nedsettende uttalelser” (Ahmadi 2008:132). 

 

Da det er resultatlikhet som ligger til grunn for Regjeringens likhetsbegrep, er det denne 

tolkningen jeg vil benytte meg av i det analytiske arbeidet i denne oppgaven. Dette betyr 
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ikke at alle mennesker til en hver tid må oppnå de samme resultater for at diskriminering 

ikke skal være et tema, men at det må settes inn ressurser der det trengs for at alle skal ha 

reelt like muligheter til å ta de valgene de måtte ønske. Dette vil for eksempel bety at hvis 

et kurs på arbeidsplassen arrangeres under muslimenes Id feiring, vil dette være indirekte 

diskriminering. Muslimer vil da ikke ha de samme reelle muligheter til å delta på kurset 

som etnisk norske kolleger, til tross for at begrunnelse for å avholde kurset akkurat da kan 

være tilsynelatende nøytral.  

 

På bakgrunn av diskriminerings- og likestillingsrettens utvikling vil jeg hevde at 

sosiologien har funnet en vei inn i den juridiske disiplin. Diskriminerings- og 

likestillingslovgivningen kan forstås som et resultat av samfunnsmessige endringer, og som 

vedtatte rettslige standarder har de befestet og lagt bestemte føringer på den videre 

samfunnsmessige utviklingen. Om man legger en slik forståelse til grunn, kan man si at 

retten og samfunnet står i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre. Men det eksisterer 

også en tredje part i dette forholdet, og det er menneskene som lever, handler og velger i 

den samfunnsmessige konteksten de befinner seg i. I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt 

i et slikt tredelt påvirkningsforhold, og utforsker forholdet mellom rett, samfunn og 

menneskelige aktører.    

 

 

                                

                             Aktør i kontekst                Samfunnsmessige forhold 

                                

                                             

 

 Rettsregler/ -praksis 
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3.3 Aktør og struktur 

En kort avklaring av begrepet struktur og dets forhold til menneskelige aktører er 

nødvendig før jeg går videre. ”Med struktur forstår vi måten som komponentene i en helhet 

er ordnet på i forhold til hverandre” (Schiefloe 2003:70). Innenfor en organisasjon er for 

eksempel arbeidsdeling, hierarki, maktfordeling og kommunikasjonsmønstre viktige 

strukturelle egenskaper. Vi kan skille mellom formell struktur og uformell struktur, da noe 

er vedtatt og nedskrevet, mens annet er mønstre som har oppstått gjennom for eksempel 

tradisjonelle måter å gjøre ting på. Begrepet sosial struktur refererer til et ordnet mønster av 

sosiale elementer. Sentrale faktorer er for eksempel økonomisk ulikhet, kjønnsroller og 

maktfordeling (Ibid.). 

 

I tradisjonell samfunnsvitenskaplig forskning oppsto det et skille mellom studier på 

makronivå og på mikronivå. Førstnevnte har blitt forstått som studier av overindividuelle 

strukturer som ikke er observerbare, mens det med studier på mikronivå menes studier av 

individuelle aktører og direkte observerbar handling og interaksjon. Tradisjonelt sett har 

det dreid seg om kausalitetens retning, determinerer prosesser på mikronivå 

makrofenomenene eller omvendt? I den nyere samfunnsvitenskaplige diskursen har det 

imidlertid dette todelte synet endret seg og mikro-makro-relasjonen er ikke lenger alltid så 

reduksjonistisk. For det første blir ikke mikro-makro lenger sett på som et forhold mellom 

bestemte empiriske adskilte fenomener. Videre blir ikke mikro-makro-relasjoner ansett 

som et rent eksternt og kausalt forhold. Men dette betyr ikke at det ikke fortsatt diskuteres i 

hvor stor grad strukturene determinerer aktørenes handlinger eller hvordan aktørene 

påvirker strukturenes utforming (Guneriussen 1999, kap. 13).  

 

Selv lever jeg i den tro at strukturene vi lever innenfor har stor betydning for hvordan vi 

handler. Jeg argumenterer ikke for at mennesker ene og alene styres av strukturer, men at vi 

handler innenfor dem og at legger noen føringer for reelle valg og muligheter. Sørensen, 

Høystad, Bjurström og Vike (2008) hevder at strukturer gir ulike muligheter for valg og 

handling. Dette skjer både i kraft av at strukturene er utenforliggende og av at de på ulike 

vis er internalisert av individene. Det er et samspill mellom struktur og aktør. Strukturene 
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låser nødvendigvis ikke aktørene til et spesifikt handlingsmønster, mulighetene for å 

utfordre og endre vilkårene for handling er ikke stengt. Strukturer er ikke noe statisk, men 

de endrer seg over tid og når aktørene som handler innenfor dem utfordrer vilkårene. Men 

for den enkelte aktør ligger rammene og betingelsene der, både utvendig og innvendig, og 

individet handler ut fra en forståelse av hva som er hensiktsmessig for akkurat henne i 

hennes liv (Sørensen et al. 2008).  

 

… subjekter produseres under spesifikke historiske omstendigheter og i relasjon til 
spesifikke maktforhold ved å innta de posisjonene som diskursene gjør tilgjengelige for 
dem, men også ved å forhandle dem med utgangspunkt i forskjellige 
gruppetilknytningsforhold og forskjellige livssituasjoner (Ibid.:61). 

 
Dette synet har likhetstrekk med Bourdieus tanker rundt begrepet habitus. Habitus refererer 

til de disposisjonene som mennesker handler, tenker og orienterer seg i verden ut fra, og er 

både strukturert og strukturerende. Disposisjonene er strukturert av den sosiale verdenen, 

men er på samme tid med på å strukturere den (Ibid.:208-209).  

 

Begrepet interseksjonalitet kommer også til sin rett i aktør-struktur-sammenheng. 

Interseksjonalitet betegner samspillet av strukturell ulikhet som kreerer betingelser for 

identifikasjon og sosial praksis. Ved hjelp av begrepet blir det mulig å forstå 

identitetsdannelse på tvers av de forskjellige hierarkiene og diskursene som aktørene er 

inkorporert i samtidig. Det å være kvinne med minoritetsbakgrunn i et lavtlønnet yrke slik 

som mine informanter er, utgjør et sett av sosiale posisjoner som virker sammen og skaper 

vilkår for handling (Ibid.:141). 

 

I denne oppgaven gjør strukturer seg gjeldende på flere måter. For det første handler det 

om strukturell diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsplassen. Både formelle og 

uformelle strukturer kan virke diskriminerende, og som jeg forklarer i neste kapittel, er det 

opp til arbeidsgiver å aktivt avdekke disse og iverksette tiltak for å bedre situasjonen. 

Videre handler oppgaven om hvordan informantene mine som handlende aktører tilpasser 

seg og lever innenfor samfunnets strukturer og sosiale strukturer. 
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3.4 Oppgavens plassering i forhold til tidligere forskning 

Målet med denne oppgaven er å bidra til å rette et rettssosiologisk blikk på et tema som det 

er gjort få studier av i Norge. Man er opptatt av hvordan minoriteter utestenges fra 

arbeidslivet, men ikke fullt så opptatt av hvordan minoriteter utestenges i arbeidslivet.  

”Utanförskap blir liktydigt med att ställas utanför arbetsmarknadens villkor och 

möjligheten till ett arbete görs till … en nyckel till integration, utan att vare sig 

arbetsvillkoren eller arbetets innehåll behöver diskuteras, än mindre ifrågsättas” (De los 

Reyes 2006:10).  

 

Ved en ensidig belysning av etniske minoriteters vilkår på arbeidsmarkedet, hevder De los 

Reyes at andre viktige dimensjoner i forbindelse med arbeidslivstilknytningen blir 

usynliggjort. Søkelyset må også bli rettet mot de minoritetskvinner som er i arbeid. Det 

finnes en etnisk dimensjon ved en rekke konkrete problemområder, blant annet i 

forbindelse med arbeidsmiljø, karrieremuligheter, forfremmelser og bruk av arbeidsretten 

(Ibid.:11).  

 

I følge forarbeidene til diskrimineringsloven finnes det lite kunnskap om diskriminering på 

etnisk grunnlag i arbeidslivet, både i forhold til omfang og former. De tilfellene man vet 

mest om er de åpenbare tilfellene av direkte diskriminering. På dette området er det blitt 

utført et knippe undersøkelser om blant annet barrierer knyttet til rekruttering hvor 

holdninger blant arbeidsgivere står sentralt, hvor det blir stilt urimelige krav til 

norskkunnskaper eller hvor bruk av religiøst betingede hodeplagg blir ansett som problem. 

Videre har det i forskningen på området blitt fokusert på problemer med å få godkjent 

medbrakt kompetanse, mobbing og trakassering på arbeidsplassen og problemer knyttet til 

oppsigelser (NOU 2002: 12:39-44).   

 

Craig (2007) har skrevet en doktoravhandling om strukturell diskriminering av etniske 

minoriteter i arbeidslivet. Avhandlingen inneholder en komparativ analyse av hvordan 

ulike land har valgt å innlemme tiltak mot strukturell diskriminering i rettsregler. Craig tar 

blant annet for seg aktivitets- og rapporteringsplikten som proaktivt tiltak (Craig 2007). 
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Han unnlater imidlertid å problematisere forholdet mellom aktivitetsplikten som rettslig 

virkemiddel og den samfunnsmessige konteksten den skal virke i. Analysen dreier seg om 

fordeler og ulemper ved klagebaserte og proaktive tiltak isolert sett, og hvordan ulike land 

har valgt ulike tilnærminger til spørsmålet om hvordan likestilling bør fremmes. 

Avhandlingen dreier seg kun om etnisitet, andre diskrimineringsgrunnlag eller 

kombinasjoner av grunnlag blir ikke vurdert. Craigs avhandling har på mange måter vært 

nyttig i arbeidet med å vurdere aktivitets- og rapporteringsplikten som proaktivt tiltak, men 

den dekker ikke alle kunnskapshull på feltet. 

 

SINTEF-forskerne Anne-Jorunn Berg og Berit Berg har gjort en gjennomgang av forskning 

på kjønn og innvandring, og fant at det på arbeids- og kvalifiseringsfeltet har blitt gjort 

svært lite forskning med et kjønnsperspektiv. Koblingen mellom kjønn og etnisitet i studier 

av minoriteters arbeidstilknytning har, i følge dem, vært for lite analysert. Videre etterlyses 

det forskning som ikke bare benytter landbakgrunn som viktigste og avgjørende 

forklaringsvariabel, men som ser mer spesifikt på effekter av utdanning og sosioøkonomisk 

status (IMDi-rapport 3-2007).  

 

Med dette prosjektet vil jeg møte noen av de nevnte behovene. Jeg går inn i prosjektet med 

en antakelse om at erfaringene jeg har fra egen arbeidsplass ikke er unike og at det på 

mange norske arbeidsplasser gis informasjon og opplæring på en tilsynelatende nøytral 

måte, men at denne måten i realiteten fører til at mennesker stiller ulikt. Et eksempel her er 

å gi en brosjyre på norsk til en ansatt som ikke behersker språket godt nok til å kunne forstå 

hva informasjonen innebærer. Jeg henter støtte for denne hypotesen hos blant annet de los 

Reyes som skriver at strukturell diskriminering kan være en følge av at regler som bygger 

på normative modeller gjøres gjeldende for individer eller grupper som har ulike behov 

eller forutsetninger. Ved å gjøre de samme regler gjeldende for alle, uavhengig av 

menneskers ulike forutsetninger, skapes og opprettholdes ulikhet (de los Reyes 2006:15).    
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4 Diskrimineringsvern, aktivitets- og rapporteringsplikt 

Diskrimineringsvernet i norsk rett er spredt og fragmentert. Det er vanskelig å få en 

fullstendig oversikt da vernet nedfeller seg i flere ulike lover, og betydningen av 

internasjonal rett er stor. Som et alminnelig rettskildeprinsipp formodes norsk rett å stemme 

overens med våre folkerettslige forpliktelser. Presumpsjonsprinsippet innebærer at man ved 

tolkningen av nasjonal rett skal forsøke å finne løsninger som ikke er i strid med våre 

folkerettslige forpliktelser (Ot.prp. nr. 77 (2000-2001), pkt. 2.3.). Det knytter seg store 

diskusjoner rundt internasjonal rett og dens legitimitet. Det kan hevdes at når en stat velger 

å innrette seg etter internasjonale konvensjoner og traktater, fører dette til en svekkelse av 

folkestyret og demokratiet. De folkevalgte og domstolene mister noe av sin innflytelse på 

nasjonal rett og rettspraksis. Dette er imidlertid ikke en diskusjon jeg vil gå videre inn på i 

denne sammenheng. De konvensjoner og direktiver som blir nevnt i dette prosjektet er alle 

inkorporert av den norske stat. De gjelder således som norsk rett og det er det jeg vil 

forholde meg til videre.  

 

I denne oppgaven er det likestillingsloven og diskrimineringsloven med sine respektive 

aktivitets- og rapporteringsplikter som vil være i fokus, men jeg gir også i det følgende en 

kort presentasjon av andre viktige rettsregler på området.   

 

4.1 Grunnloven og menneskerettsloven 

Grunnloven § 110 c ble tilføyd i 1994 og fører med seg en forpliktelse overfor 

myndighetene til å respektere og sikre menneskerettighetene. Ordlyden er som følger: ”Det 

paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. Nærmere 

Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov” (Grunnloven § 

110 c).  

 

Et sentralt prinsipp innen internasjonale menneskerettigheter er forbudet mot 

diskriminering, og det følger da av Grunnloven § 110 c at myndighetene forplikter seg til å 

respektere og sikre retten til ikke å bli diskriminert selv om diskrimineringsforbudet ikke 
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eksplisitt kommer til uttrykk i selve Grunnloven. Fra internasjonalt hold, gjennom FN, er 

det utarbeidet ulike konvensjoner som Norge har ratifisert. Det vil si at landets myndigheter 

er forpliktet til å sikre at norsk lovgivning, rettspraksis og avgjørelser i forhold til 

forvaltning samsvarer med disse konvensjonene (NOU 2002: 12:64-65). 

 

Staten pålegges gjennom Grunnloven § 110 c annet ledd å gjennomføre 

menneskerettighetskonvensjonene ved lov. Dette betyr nødvendigvis ikke at alle 

konvensjonene må inkorporeres, men i norsk lovgivning er seks sentrale konvensjoner 

inkorporert. Når en konvensjon inkorporeres i nasjonal rett vil det si at den skal gjelde som 

nasjonal lov. Konvensjonene dette gjelder i Norges tilfelle er FNs 

Rasediskrimineringskonvensjon (RDK), FNs Kvinnekonvensjon (KDK), FNs 

Barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), FNs 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), og Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) utarbeidet av Europarådet. De fem sistnevnte er 

inkorporert i menneskerettsloven av 21. mai 1999 nr. 30, hvis fulle tittel er ”Lov om 

styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett”, og flere av Norges forpliktelser 

som har betydning for etnisk diskriminering omfattes i denne (NOU 2002: 12:65-66). 

Menneskerettsloven har forrang for norsk lov ved eventuelle uoverensstemmelser. RDK er 

inkorporert gjennom diskrimineringsloven og har med det status som gjeldende rett, men 

har ikke forrang om den skulle komme i kollisjon med annen gjeldende rett.  

 

Det er altså flere ulike regeltekster som danner det rettslige vernet mot diskriminering i 

norsk rett, men i denne omgang er det som nevnt bestemmelsene nedfelt i likestillingsloven 

og diskrimineringsloven som vil være i fokus. 

 

4.2 Likestillingsloven og diskrimineringsloven 

FNs kvinnekonvensjon, vedtatt i 1979, skal sikre kvinners rett til ikke å bli diskriminert 

som gruppe og som individer. Konvensjonen gjelder for alle kvinner, uavhengig av alder, 

tro, seksuell legning, nasjonal bakgrunn og liknende. Etter konvensjonen skal staten 

forhindre forskjellsbehandling som svekker utøvelsen av ”kvinners menneskerettigheter og 
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grunnleggende friheter” (Hellum 2008:61). KDK var lenge inkorporert i likestillingsloven, 

og gjaldt med det som norsk rett. Det har vært diskusjoner om hvorvidt den heller burde 

inkorporeres i menneskerettsloven på lik linje med EMK, ØSK og SP, og den norske stat 

har mottatt kritikk både fra nasjonale og internasjonale aktører for ikke å ha gjort nettopp 

dette. Den rød-grønne regjeringen har imidlertid tatt kritikken til seg, og KDK ble i 2009 

inkorporert i menneskerettsloven og har med det fått forrang overfor nasjonal rett ved 

eventuell konflikt.  

 

Etter likestillingslovens formålsparagraf heter det ”Denne lov skal fremme likestilling 

mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnenes stilling” (Lov om likestilling 

mellom kjønnene § 1, første setning). Likestillingsbegrepet i KDK omfatter både formell 

og reell likestilling, noe som betyr at det formelle lovverket ikke bare skal være 

kjønnsnøytralt. For å oppnå reell likestilling kreves det også at det blir tatt hensyn til at 

kvinner og menn i mange tilfeller lever ulike liv og har ulik tilgang til ressurser. Dette betyr 

at det tidvis kan være nødvendig med et lovverk som eksplisitt tilrettelegger for kvinner 

slik at de faktiske mulighetene kvinner har kan sammenliknes med menns. Et slikt 

regelverk kalles gjerne positiv særbehandling og inneholder muligheter for å iverksette 

midlertidige særtiltak som har til hensikt å fremme faktisk likestilling. Slike midlertidige 

særtiltak skal være nødvendige, egnede og proporsjonale for at de skal kunne forsvares i 

henhold til KDK og likestillingsloven. Noen rettsregler kan virke tilsynelatende nøytrale, 

men når de blir anvendt på mennesker med ulike forutsetninger, kan de virke ulikt. 

Stereotype kjønnsoppfatninger gjennomsyrer mange rettslige beslutninger, og fører med 

det til at den reelle likestillingen uteblir. Artikkel 2 i KDK forplikter statene til å endre 

strukturelle forhold som fører til diskriminering av kvinner, eller som opprettholder 

diskrimineringen, med alle egnede midler (Hellum 2008). Videre forpliktes statene til å 

arbeide for avskaffelse av kjønnsstereotypier etter artikkel 5a:  

 
Konvensjonspartene skal treffe alle egnede tiltak for å endre menns og kvinners 
sosiale og kulturelle atferdsmønstre med sikte på å få avskaffet fordommer og skikk 
og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er 
mer eller mindre verd enn det andre, eller på stereotype roller for kvinner og menn 
(FNs kvinnekonvensjon, artikkel 5a).   
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I kapittel 6 og 7 vil jeg komme tilbake til hvordan nettopp stereotype holdninger til 

minoritetskvinner kan stå i veien for at de får realisert sine muligheter i arbeidslivet.  

 

I diskrimineringsloven heter det etter formålsparagrafen: ”Lovens formål er å fremme 

likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn” (Lov om 

forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. § 1). Diskrimineringsforbudet 

gjelder alle sider ved ansettelsesforholdet. For eksempel ved utlysning av stillinger, 

ansettelse, omplassering, forfremmelse, opplæring og kompetanseutvikling, lønnsforhold, 

arbeidsvilkår og oppsigelse. Både likestillingsloven og diskrimineringsloven forbyr direkte 

og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering vil i denne sammenheng si at en person 

blir behandlet dårligere enn andre på grunn av sitt kjønn eller sin etniske bakgrunn. Når 

ulike tilfeller behandles likt og dette fører til at en av partene kommer dårligere ut av det 

enn den andre på grunn av kjønn eller etnisitet, er dette et tilfelle av indirekte 

diskriminering. I noen tilfeller er det, som nevnt, imidlertid lov til å forskjellsbehandle, 

men da må det vises at forskjellsbehandlingen er nødvendig og saklig, og den skal ikke 

være uforholdsmessig inngripende. Når en skole ansetter en ny norsklærer vil det kunne 

argumenteres for at det både er nødvendig og saklig, og ikke uforholdsmessig inngripende, 

å ansette en søker med gode norskkunnskaper. Hvis samme skole skal ansette en ny 

vaskehjelp, vil ikke et krav om gode norskkunnskaper kunne forsvares på samme måte. 

Videre blir ikke ulik behandling som er i samsvar med lovens formål ansett som 

diskriminering. Hvis to arbeidssøkere med henholdsvis etnisk norsk og minoritetsbakgrunn 

søker på samme stilling og har tilnærmet like kvalifikasjoner, vil det for eksempel være 

anledning til å ansette den sistnevnte nettopp på grunnlag av etnisitet. Dette er da positiv 

særbehandling og er en del av arbeidet for å fremme likestilling, og vil derfor ikke 

defineres som diskriminering etter lovteksten (LDO 2009a).   

 

Både likestillingsloven og diskrimineringsloven blir håndhevet av Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO).  
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4.3 Aktivitets- og rapporteringsplikt 

Virkemidlene som skal sikre at reglene vedrørende diskriminering etterleves i praksis kan 

deles opp i to hovedgrupper. Den første er klagebaserte tiltak som hovedsakelig tar sikte på 

gjenopprettelse på individnivå. Her er en forutsetning at individet som hevder å være 

diskriminert selv klager sin sak inn til LDO. Den klagebaserte metoden har fått mye kritikk 

for nettopp dette at individet selv må ta affære. En slik praktisering kan føre til at mange 

diskrimineringssaker aldri blir plukket opp. Dette kan enten være fordi individet av ulike 

grunner ikke melder fra eller i tilfeller av indirekte og strukturell diskriminering, den 

skjulte diskrimineringen som kanskje ikke har et konkret bevisst offer som kan klage 

(Craig 2008).  

 

Den andre hovedgruppen av virkemidler er proaktive tiltak. Disse har til hensikt å 

forebygge diskriminering og å aktivt fremme likestilling (Hellum og Ketscher 2008:26). 

Aktivitets- og rapporteringsplikten er et slikt tiltak. 

 

Etter KDK, ØSK, RDK og EF-retten har Norge forpliktelser om å fremme resultatlikhet. 

Diskrimineringsvernet skal resultere i faktisk likestilling og får med det et proaktivt aspekt. 

Kravene fra internasjonalt hold utgjør en viktig bakgrunn for den nasjonale aktivitetsplikten 

(Hellum 2008). Både likestillingsloven og diskrimineringsloven hjemler nå en aktivitets- 

og rapporteringsplikt.  

 

Proaktive tiltak har den fordel at det ikke er nødvendig at en fornærmet part melder i fra om 

at diskriminering har funnet sted. Siktemålet er å identifisere barrierer som kan være til 

hinder for likestilling, og gjøre et forsøk på å overvinne disse. Arbeidsgiver blir ikke 

beskyldt for diskriminerende praksis, det er opp til hver enkelt virksomhet å iverksette 

forebyggende tiltak på områder hvor det synes hensiktsmessig. Fokuset er ikke rettet mot 

om noen har gjort noe klandreverdig, men heller mot hvordan diskriminering på best mulig 

måte kan forbygges. Dette kan gjøre arbeidsgiver mer villig til å iverksette tiltak enn om 

beskyldninger om diskriminering foreligger. Det er barrierene arbeidsgiver selv 

identifiserer som dikterer hva slags tiltak som bør bli iverksatt for å fremme likestilling. 
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Ulike arbeidsgivere vil finne barrierer på forskjellige områder, for eksempel i 

rekrutteringspraksis, intervjuprosess eller informasjonsformidling (Craig 2008). 

