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FORORD 

Prosjektet som beskrives i denne rapporten ble gjennomført i tidsperioden 1999 – 2002. 

Min evaluering av prosjektet var en del av et forsknings- og utviklingsarbeid ved 

Høgskolen i Vestfold. Jeg fikk avsatt noe av min arbeidstid til evalueringen, men brukte 

også mye av min fritid til feltarbeidet da møter i kvinnegruppa foregikk på kveldstid, og 

jeg deltok der over tre og et halvt år. Jeg vil hevde at det er viktig å gi ut denne 

rapporten selv om prosjektet ble avsluttet for fire år siden. Dataene er fremdeles gyldige 

da utfordringene innen arbeidet med integrering av kvinner fra etniske minoriteter i 

Norge er de samme. De administrative endringene som har skjedd i kommunene er 

innføring av Introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2004. Dette vil bli kort omtalt i 

etterordet.  

 

Jeg vil først og fremst takke den ene lederen for prosjektet som inviterte meg til å delta. 

Av anonymitetshensyn vil jeg ikke nevne navn. En stor takk også til den andre lederen i 

prosjektet og til alle kvinnene som deltok i ”Fruktbart fellesskap”.   

 



 

 

SAMMENDRAG 
 
Rapporten er en evaluering av prosjektet ”Fruktbart fellesskap”, som besto av en 
kvinnegruppe med deltakere fra tretten forskjellige land og et internasjonalt åpent hus. 
Huset var åpent for alle kvinner, men planlagt som et møtested særlig for 
småbarnsmødre. Forskningsspørsmålet i evalueringen er om ”Fruktbart fellesskap” 
bidro til bemyndigelse av deltagerne.   
 
Framgangsmåten i prosjektet var basert på en metode for lokalsamfunnsarbeid, 
”Fremtidsverksted”, som legger vekt på dialog og medvirkning. Målene i prosjektet var:  
1) å bidra til et nettverksbyggende fellesskap på tvers av nasjonal tilhørighet 2) å 
forebygge ensomhet, isolasjon og fremmedfrykt og 3) å styrke kvinnenes 
selvtillit/selvrespekt 
 
To lignende prosjekter beskrives og det gjøres rede for aktuell teori om bemyndigelse i 
helsefremmende arbeid. Deretter beskrives forskningsmetode og gjennomføring av 
evalueringen. Funnene viser at kvinnene som deltok i prosjektet ble mindre isolert, fikk 
praktisert sine norskkunnskaper og fikk bedre selvtillit. Flere av deltagerne i prosjektet 
påpekte at det var for lite samarbeid om ulike aktiviteter. Det var dessuten få norske 
kvinner som kom til det åpne internasjonale huset. Det var imidlertid stor oppslutning 
om kurs i matlaging, også fra norske kvinner, og servering av mat på møtene skapte 
kontakt og engasjement i kvinnegruppa. I arbeid med kvinner fra etniske minoriteter er 
det viktig å finne tema som kan virke samlende. Mat kan være en ”nøkkel” som åpner 
for samarbeid fordi mat og mattradisjoner opptar kvinner fra alle land.  
 
Lederne for prosjektet ønsket at det skulle bli videreført som en selvhjelpsgruppe. Dette 
ble ikke gjennomført da deltagerne ikke ønsket, eller var i stand til, å overta hele 
ansvaret. I helsefremmende arbeid med kvinner fra etniske minoriteter kan 
”Fremtidsverksted” være en nyttig framgangsmåte. I tillegg kan man benytte legfolk 
som ”naturlige hjelpere”. Samarbeid med frivillige organisasjoner er kun nevnt i 
avslutningen, men er ikke desto mindre sentralt i dette arbeidet.       
 
Funnene er i overensstemmelse med to viktige punkter i Ottawacharteret om 
helsefremmende arbeid, å skape støttende miljøer, og å styrke individers muligheter for 
handling. Dette er viktige forutsetninger for bemyndigelse. Prosjektet kan dermed sies å 
ha bidratt til bemyndigelse av deltagerne.   
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1. 0 INNLEDNING 
1. 1 Bakgrunn  