 

4.3.1 Likestillingslovens aktivitetsplikt 

For å oppfylle formålet med likestillingsloven, inneholder den en plikt for offentlige 

myndigheter til å arbeide aktivt for å fremme kvinners stilling. Av § 1 annen setning 

framgår det eksplisitt at ”Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og 

kulturell og faglig utvikling” (Likestillingsloven § 1, andre setning). I 2002 vedtok 

Stortinget en ny § 1a hvor aktivitetsplikten ble tydeligere og utvidet til også å gjelde 

arbeidsgivere. ”Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for 

likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder” (Likestillingsloven § 1a, første 

setning). I andre setning står det videre at også ”Arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet 

og planmessig for likestilling innenfor sin virksomhet” (Likestillingsloven § 1a, andre 

setning).  Det ble i forarbeidene til endringene vist til et behov for å fremme kvinners 

stilling i arbeidslivet. Det ble pekt på at stadig flere kvinner tar høyere utdannelse og at 

kvinner siden begynnelsen av 1990-årene har utgjort halvparten av studentmassen ved 

høyere utdanningsinstitusjoner. Men til tross for dette er kvinner underrepresentert i 

lederstillinger, overrepresentert i deltidsstillinger og mottar mindre lønn enn menn (Ot.prp. 

nr. 77 (2000-2001), pkt. 4.1.).   

 

Plikten til aktivitet knytter seg til arbeidsgiverens personalpolitiske funksjoner. 

Personalpolitiske funksjoner er et vidt begrep som rommer mye. For eksempel er det snakk 

om forhold knyttet til lønn, ansettelse, arbeidstid, fordeling av arbeidsoppgaver, bruk av 

permisjonsordninger og liknende. I Ot. prp. nr. 77 (2000-2001) blir også eksempler som 

opprettelse av mentorordninger, kurs for kvinnelige ledere og barnehagetilbud nevnt som 

tiltak i arbeidet for å fremme likestilling mellom kjønnene på arbeidsplassen (Ot.prp. nr. 77 

(2000-2001), pkt. 4.7.2.). 
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4.3.2 Diskrimineringslovens aktivitetsplikt 

Aktivitetsplikten i diskrimineringsloven er i skrivende stund relativt ny, den trådte i kraft i 

januar 2009. Arbeidet med å utarbeide selve diskrimineringsloven startet i mars 2000 av 

Holgersenutvalget. I forarbeidene til loven foreslo utvalget å innføre en aktivitetsplikt etter 

mal fra likestillingsloven. I tillegg til et regelverk som forbyr diskriminering på etnisk 

grunnlag, anså utvalget det som viktig å også ha regler som medvirker til å fremme 

likestilling. Utvalget la også vekt på at Norge etter RDK artikkel 2 skal ta spesielle 

forholdsregler for å sikre at alle mennesker skal nyte godt av menneskerettighetene på lik 

linje. Gjennom tiltak innenfor blant annet arbeidslivet, hevdet utvalget at likestilling lettere 

kan bli oppnådd i form av en bedret situasjon for minoriteter og raskere integrering. 

Hensikten med en aktivitetsplikt i arbeidslivet er å få i gang en lovpålagt prosess der 

hensynet til etniske minoriteter blir inkludert i virksomhetenes personalpolitikk (NOU 

2002: 12, kap.15). Forslaget om en aktivitetsplikt nedfelt i diskrimineringsloven ble ikke 

fulgt opp av Bondevik II-regjeringen i Ot.prp. nr. 33 (2004-2005). Diskrimineringsloven 

trådte i kraft uten en slik plikt. Arbeids- og inkluderingsdepartementet begrunnet dette 

valget blant annet med at forslaget om aktivitetsplikt har blitt dårlig mottatt av noen av 

arbeidslivets aktører i høringsprosessen. Noen av arbeidsgiverorganisasjonene var svært 

negative, og stilte spørsmål om innføringen av en slik plikt vil være et egnet virkemiddel 

for å fremme likestilling på arbeidsplassen. Videre ble det hevdet fra departementets side at 

forslaget vil føre til økt byråkratisering, og at kravene til rapportering vil føre til merarbeid 

av betydelig størrelse (Ot. prp. nr. 33 (2004-2005), pkt. 18.1.6).  

 

I 2005 fikk vi et regjeringsskifte, og i 2007 ble forslaget om aktivitetsplikt sendt ut på 

høring på nytt. Det ble igjen vist til internasjonale forpliktelser og behov for en aktiv 

likestillingspolitikk. Departementet antar at plikten vil føre til en bevisstgjøring i 

arbeidslivet som vil kunne synliggjøre behovet for likestillingstiltak. Argumentene fra 

motstandernes side om økte kostnader, merarbeid og byråkratisering i forbindelse med 

rapporteringen, blir avvist med at belastningen ikke vil bli så stor da denne vil kunne 

samordnes med rapporteringen virksomhetene allerede er pålagt gjennom 

likestillingsloven. 
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Dette er et eksempel på hvordan samfunnsmessige forhold og diskusjoner, denne gang et 

regjeringsskifte, har betydning for lovgivningen.  

 

I januar 2009 trådte aktivitetsplikten tilknyttet diskrimineringsloven til slutt i kraft. 

Bestemmelsen er noe snevrere utformet enn i likestillingsloven, arbeidsgivere i privat 

sektor med som jevnlig sysselsetter under 50 ansatte vil falle utenfor den nye 

lovbestemmelsen.  

 

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
lovens formål. Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 
ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og 
planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten 
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, 
utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering (Diskrimineringsloven, § 3a).  

 

Aktivitets- og rapporteringsplikten innebærer at det ikke bare er forbudt å 

forskjellsbehandle på usaklig grunnlag, lovens formål er også å fremme likestilling og sikre 

like muligheter og rettigheter, jfr. lovenes § 1. Offentlige myndigheter må sørge for at 

likestillingshensynet blir integrert i all offentlig virksomhet, blant annet gjennom regelverk 

(Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) pkt. 13.6.2). For å oppfylle aktivitetsplikten må det altså bli satt 

i verk spesifikke tiltak som tar sikte på å fremme likestilling der dette synes nødvendig. 

Offentlige myndigheter og arbeidsgivere må selv kartlegge hvor utfordringer ligger, og 

iverksette egnede tiltak med sikte på å bedre forholdene. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre 

at alle arbeidstakerne i virksomheten har like muligheter og rettigheter. Arbeidsgivere skal 

arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Aktivt arbeid innebærer konkrete tiltak, med målrettet arbeid menes å definere målet og 

hvem som er ansvarlig for å nå det, og planmessig arbeid vil si at arbeidsgiver utarbeider 

og følger en strategi for å oppnå målet (LDO 2009a). I følge LDO må gode 

likestillingstiltak inneholde fire komponenter; det må være konkrete mål med arbeidet, 

tiltak må være forankret i ledelsen, arbeidet for likestilling må inn i praktiske rutiner, og til 

slutt må det hele følges opp og evalueres (LDO 2009b).    
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Det kan være mange årsaker til at mange minoritetskvinner ikke er inneforstått med alle 

sine rettigheter og plikter som arbeidstakere på det norske arbeidsmarkedet eller at de av 

andre årsaker ikke er likestilt med etnisk norske kvinner og menn, ei heller minoritetsmenn. 

Kjønn, sosial status, sosial omgangskrets, det å inneha deltids- eller midlertidige stillinger, 

manglende språkforståelse, kultur, sedvane, tradisjon og livssyn kan være faktorer som 

spiller inn. Hvis arbeidsgiver ikke tar hensyn til de barrierene knyttet til etnisk bakgrunn 

som disse kvinnene opplever i yrkeshverdagen og ikke setter i verk spesifikke tiltak for å 

hjelpe kvinnene med å overkomme disse, bør dette etter diskrimineringsloven bli ansett 

som strukturell eller indirekte diskriminering. 

 

4.3.3 Rapporteringsplikt 

Med arbeidsgivers aktivitetsplikt følger en rapporteringsplikt, både i forhold til kjønn og 

etnisitet. Det skal redegjøres for det aktive, målrettede og planmessige arbeidet som blir 

lagt inn i arbeidet for å fremme likestilling på arbeidsplassen. Redegjørelsen skal være 

inkludert i virksomhetens årsberetning eller årsbudsjett. Etter likestillingsloven skal 

arbeidsgiver årlig rapportere og redegjøre for andelen menn og kvinner i virksomheten, 

hvordan kvinner og menn er fordelt på ulike stillinger både i henhold til stillingshierarkiet 

og i forhold til kjønnsfordeling i heltids- og deltidsstillinger, gjennomsnittslønn for kvinner 

og menn, kjønnsfordelingen av nyansatte og av interne forfremmelser, videreutdanning og 

kompetanseheving, hvordan permisjoner er fordelt mellom kjønnene og liknende. Videre 

skal virksomhetene opplyse om hva de eventuelt anser som utfordringer i forhold til 

likestillingsarbeidet, og hvordan de arbeider for å få bukt med disse (Hellum 2008). Da det 

av personvernshensyn ikke er enighet om hvordan arbeidstakeres etniske bakgrunn kan 

registreres, blir det ikke stilt samme statistikkrav til redegjørelsen for arbeidet for 

likestilling etter diskrimineringsloven. Dersom andelen av ansatte med minoritetsbakgrunn 

skal registreres, må dette bli gjort anonymt og være frivillig. Men virksomhetene skal i den 

årlige rapporten vise hvordan de har arbeidet for å identifisere utfordringer i forhold til 

likestilling på grunnlag av etnisitet, hva som er iverksatt av tiltak eller som planlegges 
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iverksatt, hva målene for disse er, og en evaluering av eventuelle utførte tiltak (LDO 

2009a).   

 

I 2008 kontrollerte LDO 64 kommuners årsrapporter. Av disse ble 36 kontrollert for første 

gang, mens 28 av kommunene også var blitt kontrollert i 2007. De 28 sistnevnte ble 

kontrollert for andre gang da deres rapporter ble vurdert som mangelfulle eller ikke 

godkjent i første kontroll. Redegjørelsene blir vurdert som ikke godkjent, godkjent men 

mangelfull eller godkjent. LDO skriver i sin rapport (2009) om kontrollen av de 64 

kommunene at redegjørelsene i 2007 var såpass dårlige at det var vanskelig for ombudet å 

vurdere behov for tiltak. Fokuset ble derfor rettet mot å anbefale hvordan kommunene kan 

rapportere best mulig. I 2008 ble det i tillegg lagt vekt på å anbefale gode likestillingstiltak. 

Da aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven ennå ikke hadde trådt i kraft 

på evalueringstidspunktet, var det kun likestillingsarbeid i forhold til kjønn som ble vurdert 

(LDO 2009c).  

 

Resultatene av kontrollen i 2008 viser at det fortsatt er kommuner som tilsynelatende har 

vanskeligheter med rapporteringen. Bare 18 av de 64 kontrollerte kommunene fikk 

godkjent sine redegjørelser. 26 ble vurdert som godkjent, men mangelfulle, mens 20 

kommuners redegjørelser ikke ble godkjent. Av kommunene som ble kontrollert for andre 

år på rad, var det fortsatt 7 som ikke fikk redegjørelsen godkjent. 6 av de sistnevnte vil, i 

følge LDOs rapport, bli klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) 

(Ibid.).    

 

4.4 Hva kreves etter pliktene? 

Barne- og likestillingsdepartementet, LDO og parter i arbeidslivet utviklet i mai 2009 en 

veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten. Denne tar for seg pliktene 

både i forhold til kjønn og etnisitet. I denne blir rettsreglene på området redegjort for, og 

arbeidsgivere kan få tips til hvordan barrierer kan identifiseres, og hva slags tiltak som 

eventuelt kan bli iverksatt for å fremme likestilling. I veilederen blir det anbefalt at 

arbeidsgiver går gjennom sjekklister for likestilling i sin virksomhet. Noen av eksemplene 
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som er nevnt er sjekklister for rekruttering og forfremmelser, opplæring og 

kompetanseutvikling, språklig tilrettelegging og tilrettelegging for kulturelle/religiøse 

minoriteter. Hvis arbeidsgiver ved å gå gjennom disse sjekklistene ser områder hvor 

virksomheten kanskje kan bli bedre i arbeidet for å fremme likestilling, vil veilederen også 

gi tips til tiltak som kan bedre forholdene. Et eksempel i forbindelse med rekruttering og 

forfremmelser er å annonsere i blader og tidsskrifter rettet spesielt mot etniske minoriteter 

slik at sannsynligheten for å nå en bredere gruppe mennesker øker. Hvis det viser seg at 

opplærings- og kompetanseutviklingen ikke fungerer optimalt for minoriteter, foreslår 

veilederen for eksempel språklig tilrettelegging og aksept for at noen trenger lengre tid enn 

andre for å lære seg nye ting. For å få bukt med utfordringer som knytter seg til språk, vil 

språkopplæring kunne være et egnet tiltak. Tiltakene i veilederen er kun ment som forslag, 

det blir ikke stilt krav til at de blir utført (LDO 2009a).  

 

Det har altså blitt utarbeidet retningslinjer som skal hjelpe arbeidsgivere med å rette seg 

etter aktivitetsplikten. Men hvor langt plikten går er ikke lett å si. I forarbeidene til 

diskrimineringslovens aktivitetsplikt står det: 

 

Aktivitetsplikten bør omfatte rekruttering, ansettelse, lønn, forfremmelse, 
arbeidsforhold, omorganisering, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 
trakassering. … Relevante tiltak vil for eksempel være en gjennomgang av 
rekrutteringspraksis, oppfordring til personer med innvandrerbakgrunn … til å 
søke på ledige stillinger, og å innkalle kvalifiserte søkere fra de aktuelle gruppene 
til intervju. En gjennomgang av kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger i 
bedriften og tiltak for å sikre like avansementsmuligheter for personer med 
etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn … som for andre ansatte, er andre eksempler på 
tiltak (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) pkt. 13.8.4).  

 

Kreves det at arbeidsgivere skal sette inn masse ressurser på kurstilbud og 

opplæringstiltak? Eller er det nok å annonsere etter nye medarbeidere i medier spesielt 

rettet mot minoriteter? Er for eksempel likestillingslovens aktivitetsplikt oppfylt hvis det i 

en stillingsannonse blir føyd til at kvinner oppfordres til å søke? Etter en systematisk 

gjennomgang av relevante forarbeider, veiledere og LDO sine nettsider, finner jeg ingen 

diskusjoner om hvor grensene for aktivitetsplikten trekkes. ”For å oppfylle aktivitetsplikten 
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er det nødvendig at arbeidsgiverne vurderer hvilke forhold som kan fungere som barrierer 

for etniske minoriteter ved rekruttering og på arbeidsplassen, og hvilke konkrete tiltak som 

kan medvirke til å fjerne disse barrierene” (NOU 2002: 12:275), er det nærmeste jeg 

kommer. 

 

Det kan hevdes at aktivitetsplikten blir for upresis til å kunne fungere optimalt. 

Arbeidsgiver blir på mange måter overlatt til seg selv i arbeidet med å identifisere praksis 

som kan stå til hinder for likestilling, og hva man eventuelt skal gjøre for å få bukt med 

problemet. Et vagt regelverk vil kunne påvirke vilje og evne arbeidsgiver har til å oppfylle 

sine forpliktelser (Craig 2008). Arbeidsgiver kan gjennom å lese forarbeidene og LDOs 

veileder få ideer til hva som kan bli gjort, men det blir altså ikke stilt spesifikke krav.  

Aktivitetsplikten er uten sanksjoner. Det vil si at arbeidsgivere ikke kan bli pålagt å følge 

den. Arbeidsgivere som ikke arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling vil altså ikke stå i fare for å bli straffet. LDO vil kunne foreta undersøkelser, gå i 

dialog med virksomheter og da eventuelt påpeke brudd på aktivitetsplikten, men ikke 

pålegge konkrete tiltak. Om ombudets eventuelle oppfordringer ikke blir tatt til følge, vil 

ikke dette sanksjoneres. Med rapporteringsplikten følger det derimot muligheter for 

sanksjonering. Det er LDO som håndhever plikten. LDO tar stikkprøver av årsberetningene 

hvor redegjørelsen finner sted. Ved manglende eller mangelfull rapportering, kan ombudet 

ta kontakt med virksomhetene og informere om hvilke regler som gjelder på området. 

Brudd på rapporteringsplikten kan møtes med sanksjoner fra LDN. Det vil kunne kreves 

forbedring eller gis tvangsmulkt (Hellum 2008).  
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5 Aktivitets- og rapporteringsplikten sett fra to bedrifter 

Proaktive tiltak har klare fordeler i forhold til en klagebasert tilnærming til diskriminerings- 

og likestillingsproblematikken. At en lovpålagt aktivitetsplikt finnes, er kanskje nødvendig 

i arbeidet for å fremme likestilling i arbeidslivet. Likestillingsarbeidet er viktig, og det kan 

hevdes at det ikke bør være et spørsmål om frivillighet fra arbeidsgivers side. Før jeg 

intervjuet kvinnene som er mine informanter i dette prosjektet, hadde jeg samtaler med 

ledende personer på arbeidsgiversiden i Privat og Offentlig. Jeg stilte spørsmål om hvilke 

utfordringer virksomhetene så knyttet til kvinnelige arbeidstakere med minoritetsbakgrunn, 

og hvordan disse utfordringene eventuelt ble forsøkt løst. I det følgende vil jeg gi et 

innblikk i hvordan arbeidsgiverne har valgt å rette seg etter loven, og hvordan dette 

arbeidet fungerer for kvinnene det er ment å rette seg mot.   

 

5.1 Privat: utfordringer og tiltak 

Privat har det identifisert flere utfordringer som blir knyttet til arbeidstakers etniske 

bakgrunn og kjønn: 

• Språk: Det virker som vanskeligheter knyttet til språk er den største utfordringen 

bedriften opplever i forhold til ansatte med minoritetsbakgrunn. HR-sjefens erfaring 

er at fremmedspråklige medarbeidere snakker og forstår norsk bedre enn det de 

leser. Språkbarrieren blir forsøkt gjort mindre ved at ledelsen gjør seg fysisk 

tilgjengelig for sine ansatte. Som leder er det viktig å være tilstedet og tilgjengelig 

ved behov. Samtaler og lav terskel for å komme og spørre om uklare ting blir ansett 

som nødvendig. Hvis de ansatte hadde måttet henvende seg skriftlig for å få svar på 

ting de lurer på, ville dette ført til at mange lot være å spørre grunnet manglende 

skriveferdigheter. En upersonlig og lite tilgjengelig sjef ville også ført til 

vanskeligheter for mange. Redselen for å si noe feil eller ikke gjøre seg forstått kan 

kanskje gjøre at noen lar være å henvende seg til ledelsen.    

• Ulike katastrofer/kriger/konflikter rundt i verden påvirker en flerkulturell 

arbeidsplass i større grad enn om de ansatte kun har norsk etnisk bakgrunn. 

Vanskelige forhold i for eksempel Sri Lanka preger en stor gruppe av de ansatte i 
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Privat. Konflikten fører med seg sorg og bekymring for et stort antall mennesker på 

arbeidsplassen. Dette har betydning for hvordan arbeidet rundt må bygges opp. I 

Privat holder for eksempel lederne seg godt orientert om hva som skjer i verden, og 

de fokuser på viktigheten av å ha et godt støtteapparat rundt de ansatte i perioder 

med vanskeligheter, ved for eksempel å legge til rette for permisjoner i spesielt 

vanskelige perioder. 

• Det viser seg å være vanskelig for bedriften å rekruttere minoritetskvinner til 

lederstillinger, selv med opprykkssystemet som jeg vil komme tilbake til om litt. 

HR-sjefen mener å se en forskjell mellom kvinner og menn, kvinnene er 

vanskeligere å få inn i stillinger med personalansvar. Det vil si at kvinnenes 

forfremmelser har en tendens til å stanse opp på trinnet før personalansvarlig. Så 

her ligger en utfordring. Om dette har med kjønn, etnisitet eller begge deler å gjøre 

vil være vanskelig å si.  

 

For å få bukt med noen av utfordringene som er identifisert i virksomheten, er det iverksatt 

ulike tiltak:  

• Arbeidsmiljøundersøkelse: Denne kommer i form av spørreskjema. Skjemaet finnes 

på flere ulike språk slik at alle skal få likest mulig utgangspunkt for å fylle den ut på 

tilfredsstillende måte. Det blir også tilbudt hjelp til utfylling for de som måtte ha 

behov for ytterligere assistanse.  

• Opprykkssystem: Dette er en ordning som skal bidra til å øke mulighetene for 

opprykk for de ansatte innad i bedriften. Det går ut på at ansatte lærer opp en 

etterfølger som etter en avtalt tidsperiode skal være i stand til å overta førstnevntes 

stilling i hierarkiet. På denne måten blir det lagt til rette for at de som ønsker å 

avansere skal kunne ha mulighet for dette.  

• Fadderordning: Alle nyansatte får en egen fadder som skal bidra ekstra i 

opplæringsfasen. Fadderen skal fungere som en mentor som den nyansatte kan 

spørre om ting som eventuelt er uklare, eller som en person det er mulig å slå av en 

uformell prat med i lunsjen. Det viser seg at mange minoritetskvinner er redde for å 

spørre dersom det er noe de lurer på, og denne ordningen med en fast person som 
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har til oppgave å være tilgjengelig kan bidra til at minoritetskvinner opplever 

terskelen som lavere enn om de skulle ”bry” en hvilken som helst annen ansatt med 

sine spørsmål. 

• Kulturrom med bønnetepper: Mange av de ansatte ber flere ganger daglig, og 

bedriften har tilrettelagt med et eget kulturrom hvor arbeidstakerne kan være i fred 

for å be. 

• Fleksible og tilrettelagte ferie-, arbeidstids- og permisjonsløsninger: Det har blitt 

lagt merke til at mange av Privats ansatte med minoritetsbakgrunn har behov for 

andre løsninger i forhold til arbeidstid enn den etnisk norske A4-familien. Derfor 

tilbyr bedriften fleksible løsninger; for eksempel muligheter for fri i forbindelse 

med ulike religiøse høytider. 

• Norskkurs i arbeidstiden: Det tilbys norskkurs for ansatte med minoritetsbakgrunn 

for å lette på språkbarrieren. Dette kurset vil jeg redegjøre ytterligere for nedenfor.  

• Tilrettelagt mat i personalrestauranten: Mennesker fra ulike steder i verden spiser 

ulike matvarer. Dette har bedriften tatt med i betraktningen når personalmat 

tilbredes, og de ansatte får et tilrettelagt mattilbud. 

• Ved kvalifikasjonsmessig likestilte kandidater til en stilling velger bedriften å 

ansette en person med minoritetsbakgrunn hvis dette er en av de aktuelle 

kandidatene.  

 

HR-sjefen er positivt innstilt til en lovfestet aktivitetsplikt. Hun mener at bedriften har 

jobbet i henhold til de retningslinjer aktivitetsplikten gir også før den trådte i kraft, men ser 

altså på det som en fordel at den nå er lovfestet i diskrimineringsvernet. Jeg spør om 

ressursene som Privat setter inn i arbeidet for å tilrettelegge for minoriteter er verdt det, det 

koster jo både tid og penger. Jeg får til svar at det er det definitivt. HR-sjefen viser til en 

virksomhet med nest størst omsetning innenfor sin bransje i verden, i tillegg til en stabil 

personalstab. Bedriften går altså meget godt, og de ansatte gir i medarbeidersamtaler 

uttrykk for å trives. 
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5.1.1 Privats tilbud om norskkurs 

Norskkurs for ansatte er et av mulige tiltak som veilederen for aktivitets- og 

rapporteringsplikten forslår (LDO 2009a). Privat har hatt som krav til nyansatte at de skal 

kunne snakke og forstå norsk relativt godt. Dette kravet har de firt litt på, og det er iverksatt 

spesifikke tiltak for ansatte med det som blir regnet som for dårlige norskkunnskaper. Det 

har blitt identifisert en utfordring i forbindelse med etniske minoriteter knyttet til språk, og 

for å få bukt med den er det satt i gang et språkkurs. Privat har altså identifisert et problem, 

knyttet det til manglende språkkunnskaper og iverksatt tiltak som kanskje kan minimere 

problemet.  

 

Våren 2009 fikk 20 ansatte ved Privat norskopplæring i regi av Oslo Voksenopplæring. 

Kurset ble finansiert gjennom prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” i Oslo kommune. 

Krafttak er en satsning på 86 millioner kroner bevilget av byrådet innenfor en 

treårsperiode, 2008-2011. Målene er å øke rekruttering til norskopplæring, bedre kvaliteten 

på opplæringen og øke antallet innvandrere som fullfører og tar avsluttende prøver. Det 

henger sammen med introduksjonsprogrammet, og retter seg spesielt mot innvandrere som 

kom etter introduksjonsloven av 2005 trådte i kraft. Det er altså primært innvandrere med 

rettigheter i forhold til norskopplæring som tiltakene retter seg mot. ”Krafttak” består av 20 

ulike tiltak, hvorav et av dem er norskopplæring i bedrift. Tilbudet retter seg både mot 

offentlig og privat sektor. Oslo Voksenopplæring tilbyr også kurs i bedrifter mot at 

voksenopplæringen får benytte seg av bedriften i forbindelse med praksisplasser eller mot 

en kjøpesum finansiert av bedriften selv. Under ”Krafttaksperioden” er det mulighet for 

bedrifter å få kurset gratis, men det har vist seg at få bedrifter etterspør et slikt kurs. Oslo 

Voksenopplæring driver i stor grad oppsøkende virksomhet, og sier selv at de faktisk har 

mer kapasitet enn det er etterspørsel etter. Det stilles krav om at majoriteten av 

kursdeltakerne skal ha rett til opplæring etter loven for at kurset skal gjennomføres med 

”Krafttaksmidler” (Seminar om opplæring i bedrift, 23.11.09).   

 

På Privat gikk kurset en gang i uka gjennom 14 uker, og varte fire timer hver gang. 

Opplæringen ble gjennomført innenfor ordinær arbeidstid, hvor to av timene var lønnet. 
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Våren 2009 var det to grupper med ulike nivåer som mottok norskopplæring. Læreren kom 

fra voksenopplæringen. Ideelt sett mente læreren at det burde vært delt opp i enda flere 

nivåer for å sikre bedre oppfølging av den enkelte, men at dette var vanskelig å få til 

økonomisk. Selv om deltakerne var på litt forskjellige nivåer, ble det likevel tatt 

individuelle hensyn. Alle deltakere gjennomgår en kartlegging før kursstart som innebærer 

en skriftlig test og et intervju. På bakgrunn av dette får hver deltaker en individuell 

opplæringsplan.   

 

Hver kursdag begynte med opprop og gjennomgang av målene for dagen. Det er lagt opp 

slik at deltakerne får lesetrening, snakketrening og en gjennomgang av utvalgte 

arbeidsrelevante temaer. Dagen jeg var tilstedet var det sykemelding som sto på 

programmet. Deltakerne fikk en liten tekst som omhandlet sykemeldinger; når man skal 

benytte seg av den og hvordan det foregår. Teksten ble lest høyt av læreren, setning for 

setning, og deltakerne gjentok til alle ord ble uttalt korrekt. Videre skulle deltakerne lese 

teksten for hverandre i par, og da dette var gjort, ble ord som de syntes var vanskelige 

terpet på og forklart på tavla. Det ble også jobbet litt med grammatikk. Neste post på 

programmet var en liten diktat, deretter fikk deltakerne utdelt oppgaver til teksten. Læreren 

gikk rundt og var tilgjengelig for spørsmål. Entusiasmen og arbeidsviljen var stor, det var 

full konsentrasjon rundt bordet under arbeidet. Læreren oppfordret stadig deltakerne til å 

snakke høyt og diskutere med hverandre, språket skal brukes. Fasiten ble til slutt tatt opp i 

plenum. Siste time ble brukt til å gjennomgå en utvalgt paragraf fra bedriftens reglement. 

Denne dagen var det forholdet til eventuelle biarbeidsgivere/styrerepresentasjon som var 

oppe til klargjøring. Læreren forklarte hva reglen innebærer og forsikret seg så godt det lar 

seg gjøre om at den var forstått. Deretter skulle deltakerne forklare regelens innhold til 

hverandre i par.  

 

Mitt inntrykk er at deltakerne på dette kurset er veldig fornøyd med både lærer og metode. 

Deltakerne virker trygge på hverandre og tør å snakke høyt og spørre om ting de lurer på. 

Det ser imidlertid ut som at som at mennene er mer frampå enn kvinnene. Læreren fortalte 

meg at dette er vanlig, og at mennene også har en tendens til å overvurdere sine ferdigheter 
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mens kvinnene i større grad undervurderer sine. Dette er læreren oppmerksom på, og jeg 

observerte flere episoder hvor mennene ble bedt om å roe seg ned og rekke opp hånda 

mens kvinnene som var mer tilbakeholdne ble oppfordret til å delta aktivt. Dette er kanskje 

ikke et særskilt problem blant etniske minoriteter. Observasjoner fra 

undervisningssituasjoner hvor etniske nordmenn er deltakere viser også samme tendens. 

Mannlige elever kommer med flere uoppfordrede kommentarer enn kvinnelige, og får 

dermed mer oppmerksomhet fra læreren (Bjerrum Nielsen 2000:290) Dette kan tyde på at 

vi kanskje står overfor en problematikk knyttet til kjønn snarere enn etnisitet. Men kanskje 

kan man tenke seg at minoritetskvinner opplever det å snakke i plenum og det å vise seg og 

sine kunnskaper fram som enda vanskeligere enn det etnisk norske kvinner gjør?  

 

Men til tross for dette synes læreren å skape et trygt miljø hvor alle fikk bidra med sin 

kunnskap. Kanskje er det en fordel at slike kurs arrangeres på arbeidsplassen hvor alle er 

kjent, både med stedet og hverandre. Arbeidet i par kan også ha noe å si for miljøet i 

gruppa, ingen blir utenfor og alle kjenner hverandre. Dette er aspekter som deltakerne selv 

trekker fram i samtaler med meg. I tillegg er de svært fornøyd med at kurset er relatert til 

arbeidslivet, og da spesielt til deres eget arbeid i bedriften. Selv om deltakerne kommer fra 

ulike avdelinger, mener de at stoffet er relevant for alle. I VOXs rapport ”Fra muskelkraft 

til elektronikk. Om omstilling, læring og motivasjon i en bedrift” (2008) blir det lagt vekt 

på nettopp viktigheten av relevans for motivasjon til læring. Jo mer relevant kunnskapen er 

for den enkelte persons situasjon, jo mer motivasjon får vedkommende til å lære. Den 

konkrete nytteverdien blir viktig. Når man ikke ser nytten av informasjonen som blir 

formidlet, blir det vanskeligere å tilegne seg den (VOX 2008).  

 

Kurset er altså innrettet på en slik måte at det skal være arbeidsrelevant. Det er 

nødvendigvis ikke meningen at hver enkelt deltaker skal lære seg å mestre språket bedre i 

den store og hele sammenheng, men at de skal lære seg det som trengs for å fungere best 

mulig innenfor bedriftens område.  
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5.2 Offentlig: utfordringer og tiltak 

I bydelen det her er snakk om bor og jobber det mange minoritetskvinner. Det er stort fokus 

på integrering, og kommunen har satt mye ressurser inn i arbeidet for et velfungerende 

fellesskap.  

 

Bydelen har blant annet inngått et samarbeidsprosjekt med Høyskolen i Oslo. Prosjektet 

kalles Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning – ABf1, og er et tilbud til 

barnehageassistenter med minoritetsbakgrunn. Det blir satt i gang flere klasser på bestilling 

fra kommuner/barnehageeiere i Oslo/Akershusregionen, og ordningen innebærer at 

deltakerne kan arbeide 70 %, studere 30 % og motta 90 % lønn. Dette gjør det mulig for 

assistenter som ønsker å utdanne seg videre å studere samtidig som de er i jobb og mottar 

lønn. Flere av mine informanter trekker fram økonomi som en medvirkende årsak til at de 

ikke kan ta videre skolegang, så for meg fremstår dette som en fin løsning.  

 

5.2.1 Informasjonsflyt  

En stor del av informasjonsflyten fra bydelen og ut til de ansatte går gjennom de ulike 

tjenestestedenes ledere. Bydelen tilbyr ulike kurs for de ansatte, men det iverksettes ikke 

spesifikke tiltak på samme måte som hos den private bedriften. Det er opp til den enkelte 

arbeidsplass å identifisere eventuelle utfordringer og finne passende løsninger på disse. 

Informasjon om tilbud fra bydelens side blir sendt til lederne på de ulike tjenestestedene, og 

det er deres ansvar å formidle den videre til alle ansatte på den respektive arbeidsplass. Det 

kommer fram i samtaler jeg har hatt med bydelsadministrasjonen at denne praksisen ikke 

alltid fungerer optimalt. Det kan virke som informasjonen tidvis stopper opp hos leder for 

de enkelte tjenestestedene. Hvordan lederen velger å formidle informasjonen fra bydelen 

spiller også inn på de ansattes muligheter til å tilegne seg denne. ”Hvis lederen svikter med 

informering, hva hjelper det da at bydelen iverksetter fine tiltak?” spør min informant fra 

bydelsadministrasjonen. Det er gjennom sin leder at de ansatte får vite om hvilke kurs som 

er tilgjengelig, hvordan man melder seg på og hvilke rettigheter og plikter som gjelder som 
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ansatt i kommunen. Det blir derfor viktig at lederen klarer å formidle denne informasjonen 

på en god og forstålig måte.  

 

En annen kanal for informasjon fra bydelen og ut til de ansatte er via intranett. Dette er et 

internt nettverkssted hvor alle kommunalt ansatte kan finne informasjon om hva som 

foregår i akkurat deres bydel. Her blir det lagt ut informasjon om hvilke kurs som er 

tilgjengelige, utdanningsmuligheter, hvordan man kan få svar på arbeidsrelevante spørsmål 

og lignende. Alle ansatte på kommunale tjenestesteder har et eget passord som gir tilgang 

til bydelens intranett. Problemet med denne formen for informasjon er at det blir en 

forutsetning at de ansatte har tilgang på PC med internettoppkobling. Dette er ikke en 

selvfølge, kanskje særlig ikke i minoritetshjem. Ikke alle kvinnene jeg har snakket med har 

internettilgang hjemme. Dette problemet er imidlertid bydelen klar over, og det har blitt 

løst på den måten at alle tjenestesteder skal ha minimum en PC tilgjengelig for sine ansatte. 

På denne måten skal alle kunne holde seg oppdatert på intranett. Men denne ordningen ser 

ikke alltid ut til å fungere optimalt. I en travel yrkeshverdag kan det være vanskelig å finne 

tid til å sette seg ned foran PC’n. Gjennom mine undersøkelser har jeg også funnet ut at 

ikke alle tjenestesteder praktiserer ordningen med tilgjengelige PC’er slik den er tenkt fra 

bydelens side. Bydelsadministrasjonen påpeker til meg at alle ansatte skal ha tilgang til PC 

på sin arbeidsplass, men et av tjenestestedene jeg har vært i kontakt med har en 

passordsstyrt PC som bare ansatte i 100 % stilling har tilgang til. Andelen 

deltidsarbeidende på stedet er høy, og en stor del av disse er kvinner med 

minoritetsbakgrunn. Det betyr at deltidsansatte ikke har tilgang til intranett med mindre de 

har PC hjemme eller andre steder de ferdes, noe man som nevnt ikke kan ta for gitt. Denne 

praksisen har altså uheldig virkning på alle deltidsansatte, og den kan ramme minoriteter 

spesielt da disse kanskje sjeldnere har tilgang på PC privat enn sine etnisk norske kolleger. 

Jeg har fått kjennskap til at denne formen for utestenging også foregår på arbeidsplasser i 

andre bydeler enn der jeg har foretatt mine observasjoner, så dette er ikke et unikt tilfelle.  
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5.2.2 Offentligs tilbud om norskkurs 

Vox forvalter Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) som støtter offentlige og 

private virksomheter med å gjennomføre grunnleggende opplæring i lesing, skriving, 

regning og data for ansatte eller arbeidssøkere. BKA ble opprettet som et forsøksprosjekt i 

2006, og har som mål å oppmuntre arbeidsgivere til å sette i gang opplæring for sine 

ansatte gjennom å delfinansiere opplæringsprosjekter. Programmet prioriterer å gi støtte til 

opplæring som skjer i kombinasjon med arbeid. Regjeringen bevilget i 2006 ca. 25 

millioner kroner til BKA. 167 virksomheter søkte om midler, hvorav 65 fikk innvilget 

støtte på til sammen 14,5 millioner kroner (ECON 2007). Da jeg foretok mine 

undersøkelser i bydelen våren 2009 ble det arrangert kurs for minoritetsspråklige 

arbeidstakere kalt ”Arbeidsnorsk” finansiert med BKA-midler. Dette er et 

opplæringsprogram som er utviklet og drevet av Kjell Ribert (Ribert Kultur og 

Kommunikasjon). Målet med programmet er å ta tak i den enkelte deltakers utfordringer i 

forhold til kommunikasjon og læring. Deltakerne på kurset jeg var med på kom fra ulike 

arbeidsplasser i bydelen. De deltakerne jeg har snakket med har blitt oppfordret til å delta 

på kurset av leder på tjenestestedet eller av kolleger. Kurset er lagt opp slik at deltakerne 

møtes en gang i måneden i tre timer. I tillegg har hver deltaker en mentor som har 

tilknytning til deltakerens arbeidsplass. Mentorens oppgave er å veilede deltakeren, og 

stille seg til disposisjon for spørsmål og oppfølging av oppgaver det jobbes med i 

forbindelse med kurset. På denne måten har deltakerne alltid noen de kan spørre hvis det er 

noe de lurer på eller trenger hjelp til. Noen av deltakerne skriver korte tekster som 

mentoren retter, andre setter av litt tid til lesetrening sammen med sin mentor. Hva den 

enkelte deltaker skal jobbe med er avhengig av den enkeltes behov. Disse behovene blir 

avdekket ved kursstart. Alle måtte konkretisere hvilke typer utfordringer de møtte i forhold 

til språk og kommunikasjon på arbeidsplassen, og deltakerne fikk så i oppgave å avgrense 

læringsmål og hvordan de skulle arbeide for å oppnå disse. Både mentor og deltaker er med 

på kursdagene, og mentorene har egne samlinger i tillegg som skal bidra til å gjøre dem 

sikrere i rollen.  
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Målene for kurset var at minoritetsspråklige ansatte i bydelen skulle bedre sine ferdigheter i 

norsk og kommunikasjon generelt. Mange av bydelens ansatte jobber i helse- og 

omsorgssektoren, og en stor del av jobben er å skrive rapporter og lese og forstå manualer 

og andre dokumenter. Innenfor helsesektoren er det meget viktig at informasjon blir forstått 

av alle, misforståelser kan få store konsekvenser. Det er også viktig at de ansatte tør å 

spørre hvis det er noe som er uklart. Samtidig var det satt opp mål om å øke ledere og 

mentorers kompetanse til å kommunisere med minoritetsspråklige ansatte slik at 

informasjon blir forstått og tilbakemeldinger til den enkelte arbeidstaker blir gitt på en god 

måte.  

 

Selve arbeidsnorsksamlingene jeg var med på begynte med en oppsummering av forrige 

gang, og hvordan deltakerne hadde jobbet siden sist. Den første gangen jeg var med, startet 

dagen med å snakke om utfordringer ved det å spørre når man lurer på noe. Dette hadde de 

tatt opp på forrige samling, og vi snakket litt videre om det. Det virker på meg som at dette 

var et utbredt problem blant deltakerne, men de fleste hevdet at de hadde blitt flinkere til å 

spørre siden sist og at de ikke lenger syntes det var så skummelt. De mente at det å delta på 

kurset og diskutere hva de var redde for i gruppa, hadde bidratt til at de nå var sikrere på 

seg selv i andre settinger. Vi tok en liten runde hvor alle snakket om hva de hadde jobbet 

med sammen med mentor den siste måneden, og i den sammenheng var innsatsen blandet. 

Noen hadde faste ukentlige avtaler, andre hadde ikke snakket med mentor siden sist. 

Diverse bortforklaringer ble brukt for å forsvare den manglende innsatsen blant deltakerne 

som ikke hadde jobbet så mye som forventet med oppgavene sine. Alle ble bedt om å 

komme med forslag til temaer for dagens økt, og vi endte opp med ”hvordan snakke selv 

om jeg er sjenert?”, ”hvordan bli bedre til å snakke i telefonen?” og ”faguttrykk” som 

temaer å jobbe med. Dette ble gjort ved diskusjoner i plenum, og de fleste bidro aktivt.  

 

Jeg anser det som positivt at hver enkelt deltaker får anledning til å fortelle om hva 

vedkommende synes er vanskelig, og at disse vanskelighetene blir gjort til temaer for 

dagen. Selv om det ikke er tid til at alle kan fortelle om ting de har opplevd i forbindelse 

med alle temaene, er det de individuelle erfaringene som står i fokus. Når to deltakere sier 
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at de vil bli flinkere til å snakke i telefonen uten å bli redde, blir dette tatt opp. Læreren 

kommer med tips og forslag til eventuelle løsninger og videre arbeid med problemet, selv 

om ikke alle kan fortelle sin historie om den gangen de ikke klarte å snakke i telefonen og 

hva som skjedde da.   

 

De av deltakerne jeg har snakket med, virker stort sett fornøyde med kurset. Flere trekker 

fram at det var litt skummelt å snakke høyt og spørre om ting de lurer på til å begynne med, 

men at de etter noen ganger opplever kurssituasjonen som trygg og trivelig. Deltakerne 

møter en arena hvor det å spørre om ting de lurer på, eller det å ikke snakke feilfritt norsk, 

er helt greit. Når de har lært seg dette går praten lett, og de får svar på mye de ellers ikke 

ville ha fått. Den eneste ulempen med kurset som noen av deltakerne trekker fram i 

samtaler med meg, er at møtene er litt for sjeldne. De skulle gjerne sett at gruppen kunne 

møtes oftere for å få optimalt utbytte og for å holde motivasjonen oppe. Når det går lang tid 

mellom kursdagene, virker det som at arbeidet med norsken går litt i ”glemmeboka” for 

noen av deltakerne. De deltakerne som benyttet seg aktivt av mentoren sin trakk imidlertid 

ikke varigheten mellom samlingene fram som et problem. Dette viser viktigheten av at 

mentorordningen etterfølges for at kurset skal fungere som tilsiktet. Her må både deltaker, 

mentor og virksomhetsleder ta ansvar.  

 

5.3 Rekrutteringsprosessen 

Hvordan deltakere blir rekruttert til ulike kurs som virksomhetene iverksetter vil ha 

betydning for hvem som kommer med. Dette vil igjen ha betydning for sikringen av like 

muligheter. Hvis det er sånn at de ansatte selv må ta kontakt for å få være med på kurs, vil 

dette kunne føre til at mange ikke får dra nytte av tilbudene. Terskelen for selv å ta initiativ 

er høy for mange. Hvis det er opp til potensielle deltakere å vise initiativ og aktivt melde 

seg på kurs, vil også måten kursene blir gjort kjent på være relevant. Blir det hengt opp 

plakater, vil noen kanskje utelukkes grunnet manglende leseferdigheter. Går informasjonen 

ut på e-post, vil arbeidstakere uten internettilgang få vanskeligheter med å få kjennskap til 

den. Og kanskje er det nettopp de som ikke har kapasitet til selv å være aktivt søkende som 

har størst behov for tilbudene. Oppsøkende virksomhet er viktig i likestillingsarbeidet. 
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Informasjonen må nå fram til de som har behov for den, slik at tilretteleggingstiltak skal 

kunne fungere som tilsiktet.  

 

Rekrutteringspraksisen i forhold til Privat og Offentligs norskkurs er todelt. På den ene 

siden kan ansatte som føler behov for et slikt kurs melde seg. I så tilfelle må arbeidstakeren 

selv ha gjort seg kjent med mulighetene, og aktivt oppsøkt ledelsen for påmelding. Men da 

det er begrenset med plasser, så er det slik at ikke alle som ønsker får komme med. En av 

informantene mine fortalte meg under samtalen vår at hun synes norsk er vanskelig. Hun 

snakker ganske bra, men har problemer med skriving og grammatikk. Gjennom kolleger 

fikk hun vite om Privats norskkurs. Hun oppsøkte da sjefen sin og spurte om hun kunne 

være med på det. Til svar fikk hun at det ikke var nødvendig, hun snakket bra nok norsk 

som det var. Kvinnen fikk ikke tilbud om kurs til tross for at hun gjerne ville. Når 

potensielle deltakere melder seg blir det altså vurdert om hvorvidt det er nødvendig med 

disse arbeidstakernes deltakelse. Hvilke faktorer som inngår i dette nødvendighetskriteriet 

har jeg ikke kjennskap til. Men jeg vil anta at nødvendigheten blir bedømt ut fra bedriftens 

ståsted og ikke den enkelte ansattes. Er det nødvendig for bedriften at akkurat denne 

kvinnen får bedre norskkunnskaper? Hvis ikke, har det kanskje ikke så stor betydning hva 

hun selv mener og ønsker.  

 

På den andre siden blir deltakere rekruttert gjennom oppsøkende virksomhet. Ansatte kan 

bli oppfordret til å delta på kursene både i Privat og Offentlig. Dette er nok den sikreste 

måten å rekruttere på for at tilbudet skal komme ut til de som trenger det mest. Men her kan 

man også støte på problemer. De som bedriver denne oppsøkende virksomheten må da ha 

kjennskap til nivået hos hver enkelt ansatt for å vite hvor nytteverdien vil være størst. 

Kanskje vil det da kunne bli sånn at de som gjør mest ut av seg i hverdagen og blir lagt 

mest merke til, er de som også får tilbud. Det er ikke heller sikkert at alle setter pris på å bli 

oppfordret til å ta kurs for å forbedre seg på visse områder.  

 

Hvordan kurstilbud gjøres kjent er viktig for hvem som til syvende og sist benytter seg av 

dem. Måten virksomhetene i dette prosjektet har løst det med både mulighet for selv å 
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melde seg på og oppfordring til påmelding, er nok en god løsning for å nå flest mulig. Men 

også gode rekrutteringsstrategier kan føre med seg problemer; ikke alle som vil får plass, 

og i noen tilfeller kan mennesker som ikke vil, bli presset. 
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6 Informantenes erfaringer  

Om nevnt innledningsvis, innvandrer kvinner ofte på en annen måte enn menn. Kvinner 

kommer gjerne til Norge gjennom familiegjenforening eller som innhentede nye koner til 

en mann etablert i Norge. Kanskje vil det da kunne bli sånn at mannen ikke anser som 

nødvendig at kvinnen lærer seg språk og norske normer og forventninger, siden mannen i 

mange tilfeller blir sett på som familiens overhode og han allerede har lært seg det han 

mener familien trenger (Ahmadi 2008). På denne måten vil det å integrere seg i det norske 

samfunnet og i arbeidslivet kunne være vanskeligere for kvinner enn det er for menn.  

 

Ahmadi (2008) har snakket med flere minoritetskvinner i Oslo. Mange av dem forteller om 

et stort psykisk press fra sine menn. Mannens dominans overfor kvinnen gjør at hun ikke 

får mulighet til å utvikle seg som selvstendig kvinne. Livet til kvinnene går ut på å være en 

best mulig kone og mor, etter ektemannens standarder. I dette livet er det ikke rom for et 

sosialt liv utenfor familien, og det blir vanskelig å tilegne seg den kunnskapen som trengs 

for å kunne forstå og nyttiggjøre seg av det norske samfunns, og arbeidslivets, goder 

(Ibid.).   

 

Men det er ikke bare mannsdominans som ligger til grunn for den sterke sosiale kontrollen 

minoritetskvinner blir utsatt for, i følge Ahmadi. Minoritetskvinner i Norge samles ofte på 

et sted og dette kan kanskje hemme integrering. Dårlig økonomi og en manglende sosial 

boligpolitikk gjør at det dannes ghettoer av minoriteter. Kvinnene har ansvar for mat, hus 

og barn, og lever derfor nokså isolert fra det norske majoritetssamfunnet. Det oppstår et 

lukket samfunn av minoriteter som gir grobunn til sosial kontroll, og da særlig over 

kvinner. Mange kvinner opplever en mer generell form for kontroll som består av 

gruppepress og rykter. Kollektive sanksjoner kan bli resultatet når kvinner bryter med det 

som regnes som akseptabel atferd innad i gruppen. I noen tilfeller blir også mannen presset 

til å utøve sterkere kontroll over sin kone enn han egentlig selv ønsker på grunn av den 

sosiale kontrollen som dominerer i minoritetsbefolkningen (Ibid.).  
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Ahmadi har blant annet snakket med kvinner som bor på Grønland i Oslo. De forteller om 

en sosial kontroll som på mange måter er sterkere enn den de opplevde i hjemlandet. 