Denne rapporten er en evaluering av et prosjekt som omfattet arbeid med kvinner fra 

etniske minoriteter i en middels stor kommune i Norge. Minoritetskvinner i Norge 

kommer fra mange land og har ulik kulturell bakgrunn og etnisk tilhørighet. I 

NOU:1999:13: ”Kvinners helse i Norge”, står det at ”det er behov for systematisk 

kunnskapsoppbygging om innvandrerkvinners helse- og sykdommer og livsvilkår 

relatert til disse” (Sosial- og helsedepartementet, 1999:11). Bakgrunnen for prosjektet 

var at en ansatt på flyktningkontoret i kommunen, som arbeidet som miljøterapeut for 

flyktninger på midten av 1990-tallet, registrerte at det var mange hjemmeværende 

vietnamesiske kvinner som følte seg ensomme og isolerte. Høsten 1996 gjennomførte 

hun derfor, i samarbeid med helsestasjonen, et kurs i foreldreveiledning for 

hjemmeværende vietnamesiske kvinner. ”Foreldreveiledningsprogrammet” er et statlig 

program som viser hvordan helsepersonell skal veilede og styrke foreldre i 

foreldrerollen.  (Sosial - og helsedirektoratet, 2003).  

 

I deltagernes evaluering kom det fram at kurset hadde dekket et behov og at de ønsket å 

gå videre med felles aktiviteter. Senere fortsatte derfor en gruppe av disse kvinnene, i 

starten 14 vietnamesiske kvinner, med jevnlige møter i menighetshuset i kommunen. 

Dette var oppstarten til det jeg videre vil omtale som ”kvinnegruppa”. I samarbeid med 

helsesøstrene i kommunen ble det åpnet for at også kvinner fra andre land kunne være 

med i gruppa. Helsesøstrene så blant annet et stort behov blant flyktninger og andre 

innvandrere med små barn for å være med i et kvinnefellesskap.  

 

Ut fra deltagernes evaluering av kurset i foreldreveiledning kom lederne fram til tre 

hovedområder de mente det var nødvendig å arbeide videre med. Det var 1) å styrke 

deltagernes selvrespekt og selvtillit 2) å aktivisere eller reaktivisere norske 

språkferdigheter og 3) å styrke kvinnefellesskapet. I tillegg mente lederne at deltagerne 

trengte mye trening og øvelse i gruppearbeid og diskusjon i plenum for å kunne delta 

aktivt i det norske samfunnet. Deltagerne ga selv uttrykk for at de ønsket å jobbe med 

sine egne behov. I en upublisert rapport gjengis en uttalelse fra en av kvinnene som 

deltok: ” Vi har hatt nok om barn, hva med meg som mor?  At andre ’ser ned på’ meg 
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fordi jeg er vietnamesisk og hjemmeværende er en ting, men når jeg ’ser ned på’ meg 

selv mener jeg at det er noe galt et sted.”  

 

I starten var det ikke like lett for kvinnene å komme på møtene i kvinnegruppa. Det 

kunne for eksempel være problemer med transport og miljøterapeuten dro hjem til 

mange av kvinnene og hentet dem. De tre hovedområdene som kom ut av kurset i 

foreldreveiledning var altså selvtillit/selvrespekt, norskferdigheter og kvinnefelleskap. 

For å arbeide videre med disse tre områdene, mente lederne for gruppa at de ville prøve 

metoden ”Fremtidsverksted”. Denne metoden ble utviklet av Robert Jungk og Norbert 

Müller og er beskrevet i boka ”Håndbok for fremtidsværksteder” (Jungk og Müllert, 

1989). Jeg vil beskrive metoden nærmere i presentasjon av funn i tredje kapittel. Jeg vil 

først skrive om noen erfaringer fra lignende prosjekter. Deretter vil jeg gjøre rede for 

begrepet bemyndigelse og beskrive forskningsmetoden jeg benyttet i min evaluering av 

prosjektet.    

 

1. 2 Erfaringer fra lignende prosjekter 

I Oslo har det vært drevet prosjekter for innvandrekvinner over flere år. Allerede høsten 

1991 startet et tiltak som het Quo Vadis ved et voksenopplæringssenter i en av 

bydelene. Det hadde som mål å nå innvandrerkvinner som hadde lite eller ikke noe 

utbytte av den ordinære norskundervisningen. Hensikten med prosjektet var å gjøre 

kvinnene i stand til å få et optimalt utbytte av norskundervisningen, styrke deres 

selvtillit og selvstendighet og motivere til arbeid og bruk av egne ressurser. 

Virkemidlene var et verksted og en terapigruppe. I evalueringen sier Inge Lise Lien at 

prosjektet har lykkes i å motivere til arbeid, og utvikle initiativ, punktlighet og kritisk 

sans hos kvinnene. Kvinnene som deltok i prosjektet gir stort sett positive 

tilbakemeldinger om at ”deres vilje er blitt sterkere” (Lien, 1995). Quo Vadis? er i dag 

et vekst- og produksjonssenter for innvandrerkvinner, som tilbyr arbeidstrening og 

kvalifisering for norsk arbeidsliv1.  