Kontrollen kan derfor ikke kun tilskrives kultur slik som majoritetssamfunnet, i følge 

Ahmadi, har lett for å gjøre. ”Kulturen” som dannes i minoritetsgrupperinger, som for 

eksempel på Grønland, er en kvalitativt annen enn kulturen i minoritetenes hjemland og må 

forstås i sammenheng med ulike faktorer som for eksempel spørsmål om identitet og sosial 

tilhørighet. ”Kultur” er ikke noe statisk, det må sees på som et dynamisk fenomen som 

endres i takt med tid, sted og menneskene som inngår i den. Når grupper opplever at deres 

identitet blir truet, slik som man kanskje opplever som innvandrer til et ukjent land, kan en 

reaksjon være å forsterke grensene mellom seg selv og andre. Mannsdominansen og 

kvinneundertrykkelsen majoritetssamfunnet tilskriver ikke-vestlig kultur kan like gjerne 

være et resultat av norsk integreringspolitikk, hevder hun (Ibid.).  

 

Ved å legge en multikulturalistisk tenkemåte til grunn for beslutninger og utforminger av 

ulike institusjoner og praksiser, tillegger man begrepet kultur en spesiell betydning, det blir 

knyttet til etnisitet. Dette, skriver Jacobsen og Gressgård, fører til at ulikhetene mellom 

mennesker innad i en kulturell gruppe, for eksempel alder, kjønn og forskjellige former for 

kapital, må vike til fordel for forskjeller mellom grupperinger. Ved å sette likhetstegn 

mellom kultur og etnisitet bidrar en til å usynliggjøre kulturelle likheter mellom ulike 

etniske grupper og på samme tid til å viske ut forskjellene innad i gruppene. Dette fører til 

at retten til å ta vare på egen kultur blir et viktig slagvåpen for etniske grupper i den 

politiske debatten. I den sammenheng blir det på sin plass å stille spørsmålet: hvem 

definerer hva som er en etnisk gruppes kultur? Svarene på dette spørsmålet kan nok være 

mange og sammensatte, men feminister har i denne sammenheng særlig satt fokus på 

kulturelle praksiser og ideologier som kan se ut til å ha kontroll av kvinner som formål 

(Jacobsen og Gressgård 2002). ”… kulturelle gruppers krav om kollektive rettigheter kan 

stå i veien for realiseringen av kvinners individuelle rettigheter” (Jacobsen og Gressgård 

2002:198).  
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Når individuelle ulikheter innad i en gruppe blir oversett til fordel for fellestrekk ved 

gruppen som helhet, kan dette bidra til å utvikle stereotypier. I disse dager kan man i 

norske aviser lese om ”moralpolitiet” på Grønland i Oslo. Her blir det referert til 

minoritetsmenns sosiale kontroll over kvinner (se for eksempel 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456633.ece). At dette for mange kvinner er 

et problem, og at mange minoritetskvinner lever sitt liv under mannens dominans, kommer 

fram gjennom intervjuer i media. Dette er absolutt ikke noe man skal ta lett på. Men når 

nyheter blir slått opp på denne måten, kan dette føre til at fortellinger og bilder med annet 

innhold blekner. Ola og Kari Nordmann kan få inntrykk av at tilstandsbildene som media 

fremstiller er det eneste riktige og at det rommer en hel gruppe mennesker. Jeg vil i det 

følgende vise et ”både-og”- bilde. Noen av informantene mine har levd, eller lever, i 

virkeligheten beskrevet av Ahmadi. Andre har aldri gjort det. Dette mener jeg er et viktig 

aspekt i forbindelse med utarbeiding av en god likestillingspolitikk.  

 

Kvinnene jeg har intervjuet har kommet seg ut i arbeid og med det overkommet en viktig 

barriere i retning inkludering i det norske samfunnet. Dette betyr imidlertid ikke at 

utfordringene kvinnene møter i det norske samfunn blir borte. Minoritetskvinner samles 

gjerne på noen typer arbeidsplasser, noe som kanskje fører til at kontakten med 

majoritetssamfunnet og informasjon om norsk arbeidslivs rettigheter og plikter uteblir. Når 

minoritetskvinner ikke omgås majoriteten verken på jobb eller i den sosiale sfære, vil 

tilegnelsen av det norske språk og sosiale, kulturelle og arbeidsrettslige normer kunne bli 

vanskelig.  

 

Videre i dette kapittelet vil minoritetskvinnene jeg har intervjuet være i fokus. Jeg vil vise 

hvordan deres erfaringer og opplevelser har ført meg fram til de konklusjonene jeg vil 

trekke avslutningsvis. Jeg har delt kvinnenes fortellinger inn i fire temaer som presenteres i 

det følgende. Disse temaene er konstruerte, da fortellingenes temaer glir over i hverandre 

og ikke blir fortalt adskilt og uavhengig av hverandre. Ikke alle informantene mine er 

representert under hver del. Jeg har valgt ut de fortellingene som belyser området på best 
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måte, det vil si de fortellingene som både får fram forskjeller og likheter mellom kvinnene. 

Det er variasjonsbredden jeg vil vise.  

 

Først kommer en presentasjon av de sju kvinnene. Deretter vil jeg, ved hjelp av mine fire 

temainndelinger, bruke fortellingene deres til å reflektere over, og vurdere, opplæringstiltak 

spesielt og aktivitetsplikten generelt. Disse vurderingene og refleksjonene vil videreføres 

gjennom kapittel 7.   

 

6.1 Presentasjon av informantene 

I det følgende vil jeg gi en kort presentasjon av de sju minoritetskvinnene som jeg har 

intervjuet. Navn, alder, antall år i Norge og opphavsland er anonymisert. 

 

6.1.1 Rubina 

Rubina er i begynnelsen av 40-åra, og kom til Norge fra Sør Asia på midten av 80-tallet. 

Hun var gift, og mannen hadde allerede bosatt seg i Norge på det tidspunktet hun 

innvandret. Sammen har de tre barn. Rubina har opplevd mange vanskeligheter gjennom 

sin tid i Norge, for eksempel i forhold til språk, familieliv, sykdom og arbeid. Hun har hatt 

diverse praksisplasser og vikariater, og har også vært hjemmeværende en periode. Først i år 

2000 fikk hun en 100 % stilling som barnehageassistent. Nå jobber hun 50 % i Offentlig og 

er 50 % sykmeldt. Rubinas mann er 20 år eldre enn henne, og er nå pensjonert da han ble 

arbeidsufør på grunn av sykdom. Helsemessig sliter både Rubina og hennes mann fysisk og 

psykisk. Rubina snakker veldig dårlig norsk selv om hun har vært i landet i mange år, og 

hun kan så å si ingen ting om rettigheter og plikter i arbeidslivet. 

 

6.1.2 Sura 

Sura flyktet med sin kjæreste som var politisk flyktning fra Midtøsten på slutten av 80-

tallet. Hun nærmer seg 50 år nå. Sura og kjæresten var innom flere land, og rakk også å 

gifte seg, før de fikk opphold i Norge. Tilfeldigheter førte dem til landet som de visste lite 
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om fra før. Sura forteller om et godt møte med Norge, og hun følte seg velkommen. Hun 

trekker imidlertid fram at det ikke er sånn for alle, det har blitt vanskeligere nå. Flyktinger 

havner på mottak, ikke i ferdig innredet hjem slik som henne selv og mannen. De begynte 

på introduksjonskurs, 500 timer norskopplæring. Sura var mer motivert enn sin mann, og 

det endte med at han flyttet tilbake til hjemlandet mens hun ble igjen med to barn. Sura 

fremstår som en sterk dame, og beskriver også seg selv slik. Hun tar tak i ting, overlater 

ikke noe til tilfeldighetene. I dag er hun utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i 

Offentlig.  

 

6.1.3 Atitaya 

Atitaya er i midten av 40-åra og kommer fra Sørøst-Asia. Hun giftet seg med en norsk 

mann og flyttet til han i Norge for rundt 10 år siden. Hun har to voksne barn, men ingen av 

dem bor i Norge. Da hun kom til landet, ville ikke mannen hennes at hun skulle jobbe. Han 

mente at hun kunne gå på norskkurs og ellers være husmor. Atitaya ville gjerne ut i jobb, 

og det endte med at hun flyttet fra mannen og har nå søkt om separasjon. I Asia eide 

Atitaya sin egen bedrift, men hun har ingen formell utdannelse. I Norge ble hun introdusert 

for arbiedslivet gjennom en attføringsbedrift. Hun arbeider nå i en lavstatusstilling i Privat 

med relativt dårlig lønn, men er veldig fornøyd med, og takknemlig for, jobben sin. 

 

6.1.4 Lamai  

Lamai er en kvinne i 40-årene som, i likhet med Atitaya, kommer fra Sørøst-Asia. Hun 

kom til Norge rett etter sin mann for rundt 20 år siden. Lamai har fem års grunnskole og 

sykepleierutdanning fra Asia. Det var en periode mangel på sykepleiere i landet hun 

kommer fra, og flere ble derfor gitt mulighet til utdannelse til tross for at de ikke hadde 

gjennomført hele grunnskolen og videregående. Lamai var en av disse. Hun giftet seg da 

hun var veldig ung med en mann som moren hadde valgt ut. Dette var ikke ønskelig fra 

Lamai sin side, men familien var fattig, og det å gå tilbake på et avtalt ekteskap ville koste 

moren mer enn hun hadde av verdier. Lamai og ektemannen levde et tradisjonelt liv som 

stort sett fungerte greit selv om Lamai måtte gi slipp på jobben som sykepleier. Da de 
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ankom Norge ble det imidlertid problemer. Lamai så mulighetene til å leve et annerledes 

liv og til å komme seg ut i arbeid. Mannen taklet dette dårlig, og Lamai forteller en trist 

historie preget av tvang og vold. Hun fikk til slutt hjelp til å forlate han. Nå bor hun alene 

og har tre voksne barn. Hun har hatt vanskeligheter med å få seg jobb og har vært på mange 

praksisplasser, men har nå jobbet fast i Offentlig i mange år. Hun har også deltatt på 

voksenopplæring og Offentligs arbeidsnorskkurs.  

 

6.1.5 Hafsa 

Hafsa er rundt 30 år gammel og kommer fra Øst Afrika. Hun kom til Norge for ca. ti år 

siden gjennom familiegjenforening med sin mann. Sammen har de tre barn som bor med 

dem. Hafsa har ingen utdannelse utover grunnskolenivå. I Norge har hun vært innom 

norskkurs i flere omganger, men disse har blitt avbrutt av tre graviditeter. Hun har hatt flere 

ulike praksisplasser. Nå arbeider hun i Privat. Hafsa har stor interesse for elektronikk, og 

ønsker å ta fagbrev som elektriker. 

 

6.1.6 Mariama 

Mariama er i midten av 30-åra. Hun kommer fra Vest Afrika, og flyttet til Norge for om lag 

ti år siden. Flyttingen virker ikke som en helt frivillig avgjørelse, hun forteller at hun måtte 

fordi mannen hennes flyttet. Mariama trodde opprinnelig at oppholdet i Norge skulle være 

midlertidig, men oppdaget etter hvert at mannen hennes ikke hadde noen intensjon om å 

dra tilbake. I hjemlandet hadde Mariama både utdannelse og en relativt god jobb, men i 

Norge har hun blitt nødt til å starte på nytt igjen. Hun har gått på norskkurs og 

jobbsøkerkurs, og arbeider nå i Privat. Hun har skilt seg fra mannen sin, og bor nå alene 

med et barn. 

 

6.1.7 Yurub 

Yurub forlot Øst Afrika som asylsøker sammen med sin mann på midten av 90-tallet. De 

flyttet inn på et mottak i Norge hvor det var tilbud om frivillig norskopplæring. Yurub så 



79 

 

dette som en mulighet, og deltok aktivt på kurset. Mannen hennes så ikke poenget med å 

delta da kurset uansett ville bli obligatorisk hvis de fikk oppholdstillatelse. Han anså det 

som bortkastet tid, og dette førte til mye krangling i forholdet. Kort tid etter at de ankom 

Norge ble de skilt. De har ingen barn sammen. Yurub fikk oppholdstillatelse og begynte på 

det obligatoriske norskkurset for nyankommende innvandrere. Før hun måtte reise til 

Norge fikk hun gått på videregående skole og har et års utdanning innen kontor og 

administrasjon. I september samme år som hun fikk oppholdstillatelse flyttet hun til en 

kommune i midt-Norge, og allerede i oktober var hun i jobb i en barnehage. Hun flyttet 

senere til Oslo og utdannet seg til førskolelærer. Siden fikk hun en stilling som pedagogisk 

leder i en barnehage. Hun jobber nå i Offentlig, og har deltatt på bydelens norskkurs for 

arbeidstakere med minoritetsbakgrunn.  

 

6.2 Minoritetskvinnen som offer 

I en IMDi-rapport fra 2007 blir barrierene minoritetskvinner opplever i arbeidslivet delt inn 

i tre kategorier; individuelle, kulturelle og strukturelle/institusjonelle. Under kategorien 

individuelle barrierer kan svake norskferdigheter, lave kvalifikasjoner, lite sosialt nettverk 

og ulike former for helseproblemer plasseres. Kulturelle barrierer kan for eksempel være 

holdninger blant kvinnene og i deres omgangskrets. Vanskeligheter med å få godkjent 

utdanning fra utlandet, diskriminering, svakheter ved kvalifiseringssystemet og manglende 

økonomiske insentiver kan puttes inn under siste kategori; strukturelle/institusjonelle 

barrierer (IMDi-rapport 3-2007).  

 

Det er ikke slik at alle minoritetskvinner opplever alle disse barrierene, men alle kvinnene i 

mitt materiale vil kunne gjenkjenne flere av dem. Mange av disse barrierene er det mulig å 

få bukt med gjennom bevisstgjøring av hjelpeinstansene rundt kvinnene og arbeidsgiver, og 

da særlig de strukturelle/institusjonelle barrierene. Men også noen av de individuelle og 

kulturelle hindringene kan overkommes ved hjelp av holdningsendringer og nye 

tenkemåter hos personer som arbeider med kvinnene. ”Kvinner som møtes av lavere 

forventninger om deltakelse innen kvalifisering, utdanning og arbeidsliv av dem som skal 

bistå dem i å oppnå dette, vil i mindre grad lykkes enn dem som møter høyere 
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forventninger” (Drøpping og Kavli i IMDi-rapport 3-2007). Det kan for eksempel skilles 

mellom faktiske og forestilte språkproblemer. Faktiske språkproblemer er et hinder for 

deltakelse på arbeidsplassen for både menn og kvinner. Forestilte språkproblemer rammer 

derimot kvinner oftere enn menn, og er en forestilling blant arbeidsgivere om at 

minoritetskvinner er vanskelige å gi språkopplæring. Vanskelighetene blir for eksempel 

knyttet til at opplæringen blir gitt på kveldstid, noe som vanskeliggjør kvinners deltakelse 

fordi de sikkert må ta seg av familien på det tidspunktet. Når menn deltar i større grad enn 

kvinner, forklarer arbeidsgiver det med kultur og ved å gi kvinnen en offerrolle som 

overskygger de mer praktiske årsakene (IMDi-rapport 3-2007).  

 

Atitaya forsøker å distansere seg fra det stereotype bildet av innvandrerkvinnen som et 

offer. Dette gjør hun ved å beskrive andre innvandrerkvinner som hun mener faller inn 

under den kategorien, og fortelle seg selv vekk fra denne. Atitaya har mange venninner fra 

Sørøst-Asia, og de møtes gjerne hos henne på middag. Da snakker de om jobben sin og om 

mennene sine. Hun forteller at mange asiatiske kvinner blir lurt av norske menn, og at 

samtalene dreier seg mye om dette. Fortellingene handler om hvordan venninner har blitt 

lurt til å komme til Norge for å tjene penger og ta seg av sine menns gjeldsproblemer:  

 

For eksempel, noen kommer hit… Har ikke tid til å gå på kurs og gå på skole. Må 
jobbe. Tjene penger. Noen som fikk problem som ikke vet noen ting. Bare skriver 
underskrift, ikke sant? Så kjøpte bil. Kjøpe ditt, kjøpe datt. Og jobbe. Og betale. 
Fordi mannen sin får ikke lov å kjøpe noen ting. Han har masse gjeld fra før. Også 
dem lurer dem, lurer dem altså.  

 

Det virker som at Atitaya forsøker å posisjonere seg i motsetning til venninnene. Hun er 

ikke som dem. Mange andre blir lurt, men ikke hun. 

 

Ingen av kvinnene jeg har snakket med framstilte seg selv som et offer. Rubina er kanskje 

den som ligger tettest opp mot det stereotype bildet av en minoritetskvinne. Hun har bodd 

lenge i Norge, men snakker og forstår det norske språket dårlig. Hun forteller at hun ikke 

har hatt noe interesse av å lære seg norsk, og at det er mannen hennes som tar seg av alt 

som krever språkkunnskaper. Men på tross av dette, bryter hun samtidig med det samme 
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bildet. Rubina snakker ikke ut fra et offerperspektiv. Hun er ikke en stakkarslig kvinne uten 

innflytelse på eget liv. Ansvaret for hvordan livet hennes har utviklet seg og de problemene 

hun nå har, legger hun i stor grad på seg selv, ikke på omverdenen: ”Fordi jeg som er 

veldig lat, jeg bodde her lenge, men jeg er ikke vært så veldig interessert med norsk, ikke 

sant? Det er mange som bor her i to år og tre år og snakker veldig godt norsk, men jeg har 

aldri prøvd det. Jeg er veldig lat”. Rubina opplever at livet nå er vanskelig, og at mye 

kunne vært lettere om hun hadde lært seg språket tidligere. Skylda for den manglende 

kunnskapen legger hun ene og alene på seg selv. 

 

Informantene mine uttrykker oftere takknemlighet for det livet de lever i Norge snarere enn 

oppfattelsen av seg selv som et offer. De er glade for å ha fått muligheten til å skape et nytt 

liv for seg og sin familie. Atitaya er opptatt av å skulle være flink. Hun vil gjerne gjøre 

jobben sin på en best mulig måte, og høster med det anerkjennelse både fra ledere og 

kolleger. Når det gjelder selve arbeidsforholdet, virker hun litt ambivalent. På den ene side 

er hun veldig opptatt av å utføre jobben på best mulig måte. Men på den andre siden, kan 

det virke som hun kunne tenkt seg høyere lønn og en utdannelse som står i stil til hennes 

kunnskaper. ”For meg, har ikke noe som skal klage på. Nei. Det er greit for meg. Jeg… 

Livet er ganske bra for meg. Jobbe jobben er okey. Fint. Hvis ikke jobbe, hva skal gjøre?” 

Atitaya er opptatt av at man ikke skal klage. Hun irriterer seg over andre som kommer til 

Norge som klager over at det er kaldt, dyrt og mye å betale i skatt. I starten av samtalen vår 

virker hun veldig entusiastisk i forhold til jobben sin. Hun forteller i vei om alle 

arbeidsoppgavene hun har, hvor effektiv hun er og at hun er godt likt. Hun får flere, og mer 

varierte oppgaver enn sine kolleger. ”Så dem tok meg. Der eller der eller der. Men ikke alle 

som gjør det. Men jeg gjør det. Bare jeg. Flere plasser”. Hun beskriver opplæringen som 

god, men forteller samtidig at jobben ikke er noe vanskelig, hun har mye erfaring og tok 

det lett. Sosialt sett trives hun også, hun har gode kolleger som hun gjerne blir med ut på 

sosiale ting når det arrangeres. Underveis i samtalen merker jeg at entusiasmen daler litt. 

Fra å bruke ord som” kjempebra” og ”flott” blir uttrykk som ”det er helt greit” og ”ok for 

meg” hyppigere tatt i bruk. Kanskje er dette et uttrykk for at hun forsøker å fremstå som 

flink, glad og takknemlig, men etter hvert som hun blir tryggere på meg og legger fasaden 
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litt til side, så viser hun at ting kanskje ikke er så fantastisk som hun skal ha det til. Det 

virker som hun tidvis tar seg selv i å gjøre dette, og forsøker å forsvare sine utsagn. ”Men 

for meg… eh… helt greit for meg. Ingen problem! Nei. Bare problem med … om… litt … 

lønn. … Litt dårlig betalt. Noen som har fagbrev og sånn, de får mer, ikke sant. Sånn er det. 

Ikke bare her, i Thailand også!” For meg virker det som at Atitaya her først ikke vil 

erkjenne at noe er galt. Kanskje er hun usikker på mine intensjoner med intervjuet? Så 

hinter hun innpå at hun gjerne skulle hatt mer lønn. Det er et problem. Men hun tar seg i 

det, og sier at det er helt greit, det er jo sånn i Thailand og. Kanskje bryter det å ikke være 

fornøyd med det bildet Atitaya ønsker å vise av seg selv. Hun vil ikke klage, tar avstand fra 

folk som gjør det, det å klage bryter med det bildet hun har av seg selv. Derfor må kanskje 

utsagn og tanker som uttrykker utilfredshet forsvares og rettferdiggjøres for å passe inn 

med det bildet hun har malt av seg selv. Dette kan være et eksempel på 

meningskonstruksjon. Atitaya vil ikke være et offer, hun vil ikke at andre skal oppfatte 

henne slik, og jobber kanskje derfor med å fortelle ut fra et annet perspektiv.  

 

Det virker som at flere av kvinnene jeg har snakket med ønsker å fremstå som takknemlige 

for det de har og det de har fått i Norge, og på mange måter tror jeg de er det. Kanskje kan 

dette bidra til at kvinnene ikke sier ifra om kritikkverdige forhold. Kanskje er de redde for å 

si ifra hvis det er noe de sliter med i frykt for å virke utakknemlige? 

 

6.3 Et aktivt forhold til arbeidslivet 

Fra flere hold, blant annet media, blir det fremstilt et bilde av minoritetskvinnen som en 

passiv aktør styrt av mann og familie. Denne kvinnen vil ikke jobbe, hun viser liten 

interesse for skolering. Dette bildet vil jeg si er, om ikke feil, meget skjevt. De fleste 

kvinnene jeg har snakket med viser motivasjon og vilje til å bedre sine forutsetninger. 

Rubina, som anser seg selv som lat, er intet unntak. Hun vil ikke sitte hjemme sammen med 

sin syke mann. ”Hvis vi sitter hjemme, da vi krangler masse. Derfor jeg vil ut og jobbe litt. 

… Kollega er veldig grei. Da vi sitter og snakker og… Det er koselig! Hjemme blir det 

vanskelig”.  

 



83 

 

Lamai snakker også om viktigheten av å ha et arbeid. Hun er opptatt av å kunne forsørge 

seg selv uten noen form for sosialhjelp. Hun vet at det er mulig for henne å få økonomisk 

støtte, men hun ønsker å være selvstendig og tjene sine egne penger. Da Lamai kom til 

Norge, gikk hun på norskkurs. Hun følte ikke at det kurset hun fikk var nok, og ville gjerne 

lære mer. Men hun fikk barn, og det ble vanskelig å kombinere familieliv med videre 

opplæring. Hun søkte om barnehageplass da sønnen var fire måneder, men ventetiden ble 

lang. Etter fire år som hjemmeværende i påvente av barnehageplass, hadde hun fått nok. 

”Så til slutt jeg må… Jeg prata med sosialkontor, og ba dem om hjelp. Jeg sa: for jeg kan 

ikke bare sitte hjemme og hente penger fra kommune. Jeg vil gjerne ha jobb, og jeg vil 

gjerne gå ut, og jeg vil gjerne lære meg hvordan snakke norsk”. Etter dette initiativet fikk 

Lamai hjelp. Hun fikk innvilget barnehageplass, og begynte på skolen for å lære seg bedre 

norsk. Samtidig fikk hun en vaskejobb som hun utførte på kveldstid. Lamai tok saken i 

egne hender og fikk ting til å skje.   

 

Sura forteller om hvordan hun ble overlatt til seg selv etter introduksjonskurset og oppsøkte 

sosialkontoret på egenhånd. Der var hun et par ganger og mottok stønad. Men det tok ikke 

lang tid før hun innså at hun befant seg i en situasjon hun ikke ville være. ”Her tigger jeg 

… Jeg skal ikke tigge, jeg skal jobbe”. Hun oppsøkte arbeidskontoret og fikk jobb.  

 

Yurub forteller også om en aktiv inntreden i arbeidslivet. Hun jobbet i barnehager i en 

periode, og innså at hun kunne tjene mer penger og bidra mer på arbeidsplassen sin hvis 

hun fikk formell utdanning. Hun kom over en annonse hvor innvandrere ble tilbudt 

førskolelærerutdanning. ”Jeg har sett på den annonsen som sto atte…de som har utdannelse 

fra andre land og de som har arbeidsrelatert erfaring her i Norge, da kan søke. Og jeg 

tenkte: Ja, du har videregående skole vitnemålene dine, og du har jobba her lenge, og du 

kan søke den utdannelse”. Yurub forteller om hvordan hun på egenhånd oppdaget 

mulighetene for utdanning. Hun kunne godt norsk etter ivrig deltakelse på kurs, og hadde 

med det mulighet til å oppfatte hva annonsen hun så dreide seg om. Hun fremstår som en 

dame med selvtillit, hun vet at hun er flink og kan bidra. Yurub er opptatt av at hun selv må 
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få hjulene i gang, og opplever en større selvtillit for hver gang hun får til noe. Dette 

motiverer til å søke nye utfordringer.  

 

Rubina, Lamai, Yurub og Sura viser alle et aktivt forhold til arbeidslivet på forskjellige 

måter. De vil jobbe, og det er viktig for dem at de utfører jobben på en god måte. De har 

kommet inn i arbeidslivet i Norge på ulike måter etter hvilke forutsetninger de har. Det er 

ulike faktorer som bidrar til arbeidsmotivasjonen blant kvinnene, de har alle egne 

begrunnelser for hvorfor et aktivt yrkesliv er viktig for nettopp dem. Alle bringer økonomi 

på bane, å tjene penger er en viktig motivasjonsfaktor. Men de er også klar over at de kan 

få sosialhjelp hvis de ikke er i arbeid, så dette er ikke den avgjørende årsaken. Rubina 

kjeder seg hjemme. Hun krangler med mannen, og ser på arbeidsdagen som ”sin” tid. På 

arbeidsplassen kan hun tenke på noe annet enn sin manns sykdom og behov, og hun treffer 

andre damer hun kan snakke med om ting som interesserer henne. Lamai har et begrenset 

sosialt nettverk utenfor jobben, og er ofte trist når hun er hjemme. Hun jobber for å kunne 

omgås andre mennesker og ikke behøve å tenke de vonde tankene hele dagen. Sura og 

Yurub har alltid vært aktiv på flere områder; i forbindelse med utdanning, arbeid og 

politikk. De vet at de sitter på en masse kunnskap, og vil bidra til å spre denne. Det å 

fremstå som en sterk og selvstendig kvinne er viktig for dem begge.    

 

Alle er altså opptatt av å ha en jobb å gå til, men årsakene til at dette er viktig for nettopp 

dem viser seg å være forskjellige.  

 

6.4 Forståelse av og erfaringer med opplæringsordninger og jobbmuligheter 

Fra å tidligere ikke ha hatt noe særlig lyst til å gå aktiv inn for å lære seg norsk, viser 

Rubina nå stor motivasjon for å lære. Vendepunktet i hennes fortelling kommer på det 

tidspunktet hun får påvist en kronisk leddsykdom. Endrede livsbetingelser fører til endret 

motivasjon for læring. Da hun kom til landet, var hun ikke i en fase i livet hvor hun så 

nødvendigheten av å benytte seg av de muligheter hun fikk til å lære blant annet språk. Hun 

har innsett at hennes tidligere manglede interesse for å lære seg norsk og delta aktivt i 

samfunnslivet, kan ha hatt betydning for problemene hun nå opplever i forhold til arbeid, 
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sykdom og familieliv: ”Men nå synes jeg det er dårlig gjort som jeg har gjort, veldig dårlig. 

Nå jeg bor her i Norge, og det er veldig viktig om man forstår”. Rubina anser det som 

”dårlig gjort” av seg selv å ikke ta tilbudene hun fikk om norskopplæring seriøst. Hun 

angrer, og ser at situasjonen hennes nå kunne vært lettere om hun hadde hatt mulighet til å 

gjøre seg forstått, og forstå, på en bedre måte. ”Jeg visste ikke at den tida skulle komme og 

jeg blir så syk. Så tidlig. … Ingen som vet om hvilken sykdom som kommer. Og hvis du 

har nok informasjon og du har bra norsk, da ingen problemer.” Rubina er nå klar til å ta fatt 

i problemene hun opplever i forhold til språk. Hadde det ikke vært for at Offentlig har 

mulighet til å tilby arbeidstakerne arbeidsnorskkurs, ville Rubinas muligheter til å bedre sin 

situasjon vært mer begrenset.   

 

Mariama og Hafsa bringer økonomiske utfordringer i forhold til videre utdanning, kurs og 

opplæring eksplisitt på bane i sine fortellinger. Mariama gikk på norskkurs da hun kom til 

Norge, men sluttet da hun fikk seg jobb. Familien hadde ikke råd til å leve på bare en 

inntekt. Da hun og mannen skilte lag ble økonomien enda strammere, og selv om Mariama 

uttrykker ønske om å lære bedre norsk, er ikke det noe hun ser for seg at er mulig i 

nærmeste framtid. Hun sier at økonomien står i veien. Mariama har hittil i livet klart å 

komme seg dit hun vil. Men nå virker det som det stopper opp. Motivasjonen er tilstedet, 

men hun føler ikke at hun har de redskapene som trengs for å få det til. Hun mener at hun 

trenger et bedre språk. Jeg spør om hun kunne tenke seg å ta noen norskkurs for å 

opparbeide seg den kunnskapen hun mener hun mangler. Dette vil hun veldig gjerne, men 

det står noen hindringer i veien. ”Men du vet, du må jobbe og spare penger. Fordi hvis jeg 

begynte på den kurs, jeg må stoppe jobb. Du skjønner? For jeg kan ikke gå på skole og gå 

på jobb. Hvem passer på barnet mitt? Det er den problem. Jeg får ikke penger til å betale 

vettu. Men jeg har så lyst!” Det som mangler for Mariama er penger. Hafsa forteller også 

om en økonomisk barriere: ”Men også jeg liker å studere, men jeg kan ikke gjøre begge to. 

Det er veldig vanskelig å jobbe, gå på skole pluss jeg har barn. Så jeg kan ikke. … Fordi 

hvis man jobber bare en person… Og vi har familie, vi kan ikke dekke bare en person, så vi 

jobber begge to”.  
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Lamai klarte i en periode å gå på skole på dagtid og ha vaskejobb på kveldstid. Men 

konsekvensene av dette ble dramatiske. Det aktive livet førte til at hun hadde lite overskudd 

til familieplikter, og mannen hennes mente at hun hadde blitt ”for norsk”. Han forsto at 

familien hadde behov for to inntekter, men så ikke nødvendigheten av Lamais skolegang. 

Diskusjoner om Lamais ønske om å ”leve fritt”, førte til psykisk, og til slutt fysisk, vold. 

”Jeg vil gjerne lære meg å leve så mye. Vil fri. … Jeg gjør ikke noe galt, men …det er jo 

kultur at mannen må bestemme alt. … Denne eksmann ville ikke forstå”. Lamai fikk hjelp 

av krisesenteret til å komme seg ut av ekteskapet.  

 

Det er altså både økonomiske og personlige forhold som kan gjøre det vanskelig for 

minoritetskvinner å få tilgang til skolegang. 

 

Rubina sammenlikner sine kunnskaper med andre minoritetskvinner, og er opptatt av 

hvordan noen lærer seg ting lettere enn andre. Noen av kvinnene hun omgås har bare vært i 

Norge i tre-fire år, men snakker likevel mye bedre norsk enn det hun selv gjør. ”Hvis du 

hører på henne, da hun snakker helt perfekt norsk. Når jeg leste den ark jeg fikk av deg, jeg 

forstår hva du mener, men mange ord jeg ikke klarer å forstå. Men hun gjør det med en 

gang og finner dem i ordboka. Men jeg er ikke sånn”.  

 

Ut fra mine informanters erfaringer med opplæring på arbeidsplassen, kan det se ut som at 

et sterkere fokus på individet er et steg på veien til å fremme reell likestilling. Lamai sliter 

for eksempel med å huske ting som gås igjennom i kurssammenhenger:  

 

Jeg kan ikke skrive mye, jeg kan ikke forklare alt som jeg ønsker, og noen ganger 
misforstår. Noen ganger gjør det veldig vondt da. … Norsk språk gjør meg velidig 
sliten i hodet. Fordi jeg er ikke sånn som bare lærer. Jeg vil lære mer, men det er 
veldig dumt at hodet mitt ikke vil huske.  

 

Vanlig tavleundervisning fungerer ikke for Lamai. Hun har bare fem år grunnskole, og 

forutsetningene for å lære språk kan kanskje være dårlige blant annet på grunn av dette. For 

at Lamai skal lære, må undervisningen tilrettelegges hennes situasjon og ferdigheter. At 
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hun har motivasjon er det liten tvil om, men hun evner ikke å ta i bruk de redskapene som 

tilbys. 

 

Mariama jobber i en lavtlønnet stilling i Privat. Hun har hatt samme type stilling i flere år, 

og ser ikke for seg muligheter for avansement selv om bedriften legger det til rette for sine 

ansatte. Hun jobber hardt og er veldig opptatt av å vise at hun er flink. ”Jeg er sånn. Hvis 

jeg jobber, alt må bli ordentlig. … Ja. Det er sant. Jeg er sånn”. Hun tenker på sine 

medarbeidere og vil ikke virke lat. Og hun vil ikke få kjeft. Redselen for å bli mislikt eller å 

få kjeft gjør at Mariama jobber ekstra hardt for å unngå det. Hun forteller at hun gjerne vil 

ha en høyere stilling enn den hun har nå, men at hun ikke tør å søke. Hun tror at hun 

snakker for dårlig norsk og at hudfargen kan bli et problem. Fra å fremstå som en kvinne 

full av selvtillit, uttrykker Mariama oftere og oftere noe jeg oppfatter som en frykt for å 

forsøke å nå sine mål. ”Kanskje hvis jeg søker… jeg tenker jeg snakker ikke norsk eller 

sånn. Jeg har dårlig norsk, jeg vet jeg har dårlig norsk!” Dette er et tema flere av 

informantene mine bringer på bane. Det kan virke som de ikke tør å søke nye utfordringer 

fordi de ikke er sikre på at de vil få det til. Manglende tro på gode nok språkkunnskaper er 

ofte en viktig faktor i fortellingene deres.  

 

Hafsa forteller om liknende språkbarrierer som Mariama. Hafsa vil gjerne bli elektriker. 

Hun forteller at en av årsakene til at hun ikke søker på elektrikerutdanning, er at hun ikke 

tror hun kan godt nok norsk for å få det til. ”Du må ha helt flott norsk tror jeg. Fordi … 

noen ord som du forstår ikke, det er veldig vanskelig.  … Fordi bare snakke hjelper ingen 

ting. Så du må både skrive og snakke. Så jeg tror jeg skal ha mer skriftlig”. Hafsa snakker 

norsk på en forstålig og grei måte. Men hun sliter med det skriftlige, og det hindrer henne i 

å forfølge elektrikerønsket.   

 

Økonomi og liten tro på egne ferdigheter virker som to avgjørende faktorer i forhold til 

kvinnenes motivasjon til å søke nye utfordringer.  
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Hva skal kvinner i deres situasjon gjøre? Når det ofte er sånn at innvandrere jobber i 

lavtlønnede stillinger, blir det vanskelig å forsørge familien med bare en inntekt. Og når 

arbeidsdagen er slutt, er det ikke alltid rom for at kvinnene kan forlate hjemmet for å gå på 

kveldskurs. Kveldene går ofte med til familieplikter. Gjør de ikke det, kan det, som i 

Lamais liv, få store konsekvenser. Dette er for meg et godt eksempel på at tilbud som 

samarbeidet mellom HiO og Oslo kommune kan være veien å gå. De kommunalt ansatte 

har mulighet til å kombinere jobb og studier på en måte som gir rom for familieliv. Denne 

typen tilbud fremstår for meg som veldig viktige, og bør kanskje utvides til også gjelde 

andre områder enn førskolelærerutdanning. 

 

Mariama og Hafsa arbeider begge på Privat, men har ikke hatt mulighet til å delta på 

bedriftens norskkurs. Begge snakker og forstår norsk såpass godt at de ikke har kunnet blitt 

prioritert når ressursene er knappe. De av informantene mine som har deltatt på norskkurs i 

virksomhetenes regi har positive ting å si om opplæringstilbudene de har på arbeidsplassen. 

Rubina, har for eksempel dette å si om Offentligs norskkurs: ”Nå har jeg vært i den kurs, 

og det er veldig greit. Hvis du lurer på noen ord og du forstår ikke, første gangen ble jeg 

veldig nervøs og jeg klarer ikke svare fordi det sitter så mange folk der. Men nå går det helt 

greit, du får liksom trygghet og… Fordi alle folka er veldig grei!” Det virker som det er 

viktig for flere at de i kurssammenheng er på en arena hvor de føler trygghet. At det de ser 

at det finnes flere mennesker som er i samme situasjon som dem selv skaper en trygg 

atmosfære hvor læringsprosessen går raskere.  

 

Ikke alle var like positive til arbeidsplassenes opplæringstilbud til å begynne med, noen 

uttrykte usikkerhet i forhold til seg og sine kunnskaper. Var de så ubrukelige at de hadde 

behov for et slikt kurs? Sura ble for eksempel meldt på Offentligs norskkurs av sjefen sin. 

Selv anså hun seg selv som god i norsk, og så på påmeldingen som en fornærmelse. ”Vet 

du hva? Jeg følte et stor nederlag når det gjelder språket mitt. Er jeg så elendig? Snakker 

jeg så dårlig norsk at jeg trenger dette kurset?” Sura visste om kurset fra før da flere av 

hennes kolleger tok det. Mange av disse andre kvinnene kunne, i følge Sura, ikke fullføre 

en setning engang, og hun hadde vanskelig for å identifisere seg med dem. Da hun hadde 
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fått summet seg litt etter annonseringen om at hun skulle på kurs, tok Sura opp skuffelsen 

hun følte med sjefen sin. Hun fikk til svar at meningen var at hun skulle bruke kurset sånn 

som det passet for henne. ”Og det er riktig, jeg så det. Jeg bruker kurset slik det passer for 

meg, de andre deltakerne bruker det sånn som det passer for dem”. Suras holdning endret 

seg altså da hun oppdaget at kurset var individuelt tilrettelagt på mange måter, og hun sier 

at hun har hatt stort utbytte av å delta.  

 

Men når det er snakk om spesielt iverksatte tiltak, som for eksempel kurstilbud, hvor langt 

kan tilrettelegging for enkeltpersoner strekke seg?  Sura argumenterer for enkeltpersoners 

ansvar for selv å opparbeide seg den kunnskapen de har behov for, og å gripe de 

mulighetene som blir gitt. I hennes fortellinger kommer det fram lyst til å lære, og 

motivasjon til å bli en del av det norske samfunnet. ”Jeg føler meg dum når jeg går ut og 

ikke skjønner hva de andre sier”. Dette vender hun stadig tilbake til. Hun vil ikke fremstå 

som dum. Det å lære seg språket, faguttrykk og begreper, gjør at hun blir oppfattet som mer 

reflektert og oppegående enn om hun hadde snakket dårlig. Det er opp til henne selv å lære 

seg det hun trenger for å være, og fremstå for andre som, den personen hun ønsker. Sura 

var da hun kom til Norge, og er fremdeles, på et stadium i livet hvor hun anser mulighetene 

som ligger foran henne som reelle. Hun har forutsetninger til å gripe dem, det være seg 

norskkurs, høyere utdanning, tillitsverv og lignende. Hun drives av motivasjon for å lære 

mer, og kunne bruke seg selv mer i forhold til andre mennesker. Det fremstår som viktig 

for henne å kunne jobbe med noe hun føler er viktig for samfunnet, i et yrke hvor hun får 

brukt seg selv og det hun har å bidra med. Hun forklarer sitt valg av utdanning til barne- og 

ungdomsarbeider som et ønske om å kunne bruke sin kunnskap og erfaringer, bli sett på 

som en ressurs for samfunnet. Videre ønsker hun å utdanne seg til førskolelærer, noe som 

fremkommer som en mulighet gjennom bydelens samarbeid med HiO.   

 

Ansvaret for å tilegne seg den kunnskapen som trengs for å fungere i et samfunn legger hun 

på enkeltindividet. Det er opp til en selv å skape det livet man vil ha så lenge mulighetene 

ligger der. Hun oppfatter det å lære seg språk og kultur i det landet man bor som en plikt 

alle mennesker har, og at et individ og et nytt lands møte med hverandre må være basert på 
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et ta-og-gi-forhold. Hun uttrykker misnøye overfor mennesker som for eksempel går på 

sosialen og ikke legger innsats i å lære seg språket. Disse bør fratas godene. Ting skal ikke 

komme gratis, det bør stilles krav. ”For eksempel, jeg hører tiltaket på tv … asså at de får 

ikke oppholdstillatelse hvis de ikke lærer seg språket. Det er veldig bra tiltak. Akkurat sånn 

som jeg stiller krav til dattra mi: nå Talk More-regningen din har kommet på 1500, du har 

brukt dem på noe annet, beklager, jeg sperrer det i tre måneder”. Denne holdningen blir 

kanskje forsterket ved at Sura bor og jobber i en bydel som har lagt inn store ressurser på å 

iverksette tiltak rettet mot innvandrere i form av språkopplæring og utdanning, og at hun 

selv er på et stadium hvor hun ser disse mulighetene og har motivasjon til å benytte seg av 

dem. Hun viser lite sympati for mennesker som av ulike grunner ikke klarer å benytte seg 

av de tilbudene som finnes. ”Mulighetene er der for meg. For all verden, hvorfor skal jeg 

ikke bruke den? Også at de har opplevd krig, at de har hatt et dramatisk opplevelser 

gjennom de årene de bodde i sitt eget land … de kan … arbeide med det en periode, men 

det er en viss periode, så må de reise seg opp syns jeg”.  Det at mannen hennes ikke klarte å 

ta i bruk de verktøyene han fikk til rådighet i møte med Norge førte til brudd mellom dem. 

”Han var veldig dominerende, han holdt meg nede hele tida. Skolebøkene mine ble rivd i 

stykker”. Selv om hun savner kontakt med familie og venner, gjentar hun stadig at hun er 

heldig. Kanskje må hun også gjenta det for seg selv noen ganger for å virkelig tro på det. 

”Men jeg må bare si at jeg selv sier alltid til meg selv at du har et ansvar; hele tida å lære 

det norske samfunnet, å sette deg inn i alt liksom. Jeg har ikke vært passiv! Aldri”.  

 

For Sura vil generelt utviklede tilbud og tilretteleggingstiltak kanskje fungere bra, da hun 

har de redskapene som trengs for å tilpasse seg og benytte seg av dem. Men slik er det altså 

ikke for alle. Mariama og Hafsa mangler et tilbud tilpasset dem, og Rubina og Lamai har 

hatt svært stor nytte av et individfokusert opplæringstilbud. De to sistnevnte har deltatt på 

flere kurs i ulike sammenhenger tidligere, men ikke fått utbytte av dem, da de ikke har klart 

å tilegne seg kunnskap basert på en gruppeorientert undervisningsmetode.  
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6.5 Nettverk: formelle og uformelle 

Mariama og Hafsa har motivasjon, men tilbudene mangler. De er kommet til et stadium i 

livet hvor de har mulighet til å benytte seg av redskapene, men verktøykassen er lukket. En 

annen faktor som kan spille inn på kanskje særlig Mariamas selvtillit i forhold til søking av 

høyere stillinger, er sosial støtte. Hafsa forteller om en støttende ektemann, men Mariama 

har ingen voksne familiemedlemmer hun kan alliere seg med. Kanskje ville det hjulpet om 

ledelsen oppsøkte henne og oppfordret til avansement. Ledelsen i bedriften har selv, under 

samtale med meg, undret seg over hvorfor andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 

synker jo høyere opp i stillingshierarkiet man ser når 56 % av de ansatte har annen 

bakgrunn en norsk. Bedriften er opptatt av dette og virker oppriktig interessert i å gjøre noe 

med saken. Gode tiltak er iverksatt, men noe mangler. Kanskje vil de ha nytte av nettopp 

dette med personlig oppmuntring og oppfordring. Hvis noen fra ledelsen hadde tatt tak i 

Mariama og fortalt henne at hun var lagt merke til og at de ville at hun skulle søke på denne 

stillingen, ville det kanskje blitt lettere for henne. Hun trenger bekreftelse på at hun kan. 

Mariama forteller at hun ikke har noe sosialt nettverk utenfor jobben. Hun går rett hjem for 

å passe på barnet sitt som har store problemer med astma. Hun har ingen å gå til utenfor 

jobben, og kan ikke hente bekreftelse noe annet sted. Det blir derfor ekstra viktig at hun får 

denne i forbindelse med arbeidet, i og med at hun for øyeblikket ikke har andre arenaer å 

vise hva hun er god for på.  

 

For Lamai var det avgjørende at hun møtte på hjelpsomme mennesker i skole- og 

arbeidssammenheng. Hun forteller om en kvinnelig kollega hun kom i kontakt med i 

forbindelse med et praksisopphold på et sykehjem. ”Så det var deilig i livet mitt da jeg 

møtte henne! Hun er veldig søt, hun er hjelpsom. Så da jeg har lært masse fra henne”. 

Kvinnen Lamai forteller om hjalp ikke bare til i arbeidssammenheng. Etter endt 

arbeidsvakt, tok hun seg også tid til å hjelpe Lamai med norsken. Kollegaen var også flink 

til å rose, noe som førte til at Lamai fikk økt selvtillit i sitt arbeid. Hun er tydelig stolt av de 

gode tilbakemeldingene hun fikk. En annen nøkkelperson som Lamai trekker fram i sine 

fortellinger er sin nåværende norsklærer fra et norskopplæringstilbud for innvandrere. 

Lamai er glad i å uttrykke seg gjennom dikt, og får god hjelp til dette på kurset. ”Også 
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møtte jeg en lærer, hun er jo veldig glad i dikt, også hun hjulpet meg med hvordan skrive 

dikt på norsk og sånn”. Læreren tar Lamais interesse for dikt på alvor, og hjelper henne 

med å uttrykke seg på norsk gjennom diktene. Slik kan Lamai lære språket på en bedre 

måte enn ved tavleundervisning. Hun lærer det gjennom å praktisere en interesse hun har 

båret med seg gjennom hele livet.  

 

Det Lamai savner i livet sitt er noen å dele hverdagen med. Hun savner noen hun kan 

snakke med og som forstår henne og hennes liv. Etter skilsmissen har hun bodd alene, 

barna er voksne og har flyttet ut og lever egne liv. ”Noen ganger tenker tilbake og spør 

hvorfor det er sånn. Jeg gjør ikke noe feil. Men hvorfor jeg bli alene?” Hun gråter mens vi 

snakker om dette. Lamai er veldig ensom, og skjønner ikke hvorfor det måtte bli sånn. Hun 

har hatt kortvarige forhold etter skilsmissen, men har aldri møtt noen hun føler at forstår 

henne. ”Jeg vil gjerne ha en venn. En sånn god venn. Vi kan bo sammen og prate og sånne 

ting. Men hvis vi forstår ikke hverandre, det er best vi bor alene”.   