 

Et annet prosjekt som startet på 1990-tallet er Primærmedisinsk verksted (PMV). Det 

var først et treårig prosjekt, fra 1994 til 1997, som inngikk i et større prosjekt i bydel 

Gamle Oslo. Det hadde som formål å styrke det forebyggende helse- og sosialarbeidet i 

                                                 
1 Quo Vadis? ble i 1996 tildelt Oslo Kommunes likestillingspris. I 2004 ble det tildelt pris fra Norske 
Kvinners Sanitetsforening og i 2005 fikk det 2. plass i ”Det Nytter”- prisen.  
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bydelen. Hensikten var å forbedre miljø, boforhold og helse i befolkningen. De 

viktigste redskapene ved verkstedet er dialog og bruk av ”naturlige hjelpere”, legfolk 

fra ulike kulturer som er interessert i og har evne til å samarbeide med fagfolk for å 

bedre folks helse. De deler språk og kultur og er i stor grad i samme sosiale posisjon 

som brukerne. Hensikten er å spre helseinformasjon og forebygge helseproblemer blant 

innvandrere. ”Bruk av naturlige hjelpere bidrar til at budskapet ikke blir oppfattet som 

noe som tres ned over hodet på brukerne”, sier Arild Aambø som tok initiativ til PMV 

(Aambø, 2003). En av verkstedets aktiviteter var å drive helse- og kostholdsinformasjon 

til en gruppe kvinner med pakistansk bakgrunn. I en rapport beskriver Susanne Søholt 

erfaringene med denne helseopplysningsgruppen (Søholt, 1996). Hun sier at et mål med 

prosjektet var at brukerne ble i stand til å etterspørre relevante helsetjenester. Det dreide 

seg om en myndiggjøring2 av brukeren i helsetjenesten. Det var også et mål at brukerne 

skulle bygge opp tilstrekkelig kompetanse og interesse til å ta vare på egen helse. Det 

skulle samtidig være en kompetanseutvikling hos de ansatte, som man antok kunne 

medføre en ny relasjon mellom helsearbeider og bruker. Arbeidsmåten som ble brukt 

var ”løsningsorienterte samtaler” (Aambø, 2004). Resultatene viser blant annet at 

deltagerne ble motivert til å bedre sine norskkunnskaper. De hadde dessuten blitt 

bevisst på betydningen av en god helse og flere hadde endret sitt kosthold og egen 

atferd i forhold til å ta vare på helsen. Etter to år i prosjektet ga kvinnene inntrykk av å 

være en ressurssterk gruppe med hensyn til å argumentere, hevde sine interesser, ta 

initiativ og delta aktivt sammen med andre. Fra 1998 har verkstedet vært eiet og drevet 

av Stiftelsen Kirkens Bymisjon og det heter nå PMV - Senter for helse, dialog og 

utvikling.  

 

PMV har også vært evaluert i en hovedoppgave skrevet av Gro Magnussen 

(Magnussen, 2000). Hun intervjuet kvinner som hadde deltatt i PMV eller gått på 

Enerhaugen barnestasjon. Magnussen har fokusert på kvinnenes opplevelse av å være 

med i prosjektene og på empowerment som metode for sosial integrasjon. Selv om det 

var store forskjeller i konkrete resultater, som språkferdigheter, utdanning og jobb, så 

opplevde de fleste kvinnene å ha tatt noen store steg i sitt liv gjennom deltagelse i 

prosjektene. I intervjuene uttrykte mange av kvinnene blant annet at de tidligere sterkt 

hadde savnet møteplasser utenfor hjemmet. Dette hadde de fått ved PMV og 

                                                 
2 Myndiggjøring blir her brukt som en norsk oversettelse av empowerment, det kan også oversettes til 
bemyndigelse, som jeg benytter i denne rapporten.   
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barnestasjonen. Der kunne de treffe andre kvinner i samme situasjon og bli lyttet til. De 

hadde også fått være med å legge premisser for sin deltagelse. Gjennom deltagelsen i 

prosjektene hadde kvinnene også utviklet nettverk. Det var altså et mål å hente fram og 

ta i bruk erfaringskunnskap som kvinnene allerede hadde, blant annet gjennom 

deltagelse i arbeidsgrupper og helseopplysningsgrupper. Funnene viser at kvinnene 

hadde hatt en opplevelse av å mestre. Det hadde gitt dem ny selvtillit og mot til å 

forsøke å delta i det norske samfunnet på egne premisser (Magnussen, 2000).   