 

Viktigheten av et sosialt nettverk, sosial kapital, for å tilegne seg kunnskap understreker 

Coleman i artikkelen ”Social Capital in the Creation of Human Capital” (Coleman 1988). 

”An important form of social capital is the potential for information that inheres in social 

relations. Information is important in providing a basis for action” (Ibid.:104). Ved å 

tilbringe tid sammen med andre mennesker får man tilgang til informasjon som kan være 

nyttig i mange sammenhenger (Ibid.). Hvis minoritetskvinner bare omgås hverandre, vil 

informasjon som utveksles være begrenset. Hvis det er slik at mange minoritetskvinner 

ikke omgås majoriteten verken på jobb eller i den sosiale sfære, vil tilegnelsen av det 

norske språk og sosiale, kulturelle og arbeidsrettslige normer kunne bli vanskelig.  

 

Coleman skriver videre om hvordan sosial kapital kan bidra til tilegnelse av det han kaller 

”human capital”, menneskelig kapital. Dette begrepet refererer til kunnskap et menneske 

har, viten man for eksempel kan tilegne seg gjennom utdanning. Et barn som er rikt på 

sosial kapital, som har familie som investerer tid og omsorg i det, vil lettere kunne tilegne 

seg menneskelig kapital i form av kunnskap. Coleman viser i en undersøkelse at ungdoms 
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sannsynlighet for å slutte på ”high school” før fullført skolegang minsker ved økt sosial 

kapital innen familien. Oppmuntring og oppfølging fra foreldrene er viktig for barnas 

motivasjon og mulighet til utdannelse (Ibid.).  

 

Da Yurub og mannen hennes ankom Norge, havnet de på et asylmottak. Her ble de tilbudt 

å delta på et norskkurs som var frivillig for beboerne. Yurub deltok aktivt på dette 

norskkurset mens hun ventet på svar på om hun og mannen fikk permanent 

oppholdstillatelse. Problemene i forholdet til ektemannen startet på dette tidspunktet. Han 

så ikke nødvendigheten med å ”kaste bort tid” på kurset når de ikke engang visste om de 

fikk oppholdstillatelse. Mannen ville heller sove lenge, og han kritiserte henne for ikke å 

fylle sin rolle som kone ved å re sengen hans, vaske og lage mat. Selv så hun ingen ”skade” 

i å lære litt norsk, og noen husmor hadde hun aldri vært. ”Så begynte han å krangle: ”vil du 

etterlikne norske?” Og forskjellig sånn. Og jeg brydde meg ikke hva han mente og sa: ”ja, 

jeg vet kulturen våres dere mannfolka gjør ingenting, men jeg var en bortskjemt jente, aldri 

gjort noe i hjemmet mitt””. Yurub betegner seg selv som bortskjemt. Familien i Afrika var 

velstående, og de hadde hushjelper som tok seg av det praktiske. Yurub har hatt mulighet 

til å gå på skole og har ikke måttet bidra med stort i hjemmet. Dette akter hun å fortsette 

med, hun nekter å føye seg. Gjennom hele samtalen vår skinner det igjennom at Yurub ikke 

er en person som ting skjer med, hun er aktivt oppsøkende og deltakende. Hun tar valg og 

får ting til å skje.  

 

Førskoleutdanningen begynte vanskelig for Yurub. Pensumbøkene var dyre, foreleserne 

snakket fort, det var nesten bare ungdom i klassen, og språket var mer avansert enn hun var 

vant til. Prosjekter og praksisrapporter måtte bli godkjent før hun fikk ta eksamen, og hun 

bestemte seg for at hvis hun ikke fikk dem godkjent, skulle hun slutte. ”Men… da fikk 

levert praksisrapporten og all ting, og fikk godkjent… Da fikk jeg litt mer… Jeg klarte 

det!” Økt selvtillit og troen på at dette skulle gå bra fikk Yurub til å fortsette. Etter å ha blitt 

trykket ned av sin tidligere ektemann opplevde hun kanskje nå å få en tilsvarende positiv 

tilbakemelding som den hun var vant til fra sine foreldre. Dette kan vise hvor viktig det er 

for et menneske å ha noen, eller noe, som anerkjenner og bekrefter ens verdi, jfr. Coleman. 
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Styrken Yurub fikk fra sine foreldre kan ha vært avgjørende for at hun kom seg ut av et 

undertrykkende ekteskapsforhold, og det å få godkjent praksisrapporten ga en lyst til å 

fortsette det gode arbeidet. ”Også jeg har fått mer motivert, du må jobbe hardt, hardt, 

hardt!” Yurub var klar for å vise verden hva hun er god for.  

 

6.5.1 Kvinnenes forhold til fagforeninger 

Med unntak av Hafsa, er alle kvinnene jeg har snakket med medlem i en fagforening. Hafsa 

kan heller ikke svare på hva en fagforening er, noe jeg finner litt underlig da 

fagforeningsaktiviteten på bedriften hun jobber, Privat, er relativt stor. En meget aktiv 

plasstillitsvalgt har gjort de andre jeg har snakket med i Privat godt kjent med foreningen 

allerede fra første dag.  

 

Kan det være av betydning at Hafsa har et deltidsvikariat og en ekstravaktstilling, mens de 

andre informantene mine fra samme arbeidsplass jobber fulltid? Dette vil i så fall kunne 

være tegn på diskriminering av deltids- og midlertidig ansatte. Videre vil det kunne være en 

indirekte kjønnsdiskrimineringssak. 90 % av deltidsansatte er kvinner (Aune 2008:242). Og 

det stopper ikke der: av andelen deltidsarbeidende kvinner ser det ut til at andelen 

minoritetskvinner er meget stor (Drange 2009:171), men på dette området har jeg ikke 

statistikk. Dette er, som bydelens PC-praksis, et eksempel på hvordan minoritetskvinner 

kan diskrimineres på flere grunnlag samtidig, kanskje i større grad enn andre. Det viser 

nødvendigheten av å se diskrimineringsgrunnlag i sammenheng, det å inneha et 

interseksjonalitetsperspektiv. 

 

Det at Hafsa jobber i en deltidsstilling trenger imidlertid ikke ha betydning for, eller være 

den eneste årsaken til, at hun ikke er fagorganisert. Hafsa har ikke bodd i Norge så lenge, 

og har ingen utdanning utover grunnskolenivå. Hun har riktignok vært på ulike norskkurs, 

men deltakelsen har blitt avbrutt av tre graviditeter. Språkforståelsen hennes er ikke så god, 

så hun kan ha hatt problemer med å tilegne seg informasjon som har blitt gitt om 

fagforeningen på arbeidsplassen. Som nevnt har Privat en aktiv plasstillitsvalgt som 
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rekrutterer nyansatte. Kanskje har Hafsa fått informasjonen, men ikke forstått hva den 

innebærer. 

 

Uavhengig av om det er Hafsas stillingsprosent eller manglende språkforståelse som er 

årsaken til at hun ikke vet hva en fagforening er, har Privat her en utfordring. 

Informasjonen har i begge tilfeller ikke nådd fram, noe som kan være et tegn på strukturell 

diskriminering.     

 

De andre informantene mine har alle meldt seg inn i fagforeninger etter oppfordring fra 

kolleger og foreningenes oppsøkende virksomhet. Det er imidlertid forskjell på hvordan 

kvinnene benytter seg av sitt medlemskap. Halvparten er passive medlemmer. De betaler 

kontingent og kan på spørsmål om hva en fagforening er for noe, svare overflatisk på det. 

Men de har ikke oppsøkt fagforeningen eller vært på kurs i dens regi. Sura, Lamai og 

Yurub har brukt medlemskapet sitt mer aktivt. Sura ble vervet av en kollega for flere år 

siden da hun var lærling på en skolefritidsordning, og har vært medlem siden. Hun har også 

vært meget aktiv som plasstillitsvalgt på sin nåværende arbeidsplass. Sura viser et sterkt 

samfunnsengasjement og er opptatt av å holde seg oppdatert. Som plasstillitsvalgt satte hun 

seg inn i det meste av arbeidsrelevant politikk, og har gjennom dette vervet opparbeidet seg 

solid kunnskap om hva som gjelder av regler i arbeidslivet. Hun har nå overlatt oppgaven 

til noen andre, og søker nye utfordringer som miljøagent i bydelen. Sura er opptatt av 

klimatrusselen vi hører om i media, og vil bruke mer av sin tid på å gjøre arbeidsplassen 

mer miljøvennlig. Som vi har sett tidligere, er Sura flink til å benytte seg av de redskapene 

hun har tilgjengelig, og hun virker mer enn gjennomsnittlig interessert i å opparbeide seg 

kunnskap på flere områder. I fagforeningen og som miljøagent har hun funnet nok en arena 

hvor hun føler at hun kan bidra med sin kunnskap.  

 

Yurub og Lamai har også vært aktive i forhold til sitt medlemskap, men på en annen måte 

enn Sura. De to kvinnene har benyttet seg av medlemskapet for å få hjelp til utfordringer de 

har opplevd på arbeidsplassen. Yurub lærte om hvordan medlemskap i fagforening 

fungerer da hun gikk på norskkurs, og meldte seg inn da hun kom i jobb. Hun har selv tatt 
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kontakt med foreningen en gang hun var usikker på et ansettelsesforhold. Dette var i 

forbindelse med at hun jobbet som assistent i en barnehage og hadde ansvar for to 

afrikanske barn. Hun hadde forstått at hennes oppgaver besto i å assistere disse to barna i 

barnehagehverdagen. Tre ganger opplevde hun at barna ikke var i barnehagen, de var syke 

eller hadde fri. Yurub gikk da hjem. Hun forteller at en dag så hun at en annen dame som 

også hadde ansvar for et spesielt barn ble på jobben og lekte med de andre barna til tross 

for at ”hennes” barn var fraværende. Yurub tok da kontakt med fagforeningen for å høre 

hva hennes rolle i barnehagen var når de to barna hun hadde spesielt ansvar for var borte. 

Hun fikk vite at siden hun fikk lønn for de dagene, skulle hun være der og hjelpe til med de 

andre. Yurub fortalte at det visste hun ikke, og at hun ved noen anledninger hadde gått 

hjem. ”Ingen som sa til meg! De bare sa: de er ikke her. Da snudde meg. Og ingen som sa: 

nei, du skal ikke gå!” Yurub oppdaget selv at noe ikke stemte og tok initiativ til å finne ut 

hvordan det skulle være. Hun virker lei seg for at hun hadde gått hjem, men er også opptatt 

av at hun ikke kunne vite hvordan det skulle være når ingen sa noe til henne. Hun kunne ha 

valgt å ikke gjøre noe med saken da hun begynte å lure. Hun kunne også ha ansett den 

andre assistentens situasjon som irrelevant i forhold til hennes egen. Hva vil mennesker 

som ikke har et sted å henvende seg eller som ikke oppfatter at noe er galt gjøre? Hvorfor 

var det ingen på arbeidsplassen som sa til Yurub at hun skulle bli?  

 

Yurub benyttet seg av fagforeningen da hun var usikker på arbeidsforholdet. Hun kunne 

kanskje også ha spurt noen av de andre ansatte og fått samme svar, men hun valgte 

løsningen med en mer uavhengig part. Lamai tok kontakt av litt andre årsaker. Hun følte 

seg urettferdig behandlet da hun ikke fikk fast stilling på et sykehjem hun hadde jobbet på 

som ekstravakt i seks år. Hun jobbet opptil 200 timer i måneden, men fikk bare avslag da 

hun søkte på faste stillinger. Hun klagde til fagforeningen som igjen tok kontakt med sjefen 

hennes og bydelen. Etter tre måneders behandlingstid, fikk Lamai tilbud om fast stilling.  

 

Yurub og Lamai hadde redskapene tilgjengelig og benyttet seg av dem. Begge opplevde 

kontakten med fagforeningen som positiv, og sier at de ikke vil nøle med å ta kontakt igjen 

hvis det skulle oppstå situasjoner hvor det kan være nyttig. Informasjon og oppsøkende 
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virksomhet fra fagforeningenes side førte til at de begge fikk kjennskap til hvordan det hele 

fungerer på et tidlig tidspunkt i sin yrkeskarriere i Norge og at de valgte å melde seg inn.     

 

6.6 Like, men på samme tid så forskjellige 

Vi kan ikke snakke om minoritetskvinner som en homogen kategori. På mange måter har 

fortellingene til mine informanter likhetstrekk. De er alle kvinner, de har forlatt sine 

opprinnelige hjemland, de har erfaringer fra opplæring og yrkesliv i Norge og de har 

opplevd utfordringer underveis. Historiene er nok ikke unike for mine informanter, mange 

innvandrerkvinner vil kunne kjenne seg igjen og dele flere av erfaringene. Men måtene 

kvinnene forstår og snakker om seg selv på, er forskjellige fra hverandre. De har opplevd 

og løst utfordringer underveis i livet på ulikt vis. Det er stor forskjell på hvordan de 

begrunner og forklarer hvordan de har endt opp med det livet de lever i dag. Kvinnene har 

valgt og handlet etter hvilke behov de har og hvilke muligheter de har ansett som reelle.  
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7 Vurderinger av regelverk og tiltak 

Både Offentligs ”Arbeidsnorsk” og Privats norskkurs på arbeidsplassen legger til rette for 

den enkelte deltaker. På første Arbeidsnorsksamling må deltakerne en etter en fortelle hva 

de er gode på og hva de synes er vanskelig i forhold til språk og kommunikasjon. De setter 

seg egne mål og en plan om hvordan de skal jobbe sammen med mentor for å nå disse. Alle 

får mulighet til å snakke om det de synes er vanskelige, og ofte opplever deltakerne at det 

de sliter med er mye av det samme som de andre. VOX har evaluert Arbeidsnorskkurset i 

bydelen, og rapporten er meget positiv. Deltakerne har oppnådd mange av målene de satte 

seg, og ledelsen er fornøyd med hvordan de ansatte har blitt flinkere til å delta aktivt på 

arbeidsplassen i forbindelse med å skrive rapporter og referater. Det blir også påpekt at de 

ansatte som har deltatt på kurset virker tryggere i det sosiale miljøet på arbeidsplassen, de 

deltar for eksempel mer aktivt på møter og har større selvtillit i forhold til å snakke høyt og 

å spørre om det er noe som er uklart. Suksessen blir i stor grad forklart med den 

individuelle tilnærmingen hvor hver enkelt deltaker får hjelp til å jobbe med sine egne 

utfordringer og ikke blir tvunget gjennom et generelt opplegg (VOX 2009). Det at temaene 

ikke er fastsatt på forhånd, men blir bestemt av deltakerne på kurset, gjør kanskje at hver 

enkelt deltaker føler at det som blir gjennomgått er relevant for akkurat dem. Slik kan 

motivasjonen for å lære øke i forhold til om temaer og pensum var fastsatt på forhånd og 

ikke knyttet til den enkeltes behov.  

 

Norskopplæring i bedrift som arrangeres av Oslo Voksenopplæring i forbindelse med 

Krafttak er også et prosjekt som tar hensyn til enkeltindividet. Gjennom skriftlige tester og 

intervjuer før kursoppstart får hver enkelt deltaker en egen opplæringsplan. 

Deltakergrupper og pensum blir strategisk satt sammen etter kartlegging av ferdigheter slik 

at hver enkelt skal få best mulig utbytte av kurset. Slik unngår deltakerne å havne i en 

gruppe hvor noen enten har kommet veldig mye lenger i opplæringsprosessen eller i en 

gruppe med deltakere med mye lavere språkferdigheter. Hvis en deltaker av praktiske 

årsaker likevel må være i en gruppe hvor kunnskapene spriker mer enn ønsket, har 

deltakeren sin individuelle plan å jobbe med mens læreren går gjennom de tingene som 

ikke er relevant for vedkommende med de andre.  
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Begge kursene har altså en individuell tilnærmingsmåte som bidrar til å øke 

sannsynligheten for at hver enkelt får utbytte av dem. Metodene er i stor grad i tråd med det 

jeg mener må til for at hver enkelt skal få best mulig utbytte. Etter analysen av egen empiri, 

vil mitt forslag til videre arbeid med å hjelpe minoritetskvinner med å overkomme 

barrierene de opplever i arbeidslivet være å utvikle en individorientert framgangsmåte. Det 

må tas individuelle hensyn. Kvinnene må bli møtt på det nivået de er og som de individene 

de er, både utdanningsmessig og i forhold til mottaklighet. Stereotypier og generelle 

forestillinger om minoritetskvinner som en homogen gruppe må legges til side. Hva står i 

veien for den enkeltes rett til reell likestilling? Hvor ligger motivasjonen hos den enkelte? 

Hvilke redskaper har de tilgjengelig? Det viser seg at ikke alle er like mottaklige for kurs 

og opplæring til en hver tid. Tidsbegrensede tiltak kan dermed bli et problem for noen. 

Verken kvinnene, arbeidsplassen eller det norske samfunn tjener på at mulighetene til å 

tilegne seg ny kunnskap forsvinner om de ikke blir benyttet innenfor en fastsatt tidsramme. 

Noen kvinner er i stand til å gripe tak i muligheter fort, andre trenger lengre tid på å komme 

til et stadium i livet hvor de klarer det samme. ”Problemet er at det trengs ressurser – i form 

av nettverk og kontakter, informasjonsteknologi, kapital og tid, osv. – for å bruke 

mulighetene” (Holter 1996:28). 

 

Men tiltak på linje med norskkursene Privat og Offentlig har iverksatt koster penger. Og 

kan det kreves av arbeidsgivere å ta så store økonomiske og administrative kostnader i 

arbeidet for å fremme likestilling? Selv om det ikke går klart fram av aktivitetspliktens 

forarbeider og ordlyd hva loven pålegger arbeidsgiver, kan det så vidt jeg kan skjønne ikke 

kreves at arbeidsgiver skal ta ansvar for alt dette alene. Videreutdanning av ansatte når 

bedriften nødvendigvis ikke har behov for ytterligere kompetanse, og språkopplæring på 

høyere nivå enn det som er nødvendig for at de ansatte skal kunne utføre det arbeidet de er 

tiltenkt, kan ikke være arbeidsgivers oppgave. Men for å sikre reell likestilling er det, etter 

min mening, nødvendig at slike tiltak finnes og er tilgjengelige. Det er her offentlige 

myndigheter kommer inn i bildet. Offentlige myndigheter har også en aktivitetsplikt og 

skal ”… arbeide aktivt, planmessig og målrettet for å fremme lovens formål” 
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(Diskrimineringsloven § 3a, første setning). For meg kan det virke som at aktivitetspliktene 

ikke ses i sammenheng. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og arbeidsgivers 

aktivitetsplikt blir løsrevet fra hverandre. Kanskje kan de faktiske virkningene av 

lovgivningen bli annerledes hvis disse pliktene blir sett i sammenheng. Samfunnet som 

helhet og arbeidslivet som en spesiell del av dette bør ikke løsrives fra hverandre. Gjennom 

sin aktivitetsplikt kan offentlige myndigheter legge det bedre til rette for arbeidsgivere slik 

at sistnevnte får større muligheter og spillerom til å iverksette gode tilretteleggingstiltak på 

sine respektive arbeidsplasser.  

 

Gode tilretteleggingstiltak på individnivå krever mye ressurser, og i de neste avsnittene vil 

jeg redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser likestillingsarbeid på 

arbeidsplassen kan føre med seg. I forbindelse med dette vil offentlige myndigheters rolle 

bli ytterligere diskutert.  

 

7.1 Den økonomiske og administrative siden av saken 

Likestillingsarbeid koster penger. For at lovgivningen skal fungere som den er ment, må 

nødvendigvis bedriftene sette inn ressurser i arbeidet. Dette var også en av innvendingene 

da aktivitetsplikten i likestillingsloven skulle utvides til også å gjelde for arbeidsgivere, og i 

begge omgangene forslag om aktivitetsplikt i diskrimineringsloven var ute til høring. I 

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) om endringer i likestillingsloven, ble kostnadene tilknyttet den 

utvidede plikten diskutert. Daværende Barne- og familiedepartementet konkluderte med at 

de administrative og økonomiske konsekvensene av lovendringen ikke ville overgå 

nytteverdien av likestillingsarbeidet. ”Et målrettet arbeid for likestilling i den enkelte 

virksomhet, det være seg i privat eller offentlig sektor, vil være i tråd med 

fornyelsesprogrammet og må antas å få positive konsekvenser for ressursutnyttelsen i den 

enkelte virksomhet” (Ot.prp. nr. 77 (2000-2001), pkt 15). Det ble antatt at en bedret 

ressursutnyttelse for den enkelte virksomhet ville kompensere for kostnadene tilknyttet den 

nye aktivitetsplikten. 
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I kost-nytteanalyser rangeres tiltak etter samfunnsmessig lønnsomhet. I disse analysene blir 

effekter omregnet til kroneverdi. Det vanlige hovedprinsippet er at verdien av noe settes lik 

hva befolkningen er villig til å betale for å oppnå et gode. Men i praksis, og kanskje særlig i 

denne sammenheng, vil også andre faktorer veie tungt i den samlede vurderingen. I denne 

situasjonen vil for eksempel etiske aspekter knyttet til likebehandling og likeverd stå 

sentralt. Når det gjelder nytten av å arbeide for likestilling på arbeidsplassen, vil 

nytteeffekten være vanskelig å måle ut fra lønnsomhetskriterier. Dette er blant annet fordi 

kunnskapen om sammenhengen mellom slik diskriminering og økonomiske levekår er for 

dårlig, og dermed ikke gir grunnlag for å beregne nytten økonomisk (Ot.prp. nr. 33 (2004-

2005), pkt. 19).  

 

Før det andre forslaget om også å innføre en aktivitets- og rapporteringsplikt i 

diskrimineringsloven ble sendt ut på høring, fikk ECON i oppdrag fra Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet å utrede nytte og kostnader forbundet med plikten. I følge 

høringsnotatet sendt ut i forbindelse med høringen, konkluderer ECON med at nytteverdien 

av en aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven vil være stor. En aktivitets- og 

rapporteringsplikt vil kunne ha en positiv effekt på sysselsettingen av minoriteter. Det blir 

imidlertid påpekt at dette vil ha sammenheng med hvordan etterlevelsen av plikten 

kontrolleres. Det er et poeng at graden av etterlevelse påvirker virksomhetenes renommé. 

Plikten vil, i følge ECON, ha direkte samfunnsøkonomisk nytte ved at flere personer 

kommer i jobb. Når flere mennesker deltar aktivt i arbeidslivet virker dette positivt på helse 

og livskvalitet for menneskene det gjelder. Dette vil videre kunne redusere behovet for en 

del typer offentlige tjenester (Høringsnotat 18.09.2007, pkt. 4.1.). Forebygging av 

diskriminering og fremming av likestilling i arbeidslivet vil ha stor økonomisk nytteeffekt 

for den enkelte arbeidstaker. Tiltak for å bedre minoriteters stilling i arbeidslivet vil ha 

positive virkninger for levekårene til enkeltpersoner og familier, og med det ha en 

samfunnsøkonomisk nytte selv om det er vanskelig å tallfeste dette eksakt (Ot.prp. nr. 33 

(2004-2005), pkt. 19). 
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Helt konkret hvor store, tallmessig, de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene vil være, har 

ikke ECON grunnlag til å si noe om. Men de antar at en økning i antall arbeidstakere på 

200-300 personer vil gi samfunnsøkonomiske nytteverdier som tilsvarer de 

samfunnsøkonomiske kostnadene når det forutsettes at hver person som kommer i jobb 

som følge av aktivitetsplikten i gjennomsnitt vil arbeide ¾ årsverk (Høringsnotat 

18.09.2007, pkt. 4.1.). 

 

ECON har kort vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av 

rapporteringsplikten for den enkelte arbeidsgiver. Det ble konkludert med at siden 

virksomhetene allerede rapporterer om tilstanden knyttet til kjønn på arbeidsplassen, vil 

ikke en rapporteringsplikt vedrørende etnisitet føre til de store administrative 

konsekvensene. Når det gjelder tiltakskostnader knyttet til aktivitetsplikten, har det ikke 

blitt gjennomført beregninger. ECON antar imidlertid at jo strengere kravene til 

rapportering er, desto flere tiltak vil arbeidsgiverne vurdere og eventuelt iverksette. 

Aktivitetsplikten er ikke ytterligere vurdert (Ibid., pkt. 4.2.). 

 

Å legge forholdene til rette slik at minoritetskvinner kommer seg i arbeid og at de blir der, 

har altså en samfunnsøkonomisk nytteverdi. Men er det arbeidsgivers oppgave å ta ansvar 

for dette?  

 

Det som forundret meg mest da jeg besøkte virksomhetene som inngår i dette prosjektet var 

nettopp hvor mye tid, arbeid og penger de la i å oppfylle aktivitetsplikten og arbeide for 

likestilling. Hvor ligger motivasjonen hos virksomhetene? Hadde det ikke fra et 

bedriftsøkonomisk ståsted vært bedre å satse på arbeidskraft som ikke krevde så mye 

ressurser i form av tilrettelegging? Hvis man antar at virksomheter innretter seg på en måte 

som faktisk er lønnsom, kan man da også anta at det å sette inn ressurser for å bedre de 

ansattes muligheter på arbeidsplassen er en investering for virksomhetene. 

 

Rogstad har i sin studie av innvandreres tilpassnings- og integreringsmuligheter på 

arbeidsmarkedet sett på bedrifters økonomiske motivasjon for tilrettelegging for ansatte 
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med minoritetsbakgrunn. ”I stillinger som kan være vanskelig å få besatt, må eventuelle 

ulemper ved å ansette personer med synlig minoritetsbakgrunn vurderes mot risikoen for 

ikke å få besatt stillingen” (Larsen 1995 sitert i Rogstad 2001:132). Noen typer jobber er 

ikke attraktive for etniske nordmenn, og ved å stille få krav og tilrettelegge for etniske 

minoriteter kan virksomheter fylle opp de ledige stillingene til relativt lave kostnader. I 

noen tilfeller er nok årsaken til at visse typer arbeid ikke er attraktive for nordmenn et lavt 

lønnsnivå. Men Rogstad peker også på andre faktorer. I en av ”hans” bedrifter var 

belastningsskader mye utbredt, og derfor ville ikke nordmenn jobbe der. Status blir også 

nevnt som en årsak til at etniske nordmenn i noen tilfeller heller velger lediggang enn det 

tilgjengelige arbeidet, visse typer arbeid ble referert til som ”kvinnfolkarbeid” eller 

”innvandrerjobber”. Selv om arbeidsledigheten på stedet det her er snakk om er høyest 

blant etnisk norske menn, skal det sies at heller ikke norske kvinner ønsker jobb på denne 

arbeidsplassen. En forklaring kan være et verdiskifte blant begge kjønn, 

”innvandrerjobbene” får lavere status (Rogstad 2001). ”Unge norske kvinner ønsket ikke 

jobb i fiskeindustrien fordi de så dem som ”innvandrerjobber”, mens norske menn ikke 

ville ha jobber de oppfattet som både ”kvinnfolkarbeid” og ”innvandrerjobber”” 

(Ibid.:136). Det ser ut til å være en sammenheng mellom andel ansatte med 

minoritetsbakgrunn på en arbeidsplass og hvor attraktiv bedriften er for nordmenn. På 

denne måten kan også bedrifter bli mer og mer avhengig av å ha etniske minoriteter som vil 

arbeide for dem da de ikke får rekruttert etnisk norsk arbeidskraft. For å rekruttere og 

beholde arbeidskraften vil da tilretteleggingstiltak rettet mot minoriteter kanskje være 

nødvendig. 

 

Kravene til en fremtidig arbeidstaker kan altså variere etter tilgang på (billig?) arbeidskraft. 

I Privat ble det eksplisitt uttalt at de har måttet fire på språkkravene etter å ha vurdert nivået 

til søkerne. Privat forteller også om en stabil arbeidskraft som følge av 

tilretteleggingstiltakene. Dette er viktig for en bedrift, kostnadene forbundet med 

rekruttering og opplæring reduseres ved lite gjennomtrekk i personalstaben. Videre er 

arbeidstakerne fornøyde med sin arbeidsplass, noe som igjen kan føre til at de yter litt 

ekstra og er fleksible. Tilretteleggingen kan bidra til stabile og kompetente arbeidskrefter, 
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også i trange tider. Ved gode opplærings- og utviklingstiltak innad i bedriftene kan 

utvikling skje med eksisterende arbeidskraft.  

 

For å få en arbeidstaker til å godta for eksempel lav lønn og ugunstige arbeidstider, må 

arbeidsplassen være såpass attraktiv at folk likevel vil jobbe der. Fleksible løsninger, lav 

inngangsterskel og muligheter til å arbeide seg oppover i systemet kan kanskje være en 

årsak til at noen ser bort fra eventuelle ugunstige sider ved arbeidsforholdet, og også at de 

blir i bedriften. Det kan altså være slik at det bedriften bruker av ressurser på 

tilrettelegging, kan det hende de tjener inn, og vel så det, på lave lønninger. Dette er ikke et 

tema som kom opp i mine samtaler med Offentlig eller Privat. Jeg har derfor ikke noe 

grunnlag for å si at akkurat disse virksomhetene har bakenforliggende motiver med sine 

tilretteleggingstiltak. Det jeg sier er at i den store bedriftsøkonomiske sammenheng, kan 

tilretteleggingstiltak rettet mot minoriteter i noen tilfeller kanskje være lønnsomt.  

 

Uavhengig av motivasjonsårsaker oppfyller, slik jeg ser det, både Offentlig og Privat på 

mange måter aktivitetsplikten som er nedfelt i likestillingsloven og diskrimineringsloven. 

Virksomhetene identifiserer barrierer som kan stå til hinder for likestilling på 

arbeidsplassen, og arbeider aktivt for å få bukt med disse. Siden bedrifter ikke pålegges 

spesifikke tiltak, er det opp til virksomhetene selv å kartlegge situasjonen på 

arbeidsplassen, og iverksette de tiltak som synes nødvendige for å fremme likestilling. 

Både Offentlig og Privat setter inn ressurser for å fremme like muligheter; norskkurs, 

karrierekurs, samarbeid om utdanning med høyskolen i Oslo og liknende. Noen 

utfordringer står de imidlertid overfor, for eksempel Offentligs PC-praksis og Privats 

utfordring i forhold til informasjon om fagorganisering, men alt i alt virker det for meg som 

at disse virksomhetene gjør mye for å gi de ansatte like muligheter. Likevel kommer det 

fram gjennom intervjuene mine at ikke alle minoritetskvinnene jeg har snakket med ser, 

eller evner å ta, disse mulighetene. Tiltakene finnes, men likevel når ikke budskapet alltid 

fram. Betyr dette at lovgivningen som skal fremme like muligheter uavhengig av kjønn og 

etnisitet mislykkes i sitt oppdrag?  
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Et av mine forslag i arbeidet for bedre individuell tilrettelegging for den enkelte 

arbeidstaker, er at arbeidsgiver tilbyr mer fleksible løsninger. Kanskje kan det tilbys 

norskkurs med oppstart litt oftere slik at tilbudet kan favne flere. I Offentlig er norskkurset 

felles for de ansatte på de ulike virksomhetene. Tilbudet kan derfor bli bredere og mer 

fleksibelt enn i Privat hvor kursene arrangeres internt. Flere potensielle deltakere kan føre 

til flere fleksible løsninger. Men forholdet mellom tilbud og etterspørsel fungerer dessverre 

ikke alltid optimalt. Offentlig har lite ressurser å rutte med. Dette gjør at selv om 

etterspørselen er stor, så vil ikke alltid tilbudet kunne stå i samsvar. Her vil kommunen og 

staten måtte ta et ansvar slik at det blir mulig for bydelen å levere tilbud som samsvarer 

med etterspørselen. 

 

Større private bedrifter er gjerne i en annen økonomisk situasjon en kommunal sektor. Hvis 

flere private bedrifter hadde slått seg sammen om tilrettelegging i form av kursvirksomhet, 

ville dette kanskje ha bidratt til et mer fleksibelt tilbud. Det kunne kanskje bli delt inn i 

flere nivåer. Med flere potensielle kursdeltakere kunne det også vært flere kursoppstarter 

enn på nåværende tidspunkt. Undervisning og kursing ville likevel foregå på gruppenivå, 

men i en mer tilpasset form slik at flere individer vil kunne bli møtt på det nivået de er. 

Men det å arrangere felles kurs vil kanskje kunne føre med seg ulemper sett fra bedriftens 

side. Kursene vil bli mer generelle, fokuset på den enkelte arbeidsplass vil måtte vike. 

Dette kan bidra til at de ansatte får en mer generell kompetanse som de kan dra nytte av på 

flere arbeidsplasser og ikke bare i den bedriften de er ansatt på daværende tidspunkt. Som 

jeg var inne på tidligere, er bedriftens motivasjon for å tilrettelegge for sine ansatte viktig, 

det må være lønnsomt. Ved mer fleksible ordninger som den jeg her foreslår, vil 

arbeidskraften kunne bli mer konkurransedyktig og noen vil kanskje velge å forlate 

bedriften og benytte sin kompetanse et annet sted.  

 

Ved å heller tilby kurs som spesialiserer arbeidskraften som allerede er i bedriften, sikrer, 

kanskje særlig private, bedrifter at arbeidskraften ikke forsvinner til konkurrenter. De 

ansatte kan oppnå god kompetanse innenfor sin bedrift, men vil kanskje ikke være like 

attraktiv for andre arbeidsgivere på grunn av snever spesialisering tilpasset den 
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opprinnelige arbeidsplassen. Opprykksordningen i Privat kan være et eksempel. De ansatte 

læres opp til å kunne overta en bestemt stilling med tilhørende arbeidsoppgaver på et trinn 

over sin opprinnelige stilling i stillingshierarkiet. Dette gjør at avanseringsmulighetene 

innad i bedriften blir større for den enkelte arbeidstaker, men fører nødvendigvis ikke til 

kompetanse som er attraktiv for andre arbeidsgivere. 

 

Dette vil kanskje ikke være en like aktuell problemstilling i offentlig sektor, da det ikke 

spiller like stor rolle om arbeidskraften sirkulerer i ulike virksomheter innad i kommunen. I 

en tid med mangel på førskolelærere, vil samarbeidet med HiO kunne være en god 

investering for kommunen. Risikoen for å tape arbeidskraft er liten sammenliknet med 

privat sektor. 

 

På den annen side vil sammenslåing av kursdeltakere fra ulike private bedrifter kunne ha 

økonomiske fordeler for den enkelte bedrift, i alle fall hvis deltakerantallet holdes innenfor 

rimelige grenser. I følge ECON var andelen som fikk innvilget støtte fra BKA lavest blant 

virksomheter som har oppgitt få eller veldig mange deltakere. Flere av middelsøkerne sier 

at offentlige finansieringsprogrammer spesielt er viktig for små virksomheter da disse ofte 

har mindre ressurser til kompetansebygging enn de større virksomhetene. Men hvis så 

mange som mulig skal ha nytte av opplæringen er det på den andre siden kanskje lurt å 

sette inn mest ressurser der programmet kan nå flest mulig deltakere. Det viser seg også at 

sannsynligheten for å få støtte øker med høyere egenandelsbeløp. Blant søkerne som 

skisserte en egenandel større enn 50 % i søknaden, fikk halvparten støtte. Til 

sammenlikning fikk 25 % av virksomhetene med egenandel på mindre enn 35 % innvilget 

søknaden (ECON 2007).  

 

Som nevnt tidligere er språkkursene som Privat og Offentlig tilbyr individuelt tilrettelagt 

for den enkelte deltaker. Dette betyr ikke at alle vil ha utbytte av kursene, men de som etter 

kartlegging av ansattes behov faller innenfor målgruppen, får god oppfølging. Men kursene 

er dyre for bedriftene om de må finansiere dem selv. Offentlig har tidligere fått finansiert 

sitt Arbeidsnorskkurs med BKA-midler. Kurset som går hos Offentlig høsten 2009 er 
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støttet av NAV. Når midlene fra NAV tar slutt sommeren 2010, vil Offentlig måtte søke 

andre steder for økonomisk støtte. Privat fikk støtte gjennom ”Krafttaksprosjektet”. Men 

hva skjer med de bedriftene som har fått kurs via voksenopplæringen når 

”Krafttaksperioden” er over i 2011? Da må virksomhetene finansiere kursene selv, eller 

søke om midler andre steder.  

 

Det viser seg at både arbeidsgivere og – takere som har hatt norskopplæring på 

arbeidsplassen er fornøyde med kursene. Kursene er et godt skritt i riktig retning for å 

fremme likestilling på arbeidsplassen. Men for at slike kurs skal bli gjennomførbare, må det 

politisk handling og offentlige midler til. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt må fram i 

lyset. 

 

7.2 Svakheter ved dagens regelverk 

Analysen av intervjumaterialet mitt har gitt meg noen tanker om hva som fungerer for 

hvem, når og hvorfor. I det følgende vil jeg diskutere hvordan mine informanters erfaringer 

og fortellinger kan bidra til å belyse det jeg anser som svakheter ved dagens regelverk og 

hvordan det etterleves. 

 

Begrensninger i rettsreglers tilsiktede virkninger har i stor grad å gjøre med den videre 

sosiale, økonomiske og politiske sammenheng som de rettslige forhold er plassert innenfor. 

Om landskapet loven skal virke i blir analysert og utforsket før loven utarbeides, er 

sjansene større for at rettsreglene vil lande i en sammenheng som støtter og passer med 

formålet. Loven har da større sannsynlighet for å virke etter hensikten (Mathiesen 2005). 

Ved å kartlegge hvordan virksomhetene er organisert, identifisere menneskene som til 

syvende og sist skal vernes gjennom lovgivningen og å analysere det sosiale, økonomiske 

og politiske landskapet loven havner i, vil man kunne skaffe til veie verdifull kunnskap 

som videre kan benyttes til å utforme treffende og virkningsfulle rettsregler. Det handler 

om sosial klasse, om sosiale nettverk og om sosialpolitikk. Systematisk kunnskap om hvor 

problemene ligger i forhold til ulike grupper innvandrerkvinner i ulike situasjoner, er en 
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nødvendig forutsetning for å utforme relevante juridiske, økonomiske og sosiale tiltak som 

tar høyde for mekanismer som skaper eller opprettholder ulikhet (Hellum 2006). 

 

Dagens regelverk er meget generelt utformet. Det skal arbeides aktivt for å fremme reell 

likestilling på alle samfunnsområder, og arbeidsgivere er pålagt en egen aktivitetsplikt 

innenfor sin virksomhet. Hva betyr dette rent praktisk? Et vagt og vanskelig tilgjengelig 

regelverk som ikke innebærer sanksjoner, kan kanskje bidra til at noen arbeidsgivere ikke 

tar plikten seriøst. Det kan også være at arbeidsgiver ikke vil påta seg kostnadene som 

medfølger. Noen arbeidsgivere kan kanskje også ha diskriminerende motiver for å unnlate 

å oppfylle plikten. Som vi har sett, tar både Offentlig og Privat plikten på alvor og det har 

blitt utarbeidet tiltak for å fremme likestilling. Når det da viser seg at minoritetskvinner 

fortsatt arbeider i de laveste stillingene i stillingshierarkiet, at de vegrer seg for å være med 

på arbeidsrelevante kurs og at de ikke føler seg ”gode” nok til å søke nye utfordringer, 

reiser dette spørsmål om mulige årsaker. Ligger problemene i strukturene, selve 

utformingen av regelverket, i måten det blir tatt i bruk i den enkelte virksomhet eller er den 

å finne hos kvinnene selv? Jeg vil tro det er en kombinasjon.  

 

Kvinnene jeg har snakket med er veldig forskjellige. Hvilke muligheter de evner å ta er 

varierende fra kvinne til kvinne og fra en tid til en annen. Dette gjør at ikke alle vil dra 

nytte av alle tiltak til en hver tid. Hvordan skal man da arbeide aktivt for å fremme reell 

likestilling når ikke alle er mottakelige for innsatsen som blir lagt inn i arbeidet? Her må 

hver enkelt virksomhet ta et ansvar. Stereotypier og generelle forestillinger om hva som 

trengs for å fremme minoritetskvinners stilling må legges til side. Det er kanskje enkelt å 

sette i gang et språkkurs da det gjerne er språk mange innvandrere sliter med. Men er det 

alltid der utfordringene ligger? Språkkurs kan være et glimrende tiltak når språk er 

identifisert som en utfordring, men hvis det er redsel for å ta på seg personalansvar som står 

i veien for minoritetskvinners reelle likestilling på arbeidsplassen, vil ikke dette ha noe 

effekt. Da kan i så fall et lederutviklingskurs være på sin plass. Hvis man tenker seg at det 

finnes 40 forskjellige mennesker på en arbeidsplass som per dags dato stiller dårligere enn 

andre det er naturlig å sammenlikne seg med, betyr ikke dette nødvendigvis at det må 
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iverksettes 40 ulike tiltak for å fremme reell likestilling. Men det betyr at årsakene til at 

nettopp disse menneskene stiller dårligere må utredes, og at løsninger må opp til diskusjon. 

Det er ikke alltid det kreves tiltak rettet mot de ansatte. Det er for eksempel ikke noe poeng 

i å legge til rette for fri fra arbeidet i ulike religiøse høytider for personer med 

minoritetsbakgrunn hvis det ikke jobber noen ansatte med dette behovet i bedriften. 

Kanskje er det nettopp der bedriftens likestillingsproblematikk ligger: utfordringen knyttet 

til likestilling kan være at det ikke arbeider minoriteter der. Da er det heller på sin plass å 

spørre seg selv om hva årsaken til dette er. Finnes det tilsynelatende nøytrale strukturer 

som faktisk virker slik at for eksempel minoritetskvinner ikke søker på stillinger? Eller ikke 

blir innkalt til intervju? Eller ikke rykker opp innad i virksomheten?  

 

Når det innenfor sosiologien blir drøftet mulige årsaker til den relativt lave andelen kvinner 

i lederstillinger, blir det gjerne henvist til ”glasstak-hypotesen”. I følge denne hypotesen 

møter kvinner usynlige hindringer, altså et ”glasstak”, i arbeidslivet som gjør det vanskelig 

å avansere i stillingshierarkiet. Selv om det i de fleste tilfeller sannsynligvis ikke er snakk 

om en bevisst forskjellsbehandling av kvinner og menn når det gjelder opprykk og 

lederutnevnelser, kan det virke som at det er noe som står i veien for kvinners muligheter. 

Dette kan for eksempel ha noe å gjøre med måten det blir rekruttert til ledende stillinger på. 

Ofte formidles stillinger i det private næringslivet gjennom bekjentskaper. Nettverkene som 

er utgangspunkt for letingen er gjerne homogene i forhold til utdanning, bransje og kjønn. 

Dermed blir gode kvinnelige lederemner mindre synlige. Videre henger stillingsbetingelser 

ofte sammen med arbeidsinnsats, vilje til å ofre seg for virksomheten og evne til å være 

fleksibel. Kjønnsmessig ulikhet kan da oppstå fordi livet som leder er bedre tilpasset menns 

kjønnsroller og livsstil (Schiefloe 2003:251).  

 

Det fremkom av kapittel 6 at informantene mine har relativt begrensede nettverk. De har få 

kontakter som vet om hva de kan og hva de vil. Kanskje gjør dette at de ikke blir vurdert 

eller rekruttert til andre typer stillinger eller til videreutdanningskurs. Det er ingen som vet 

hvilke ressurser disse kvinnene sitter inne med. Videre er barn og familieplikter en stor del 

av mine informantenes hverdag, og livet de lever går ikke overens med et arbeidsliv 
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tilpasset den tradisjonelle mannsrollen. Ved å gjennomgå rutiner for ansettelser, 

forfremmelser, informasjonsformidling og liknende, kan slike strukturelle barrierer 

oppdages og brytes ned. Dette trenger nødvendigvis ikke koste mye av verken tid eller 

penger.  

 

Et vanskelig aspekt ved å måle i hvilken grad likestillingsarbeid er vellykket ligger i selve 

begrepet likestilling. Jeg skrev innledningsvis at regelverket skal bidra til at alle skal ha like 

muligheter til å ta de valgene de måtte ønske. Ut fra analysene av intervjumaterialet mitt, 

vil jeg si at valg og handling i stor grad henger sammen med strukturene kvinnene lever 

innenfor. I mitt materiale er det særlig familie-, utdannings- og arbeidslivets strukturer som 

gjør seg gjeldende. Disse legger føringer for hva kvinnene anser som en reell mulighet og 

hvilke behov som synes mest primære, og ser ut til å ha stor betydning for hvilke valg de 

tar. Hva om de menneskene tilretteleggingstiltak retter seg mot ikke ønsker å benytte seg av 

dem og velger å la være? Er det da mangel på reell likestilling? I arbeidet med dette 

prosjektet har jeg blitt møtt med slike spørsmål og jeg har tatt dem til etterretning. Jeg har 

ikke kommet fram til et entydig svar. Men det at noen minoritetskvinner kanskje ikke 

ønsker å lære mer norsk, videreutdanne seg eller søke nye utfordringer, spiller liten rolle i 

denne sammenheng. Poenget er at mulighetene bør være der slik at de som ønsker og evner 

kan benytte seg av dem på det tidspunktet de eventuelt måtte ønske og evne det.   

 

Når det gjelder hvordan virksomhetene forholder seg til aktivitets- og rapporteringsplikten, 

er mitt forslag at rigide systemer kanskje kan løses litt opp i, slik at virksomhetene kan tilby 

mer fleksible løsninger som kan treffe enkeltpersoner bedre. Det er altså ikke slik at hver 

enkelt ansatt må ha sitt eget tilrettelagte opplegg på arbeidsplassen, men at det er 

individene som står i fokus når det utredes hvor problemene ligger. Løsningen kan like 

gjerne være på strukturelt nivå eller gruppenivå som på individnivå, men individet er 

utgangspunktet. 

 

For at virksomhetene skal kunne oppfylle aktivitetsplikten på best mulig måte, må 

retningslinjene for plikten være gode. Dette blir da lovgivers oppgave. For å sikre et 
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individuelt diskrimineringsvern, må aktivitetsplikten utarbeides på en slik måte at det går 

fram av retningslinjene at virksomhetene må ta individuelle hensyn. Etter artikkel 5 i KDK 

forplikter Norge seg til å gjøre ta i bruk alle egnede midler for å bekjempe stereotypier og 

tradisjonelle kjønnsoppfatninger på alle samfunnsområder. For å oppfylle denne plikten, 

må regelverk utformes på en måte som nettopp ikke baserer seg på stereotype oppfatninger 

og generaliseringer, men på en måte som setter individet i fokus. Det bør bli gjort klarere i 

lovteksten og i veiledningen hvor viktig kartleggingen av utfordringer er i den enkelte 

virksomhet, at det er etter grundig gjennomgang innenfor hver enkelt virksomhet at tiltak 

skal bli satt i verk.  

 

Det viser seg også at økonomiske støtteordninger er viktige for å få i gang gode tiltak. 

Øremerkede midler fra statlig side og ikke bare kortvarige ”krafttak”, vil kunne bidra til at 

flere arbeidsgivere vurderer større tilretteleggingstiltak i sine virksomheter. Det er også 

viktig å gjøre støtteordningene kjent for arbeidsgiverne. Oslo Voksenopplæring sitter per 

dags dato på mer kapasitet enn det er etterspørsel etter i forbindelse med 

”Krafttaksprosjektet”. De må selv drive oppsøkende virksomhet mot bedrifter (Seminar om 

opplæring i bedrift, 23.11.2009). Informasjon om hvilke midler som kan søkes av hvem og 

til hva må nå ut til arbeidsgivere for at de skal kunne benytte seg av tilbudene og iverksette 

gode tiltak. 