 

Som det kommer fram av disse omtalte prosjektene, er selvtillit og empowerment, på 

norsk oversatt til bemyndigelse, viktige begreper i arbeidet med kvinner fra etniske 

minoriteter. Før jeg presenterer funnene fra min evaluering av ”Fruktbart fellesskap”, 

vil jeg beskrive begrepet bemyndigelse og sette det inn i en teoretisk sammenheng.   

 

1. 3 Bemyndigelse i helsefremmende arbeid  

Bemyndigelse er et sentralt begrep i dagens folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid kan 

defineres som alt som blir gjort for å fremme folkehelsen. I NOU 1998:18: ”Det er bruk 

for alle” formulerer utvalget sin definisjon av folkehelsearbeid slik:  

 

”Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og 

fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir 

det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, 

mestring og kontroll over eget liv og situasjon” (Sosial- og helsedepartementet, 

1998:12).  

 

Helsefremmende arbeid er en del av ”det nye folkehelsearbeidet” som har sitt grunnlag 

i Ottawacharteret fra 1986 (Helsedirektoratet, 1987). Her er det en dreining fra fokus på 

risikofaktorer og hva som forebygger sykdom til fokus på hva som fremmer helse. Det 

blir pekt på tre hovedstrategier for å fremme helse i befolkningen. Det er for det første å 

samarbeide med enkeltindivider og grupper (enabling), for det andre å arbeide for økt 

aksept av helsefremmende budskap (advocacy) og for det tredje å knytte sammen gode 

krefter i arbeidet for helse (mediating) (Mæland, 2005). Det er den første strategien som 

hovedsaklig ble fulgt i prosjekt ”Fruktbart fellesskap”. Det var imidlertid også viktig å 

knytte sammen gode krefter i arbeidet for helse. Jeg vil her peke på at prosjektet var et 

samarbeid mellom helsetjenesten og sosialtjenesten i kommunen, og at frivillige 
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organisasjoner bidro til finansieringen. Det var også viktig å arbeide for aksept av 

prosjektet. Lederen for prosjektet drev lobbying innad i kommunene og kvinnene i 

prosjektet gjorde seg også bemerket, blant annet da de solgte vårruller til kommunens 

ansatte. Det var imidlertid ikke lagt en klar strategi i forhold til å påvirke 

beslutningstagere i kommunen.  

 

I Ottawacharteret blir det beskrevet fem hovedområder for helsefremmende arbeid. De 

områdene som er særlig aktuelle i forbindelse med denne evalueringen er å styrke 

individets muligheter for handling og å skape støttende miljøer (Helsedirektoratet, 

1987).  I et folkehelseperspektiv er det to viktige strategier som har en positiv gjensidig 

effekt på hverandre, empowermentstrategien og lokalsamfunnsstrategien. Grunnen til at 

jeg fokuserer på empowerment, er at dette er det mest sentrale begrepet med hensyn til 

å styrke individers og gruppers muligheter for handling. I NOU 1998:18 står det videre 

at ”ordet empowerment kan oversettes til bemyndigelse. Det har en tredelt betydning: å 

gi makt eller autoritet til, å gjøre i stand til og å tillate” (Sosial- og helsedepartementet, 

1998: 16). Begrepet makt er sentralt i bemyndigelsesprosessen. Makt kan defineres som 

mulighet til å realisere egne interesser, om nødvendig på tvers av andres (Hernes 1975 i 

Repstad, 2004). Stang beskriver i boka ”Makt og bemyndigelse” to ulike betydninger av 

makt. Det er ”makt over” og ”makt til”. ”Makt over” betyr å ha evne til, og/eller 

offisiell kapasitet til, å utøve kontroll. ”Makt forstått som ’makt til’ innebærer videre 

respekt for andre og andres meninger, samt ledelse og deltakelse for alle i 

beslutningsprosesser (Stang, 1998: 43). Det motsatte begrepet, maktesløshet, er en 

persons opplevelse av mangel på kontroll. Den som er maktesløs kan ha en følelse av å 

ikke være herre over seg selv eller sentrale faktorer i livet eller den situasjonen hun 

befinner seg i (Stang, 1998).   