 

Videre kan kontrollene av virksomhetene bli bedre. LDO påpeker selv at kontrollene av 

redegjørelsene er utfordrende. Om kontrollene skal kunne utvides til å omfatte flere 

arbeidsgivere og for at veiledningen i forbindelse med tilbakemeldingene fra ombudet skal 

bli bedre, er det behov for mer ressurser. De siste to årene er det kun kommuner som har 

blitt kontrollert, ikke private arbeidsgivere. Det er også bare foretatt kontroller av et 

mindretall av kommunene i landet. I tilbakemeldingene LDO gir til de kontrollerte 

arbeidsgiverne, følger det veiledning om videre likestillingsarbeid. Dette vil si at det er 

svært få arbeidsgivere i landet som har fått denne veiledningen da kontrollene ikke har vært 

mer omfattende. Nå som pliktene også gjelder i forhold til etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne, vil kontrollene kreve enda mer ressurser i årene som kommer. Det vil derfor 
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bli behov for styrking av LDOs kapasitet til å kontrollere og å gi veiledning hvis 

lovgivningen skal fungere optimalt (LDO 2009c). 

 

Om en virksomhet rapporterer tilfredsstillende om tilstanden eller ei, blir det avgjørende for 

om rapporten blir godkjent av ombudet. Dette sier LDO også selv, særlig i 2007 var 

redegjørelsene såpass dårlige at fokuset i tilbakemeldingene måtte ligge ved utformingen 

av selve redegjørelsen (LDO 2009c). Fokuset i kontrollene bør kanskje i større grad rettes 

mot hvordan utfordringer har blitt kartlagt og hva som er planlagt i forhold til å få bukt med 

dem. Dette krever nødvendigvis ikke at aktivitetsplikten sanksjoneres, men at denne delen 

får mer oppmerksomhet fra ombudets side, og at virksomhetene får råd og veiledning etter 

akkurat de temaene de har tatt opp i sin rapport.  

 

Aktivitetsplikten kan per dags dato ikke sanksjoneres. Virksomheter som ikke oppfyller 

aktivitetsplikten på en tilfredsstillende måte vil altså ikke møtes med noen former for straff. 

Det blir hevdet at manglende sanksjoneringsmuligheter kanskje fører til at aktivitetsplikten 

ikke blir tatt på alvor blant alle arbeidsgivere (Craig 2008). Så lenge det blir rapportert om 

hvordan tilstanden er i forhold til likestilling i en virksomhet, er den delen av plikten som 

kan bli møtt med sanksjoner oppfylt. Dette kan føre til at kontrollørene blir mer opptatt av 

om det er rapportert eller ikke, enn av hva rapporten faktisk inneholder. Det kan hevdes at 

det at arbeidsgiver er nødt til å skrive rapport gjør at vedkommende bevisstgjøres på at 

likestilling skal være et tema, men det er ingen garanti for at arbeidsgiver følger opp videre. 

 

Som nevnt i kapittel 7.1, påpekte ECON at den positive effekten av aktivitets- og 

rapporteringsplikten vil avhenge av hvordan plikten kontrolleres. Hvis graden av 

etterlevelse ikke påvirker virksomhetenes navn og rykte, vil ikke de positive 

samfunnsøkonomiske konsekvensene bli like stor som de potensielt sett kunne vært 

(Høringsnotat 18.09.2007, pkt. 4.1.).     
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7.3 Ny, samlet diskrimineringslov 

Det foreligger per dags dato et forslag om å samle diskrimineringslovgivningen i en samlet 

lov. Det vil si at likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, samt de deler av arbeidsmiljøloven og boliglovene som omhandler 

diskriminering, samles i en felles lov. Forslaget er utredet i NOU 2009: 14, og 

høringsrunden ble avsluttet i januar 2010. Utvalget som står for utredningen foreslår å 

innlemme arbeidsgivers aktivitetsplikt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

(HMS), og overføre tilsynet fra LDO til Arbeidstilsynet. Aktivitetspliktens innhold vil bli 

konkretisert i forskrift. Rapporteringsplikten blir med dette foreslått opphevet, da 

redegjørelser vil inngå i virksomhetenes internkontroll (NOU 2009: 14, kap. 17). 

Konkretisering av aktivitetsplikten er noe både arbeidsgivere og jeg etterlyser, så dette 

anser jeg som et steg i riktig retning. Men, etter mitt syn, stopper imidlertid det positive 

med forslaget der. Forslaget er bekymringsverdig av flere årsaker. 

 

Utvalget hevder at det er et klart overlapp mellom diskrimineringsvernet og kravet til 

HMS-arbeid, for eksempel i forbindelse med trakassering (NOU 2009: 14:216). Det kan så 

være, men det finnes andre forpliktelser knyttet til aktivitetsplikten som ikke har noe med 

dagens system for internkontroll i forbindelse med HMS å gjøre. Dette gjelder for 

eksempel lønns- og rekrutteringsspørsmål. Det vil derfor ikke bare bli å overføre innholdet 

i nåværende aktivitetsplikter til et eksisterende system på området. De nye aspektene som 

da vil inngå i HMS-arbeidet krever nye rutiner og dokumentasjonssystemer. Flere av 

høringsinstansene som har kommentert forslaget uttrykker bekymring for at innholdet i 

aktivitetsplikten vil bli nedprioritert eller komme i skyggen av eksisterende HMS-arbeid 

(Se blant annet LDOs høringsuttalelse av 18.12.09 og Stopp Diskrimineringens 

høringsuttalelse (ikke datert)).  Landsorganisasjonen (LO) skriver blant annet følgende i sin 

uttalelse: 
 

Ved overføring til HMS-arbeidet er det stor grunn til bekymring for at 
likestillingsarbeidet svekkes, da hverken verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller 
arbeidstilsynet har områder som lønnsdannelse, rekruttering og forfremmelse og 
lønns- og arbeidsvilkår som spesialfelt eller myndighet (Landsorganisasjonen 
16.12.09). 
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Videre kan det argumenteres for at overføring av tilsynet fra LDO til Arbeidstilsynet kan 

føre til en svekkelse av aktivitetsplikten. Arbeidstilsynet har per dags dato ikke kompetanse 

på likestillings- og diskrimineringsområdet på samme måte som LDO. For at 

Arbeidstilsynet skal kunne foreta tilsynet med aktivitetsplikten på en tilfredsstillende måte, 

vil det være nødvendig at det tilføres ressurser og kompetanse.    

 

Det siste punktet jeg vil gå inn på i forbindelse med det framlagte forslaget til ny 

diskrimineringslovgivning, er opphevelsen av rapporteringsplikten. Etter LDOs (LDO 

2009c) kontroller av 64 kommuners årsrapporter, kan det se ut som at ikke aktivitets- og 

rapporteringsplikten blir tatt på alvor i offentlig sektor. Når et stort antall av kommunene 

ikke fikk godkjent sine redegjørelser eller de ble vurdert som mangelfulle, er dette kanskje 

et tegn på at likestillingsarbeidet ikke er en prioritet. Når 7 kommuner ikke fikk 

redegjørelsen godkjent i en ny kontroll som også ble varslet om på forhånd, vil jeg si at 

dette tyder på svakt engasjement og at pliktene ikke blir ansett som reelle rettsregler som 

skal følges. Er det da hensiktsmessig at plikten til rapportering oppheves? Det at en 

virksomhet må redegjøre for faktisk tilstand og dokumentere eventuelle tiltak, kan ha en 

bevisstgjørende funksjon.  I tillegg er rapportene offentlige, noe som kan motivere til 

faktisk gjennomføring og engasjement. Hvis aktivitetsplikten blir en del av HMS-arbeidet 

og internkontrollen, vil ikke tilstandsrapportene være offentlig tilgjengelige. Dette framstår 

som særlig viktig da det ikke følger sanksjonsmuligheter etter loven.  
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8 Oppsummering 

Som nevnt innledningsvis er ikke hensikten med regelverket at alle skal bli like. Hensikten 

er at man uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn skal ha de samme mulighetene som andre 

det er naturlig å sammenlikne seg med. Arbeidsgivere har etter diskriminerings- og 

likestillingslovene plikt til å arbeide for å fremme dette formålet. Det samme gjelder 

offentlige myndigheter. Jeg har gjennom dette prosjektet vist hvordan jeg, på bakgrunn av 

mine informanters erfaringer og opplevelser, mener at dette kan gjøres bedre enn i dag.  

 

Gjennom kapittel 5 har jeg gitt et innblikk i hvordan to ulike arbeidsgivere forholder seg til 

utfordringer som de selv knytter til arbeidstakernes etniske bakgrunn. I Privat har 

utfordringene også blitt knyttet til sammenhengen mellom kjønn og etnisitet, noe som er et 

viktig poeng. Vi har også sett at begge arbeidsgiverne er opptatt av likestilling og etnisk 

mangfold, og at de iverksetter tiltak som de mener er hensiktsmessig i forhold til dette. 

Men til tross for fokuset og innsatsen ser de likevel at de på mange måter ikke lykkes. 

Privat gir eksplisitt uttrykk for et ønske om å forstå hvorfor de, på noen områder, 

mislykkes.  

 

Mitt håp er at kapittel 6 kan bidra til at Privat, Offentlig, arbeidsgivere generelt og 

offentlige myndigheter finner noen mulige svar på dette spørsmålet. Ved å få et innblikk i 

hvordan kvinnene selv tenker rundt seg selv og sin situasjon, er det lettere å oppdage hvor 

skoen trykker for den enkelte. Når norske borgere har rett på et individuelt 

diskrimineringsvern, er det nettopp individet som må ligge til grunn for vurderinger og 

tiltak.   

 

I kapittel 7 har jeg kommet med forslag til hvordan arbeidsgiver og offentlige myndigheter 

kan tenke og diskutere rundt temaet likestilling på arbeidsplassen og eventuelle 

tilretteleggingstiltak. Forslagene stammer fra erfaringer jeg har gjort meg gjennom arbeidet 

med dette prosjektet og de forståelsesmåtene jeg har opparbeidet meg underveis. Kapittelet 

er ment som en invitasjon til å tenke rundt temaet på andre måter enn slik jeg har forstått at 

det har blitt gjort til nå.    
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Jeg argumenterer for en helhetlig tilnærming til fenomenet strukturell diskriminering. På 

den ene siden må enkeltindividet bli synliggjort. Dette innebærer å se hele mennesket og 

ikke bare et medlem av en konstruert gruppe. Menneskene som har bidratt med sine 

fortellinger i dette prosjektet er alle kvinner. Men de er født i ulike land i ulike familier. De 

har kommet til Norge av ulike årsaker. De har hatt mange tilsynelatende like erfaringer og 

utfordringer, men de har opplevd og løst disse på ulike måter. Begrepet interseksjonalitet er 

et nyttig hjelpemiddel i søken etter individet. Ved å se hvordan ulike egenskaper ved et 

menneske virker sammen og utgjør et individ, kan man også få øye på hvilke strukturelle 

rammer dette individet handler innenfor. Med dette kan de strukturer som eventuelt virker 

diskriminerende for akkurat dette mennesket identifiseres.  

   

På den andre siden må samfunn, individer og lovverk ses i sammenheng. Sosiologisk 

kunnskap må aksepteres og innlemmes i den juridiske diskurs. Videre er ikke barrierer 

minoritetskvinner opplever i arbeidslivet kun et juridisk problem som kan løses gjennom 

antidiskrimineringslover og aktivitetsplikter, det er også et sosialt problem som krever 

løsninger på andre samfunnsplan.  

 

12.2.2010 oppnevnte Regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede norsk 

likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Å legge grunnlag for en 

helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtiden er målet med utredningen. 

Utvalget er satt sammen av både jurister og samfunnsvitere. Dette kan tyde på at 

viktigheten av et interseksjonalitets- og tverrfaglig perspektiv er tatt til etterretning. 

Spørsmålet blir om politikerne klarer å følge opp utvalgets konklusjoner på en 

hensiktsmessig måte. Arbeidet med utredningen skal vare i to år, og det skal bli spennende 

å følge med på hvordan medlemmene av utvalget løser utfordringen som ligger foran dem.      

 

Min hovedproblemstilling har vært ”Hvilke barrierer opplever minoritetskvinner som 

hinder for likestilling på sin arbeidsplass, og hvordan har diskrimineringsvernet i norsk rett 
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betydning for å bryte ned disse?” Spørsmålet er todelt, og svarene er mange og 

sammensatte.  

 

Jeg vil begynne med det første delspørsmålet. Hvilke barrierer opplever minoritetskvinner 

som hinder for likestilling på sin arbeidsplass? I denne sammenheng er ikke barrierer 

objektive størrelser. Noen snakker om ”å møte barrierer” eller ”å støte på barrierer”. Selv 

snakker og skriver jeg om ”å oppleve” dem. Hva et individ anser som barrierer i livet er en 

subjektiv oppfattelse. Det som for meg fremstår som en barriere kan være en uvesentlig 

faktor i et annet menneskes liv. For å fremme minoritetskvinners rett til reell likestilling, er 

det altså ikke bare å identifisere en barriere for så å rive den ned. Informantene mine 

opplever ulike barrierer. Noen klarer ikke å ta i bruk redskapene de blir tilbudt. Andre føler 

at de ikke blir verdsatt og forstått. Noen makter å kjempe seg over barrierene alene, mens 

andre ikke får dette til. Alle kvinnene forteller ulike historier hvor de vektlegger ulike 

hendelser og faktorer som har betydning for det livet de lever i dag. For å fremme reell 

likestilling for minoritetskvinner som gruppe, må de ulike individenes opplevelser av 

hindringer og utfordringer identifiseres. Slik jeg ser det, er først når de ulike 

gruppemedlemmenes utfordringer blir tatt tak i, at likestilling for gruppen som helhet kan 

bli et tema. Men en ting har informantene mine til felles: Alle forteller eksplisitt om det de 

opplever som en språkbarriere i arbeidslivet. Denne er også identifisert og forsøkt gjort noe 

med av arbeidsgivere.  

 

Så til det andre delspørsmålet. Hvordan har diskrimineringsvernet i norsk rett betydning for 

å bryte ned disse (barrierene)?  Diskrimineringsvernet i norsk rett er per dags dato ikke 

egnet til å bryte ned de ulike individuelle barrierene minoritetskvinner opplever. Dette er 

fordi individuelle opplevelser ikke ser ut til å være et tema. Hensikten med 

likestillingslovens og diskrimineringslovens aktivitets- og rapporteringsplikt er å arbeide 

aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

uavhengig av kjønn og etnisk/religiøs tilhørighet. Dette blir gjort på gruppenivå. Da det kan 

se ut som at språkutfordringer er noe minoritetskvinner som gruppe opplever, kan 

aktivitets- og rapporteringsplikten være et egnet rettslig virkemiddel i arbeidet med å 
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redusere disse. Og det er vel og bra. Men bekjempelse av strukturell diskriminering handler 

om å identifisere barrierer som står til hinder for likestilling. Når tankegangen rundt temaet 

blir foretatt på gruppenivå, vil en hel rekke av potensielle barrierer for den enkelte 

minoritetskvinne aldri bli identifisert. Og dermed vil de aldri bli gjort noe med.   

 

Jeg anser tanken bak aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering som god. Proaktive tiltak er viktige i 

likestillingsarbeidet, og da særlig i forhold til strukturell diskriminering. Men selv om 

tanken er god og viktig, har jeg gjennom dette prosjektet avdekket svakheter som kan føre 

til at tanke og opprinnelig hensikt ikke gjør seg gjeldende i praksis. Jeg håper at 

synliggjøring av gapet mellom formell og reell rett kan bidra til et fokus på hvordan 

nettopp dette kan reduseres.     

 

I forslaget til ny diskrimineringslov står det at arbeidsgivers aktivitetsplikt skal omfatte ”… 

blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og 

beskyttelse mot trakassering” (NOU 2009: 14: 330). Helt til slutt vil jeg slutte meg til 

LDOs oppfordring i sin høringsuttalelse til NOU 2009: 14 som lyder: ”I tillegg mener 

ombudet at det også bør fremgå at aktivitetsplikten omfatter en plikt til individuell 

tilrettelegging: "... rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, individuell 

tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering."” (LDO 18.12.09). 
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10 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv utsendt til virksomheter i forbindelse med forespørsel om 

deltakelse i prosjektet. 

 

MA-prosjekt: Minoritetskvinners tilgang til arbeidsrelevant informasjon på 

arbeidsplassen. 

 

Mitt navn er Mali Gulbrandsen Asmyhr. 

 

Jeg skriver mastergradsavhandling i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi, UIO. Prosjektet mitt handler om kvinnelige arbeidstakere med 

minoritetsbakgrunn sin tilgang til arbeidsrelevant informasjon på arbeidsplassen. 

Overordnede problemstillingen for prosjektet er: Hvilke barrierer står i veien for kvinnelige 

arbeidstakere med minoritetsbakgrunn sine muligheter for å tilegne seg arbeidsrelevant 

informasjon på arbeidsplassen, og hvordan har diskrimineringslovens bestemmelser 

betydning for disse mulighetene? 

 

I forbindelse med dette ønsker jeg kontakt med virksomheter hvor det arbeider kvinner som 

selv har innvandret fra henholdsvis asiatske og/eller afrikanske land. 

 

Jeg ønsker å ha en uformell samtale med den/de som tar seg av hoveddelen av 

informasjonsformidlingen til de ansatte for å få bakgrunnsinformasjon om hvordan 

virksomheten organiserer informasjonsflyten til de ansatte, i tillegg til intervjuer med 3-4 

ansatte kvinner med afrikansk eller asiatisk opprinnelse som har arbeidet i virksomheten i 

minimum 6 måneder om hvordan informasjonen oppfattes/forstås. Sistnevnte intervjuer vil 

bli tatt opp på bånd. Gjennom samtaler og intervjuer er jeg interessert i å finne ut om 

arbeidsgiver eller arbeidstaker ser barrierer knyttet til formidling og forståelse av 

arbeidsrelevant informasjonen som kan ha sine røtter i arbeidstakers etniske bakgrunn, og 

hvordan partene eventuelt forholder seg til barrierene. Jeg er også interessert i å undersøke 
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hvordan bedrifter forholder seg til den nye bestemmelsen i diskrimineringsloven om 

aktivitetsplikt. 

 

Mye kan tyde på at minoritetskvinner har vanskeligere for å oppfatte informasjon de mottar 

enn både sine etnisk norske kollegaer og menn med samme etnisk opprinnelse. Det kan 

være mange årsaker til disse forskjellene, for eksempel kan kjønn, sosial status, sosial 

omgangskrets, det faktum at mange innvandrekvinner er ansatt i deltidsstillinger, 

manglende språkforståelse, kultur, sedvane, tradisjon og livssyn være faktorer som spiller 

inn. Mitt ønske er å undersøke dette nærmere, og se om jeg kan finne en sammenheng 

mellom disse faktorene og eventuelle andre som måtte dukke opp av underveis. Jeg er også 

åpen for å undersøke spørsmål/temaer som bedriften er opptatt av dersom det er mulig 

innenfor rammen av min oppgave. 

 

Samtalene vil vare i ca. 1 time, og kan utføres i eller utenfor ordinær arbeidstid.  

 

All informasjon jeg mottar vil bli behandlet konfidensielt, og all deltakelse er frivillig fra 

begynnelse til slutt. Prosjektet ferdigstilles i mai 2010.   

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon på telefon XXXXXX, eller sende en e-post til 

m.g.asmyhr@student.jus.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Leif Petter Olaussen 

ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på telefonnummer XXXXXX. 

 

Mvh Mali Gulbrandsen Asmyhr  

 

mailto:m.g.asmyhr@student.jus.uio.no�
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Vedlegg 2: Intervjuguide, minoritetskvinner. 

 

Intervjuguide - minoritetskvinner 

 

• Bakgrunnsinformasjon: 

1. Alder 

2. Etnisk opprinnelse 

3. Type innvandring (asyl, familiegjenforening, flyktning, arbeidsinnvandring 

etc) 

4. Antall år i Norge 

5. Utdanning 

6. Arbeidserfaring i Norge 

7. Yrke/stilling 

8. Familiesituasjon (sivilstatus, barn)  

9. Fagorganisert? 

 

• Kan du fortelle om hvordan du fikk denne jobben?  

 

• Var du på jobbintervju? Husker du hvordan det foregikk?  

 

• Husker du den første uka du jobbet her, og kan du fortelle litt om den? 

 

• Kan du huske om det var ting du synes var vanskelig å forstå under opplæringen? 

Hvis informant svarer ja: Husker du hvordan problemet ble løst? 

 

• Hvordan fikk du vite om regler for ferie, sykefravær, lønn…? Hvem har lært deg 

om disse tingene? 

 

• Hvordan får du vite om hva som skjer på arbeidsplassen? (Happenings, ombygging, 

sosiale ting etc.)  
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• Kan du beskrive en alminnelig dag på jobben? (Hva er dine oppgaver, hvem 

snakker du med i løpet av dagen, pauser etc.) 

 

• Kan du fortelle litt om hvordan det er å være innvandrer på denne arbeidsplassen? 

Tror du det er annerledes enn å være etnisk norsk? Kan du huske noen ting du har 

tenkt på som vanskelig i forbindelse med det å være innvandrer? 

 

• Har andre i familien din jobb? Hvis dere snakker om jobbrelaterte ting hjemme, hva 

snakker dere om innenfor dette? 

 

• Har du noen fremtidsplaner i forhold til jobb? Annen stilling, annen arbeidsplass, 

utdanning…? 

 

 

 

Intervjuene vil ikke følge en bestemt spørsmålsrekke. Jeg har fastlagt temaer på forhånd og 

antydet spørsmål jeg vil ha svar på, uten at jeg nødvendigvis vil stille de på den måten som 

er formulert her. Det kan også hende at andre temaer enn de som er oppgitt her vil bli 

aktuelle underveis i intervjuet. Jeg vil be informantene mine om å fortelle og beskrive mest 

mulig, og følge deres fortellinger med oppfølgingsspørsmål. Oppfølgingsspørsmål kan 

være: Hvordan følte du deg da? Hva tenkte du da han sa det? Hva gjorde du da? Hvordan 

løste dere det? Hva skjedde etter det? Hvem spurte du da? Fikk du hjelp til det? 

 

Ut fra de skisserte temaene/spørsmålene og oppfølgingsspørsmål vil jeg kunne få et innsyn 

i informantens personlige opplevelse av utfordringer i arbeidslivet knyttet til etnisk 

bakgrunn. Jeg vil forhåpentligvis få svar på det jeg egentlig lurer på, som er: 

 

1. Hvor ligger utfordringene for den enkelte? 

2. Hvilke barrierer knytter informantene selv til etnisk bakgrunn? 
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3. Hvordan fungerer bedriftens informasjonsformidling for den enkelte? 

4. Føler de ansatte at det de opplever som vanskelig og utfordrende knyttet til 

etnisk bakgrunn blir tatt på alvor? 

5. Hvordan fungerer eventuelle tilretteleggingstiltak? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide, virksomhetens representant.  

 

Bedriftens syn på, og håndtering av, barrierer knyttet til etnisitet i forbindelse med 

arbeidsrelatert informasjon. 

 

• Hva er din stilling i virksomheten? 

 

• Hvilke utfordringer/barrierer knytter du til etnisitet? 

 

• Jeg hører at X er opptatt av dette med etnisk mangfold og tilrettelegging. 

Kan du fortelle litt mer om arbeidet dere gjør i forbindelse med dette? 

 

• Spesielle tiltak? I så fall, hvordan mener du at disse fungerer? 

 

• Hvordan foregår informasjonsformidlingen til de ansatte? (Muntlig, 

skriftlig, internett etc.) 

 

• Evaluering av evt. tiltak/ finnes det tilsynsordninger/tilbakemeldinger fra de 

ansatte? 

 

• Ideer om hva som kunne vært gjort bedre/annerledes? 

 

• Noen tanker om aktivitetsplikt/rapporteringsplikt? 
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