 

Kristoffersen skriver også om bemyndigelse i helsearbeid. I boka ”Helsens 

sammenhenger” sier han at bemyndigelse viser både til ”det å gi eller overføre 

myndighet til noen og til det å gjøre noen i stand til å oppnå myndighet ut fra eget 

initiativ” (Kristoffersen, 2006: 128). I denne prosessen er det ikke nok å styrke og 

bemyndige den enkelte, men man må også forholde seg til motkrefter som fører til 

avmakt. Videre sier han at ”bemyndigelse betyr at man selv definerer sine problemer og 

selv er aktiv i å erverve seg ressurser for å takle dem” (ibid: 128). Et sentralt element i 

bemyndigelse er hvordan omgivelsene kan legge til rette for at endring kan finne sted. 
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Han peker også på at en ensidig fokusering på bemyndigelse kan føre til 

ansvarsfraskrivelse fra fagpersonens side (ibid).  

 

Bemyndigelse innebærer altså at folk skal bli i stand til å definere sine egne problemer 

ut fra sin egen situasjon og finne løsninger i fellesskap med andre. Man må mobilisere 

folks egen styrke, evne til å ta beslutninger og få fram hva de er flinke til. Deltagelse i 

bemyndigelsesprosesser må være frivillig. Deltagerne må få et tilbud om noe de har lyst 

til, noe de kan noe om eller har lyst til å lære.  

 

1. 4 Forskningsspørsmål 

Ut fra bakgrunnen for prosjektet, målene i prosjektet og teori om bemyndigelse har jeg 

formulert følgende problemstilling: Bidro ”Fruktbart Fellesskap” til bemyndigelse 

av deltagerne?  For å besvare dette spørsmålet vil jeg først beskrive 

forskningsmetodene jeg brukte i evalueringen av prosjektet. Deretter vil jeg presentere 

mine funn. I diskusjonsdelen vil jeg drøfte forskningsspørsmålet i forhold til funnene.   

 

2. 0 METODE 

Jeg hadde en kvalitativ tilnærming i min evaluering av prosjektet. En evaluering kan ha 

flere hensikter. I denne evalueringen var det deltagernes læring underveis som sto i 

fokus, den var prosess- og brukerorientert. I motsetning til en evaluering som er 

instrumentell, og opptatt av ressursbruk i forhold til målsettinger, hadde denne 

evalueringen et nedenfra - og opp-perspektiv, den hadde brukernes interesser i fokus. 

Denne tilnærmingen er i like stor grad som den instrumentelle egnet til 

beslutningstaking (Bergersen og Hauge, 2003).  

 

Jeg foretok et feltarbeid basert på deltagende observasjon og ustrukturerte intervjuer. 

Jeg fikk også lese upubliserte dokumenter på forhånd og underveis, blant annet en 

rapport som ble skrevet etter det første året av prosjektet, og en studentoppgave. Jeg vil 

videre beskrive hvordan jeg fikk tilgang til feltet og hvordan jeg gjennomførte 

observasjoner og intervjuer.  

 

2. 1 Feltarbeid 

Jeg fikk høre om den internasjonale kvinnegruppa fordi jeg var i gang med et 

forsknings- og utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold. Dette prosjektet het 
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”Mødre i et nytt land” og var basert på et feltarbeid med deltagende observasjon og 

intervjuer med 13 mødre i tre kommuner, som var flyktninger og gikk med sine barn på 

helsestasjonen (Viken, 2004). I løpet av dette feltarbeidet kom jeg i kontakt med en av 

lederne for den internasjonale kvinnegruppa og avtalte med henne å komme på et møte. 

Vi kom i fellesskap fram til at jeg skulle evaluere det planlagte prosjektet med en 

videreføring av kvinnegruppa. Det var ikke et formelt oppdrag, men et ønske fra 

lederen om å vite mer om hvordan prosjektet kunne nå de målene som var skissert. 

Dessuten var det fra min side en mulighet til å videreføre et utviklingsarbeid med 

kvinner fra etniske minoriteter ut fra et helsefremmende perspektiv.   

 

Fra høsten 1998 til våren 2002 deltok jeg som observatør i kvinnegruppa. Lederen 

informerte om at jeg var til stede for å skrive en rapport om prosjektet. Jeg deltok på 

møter om kvelden periodevis så lenge prosjektet varte. I tillegg til at lederen hadde 

orientert deltagerne om at jeg skulle være til stede, snakket jeg med flere av kvinnene 

som viste stor interesse og stilte spørsmål om hva jeg skulle skrive om. Jeg var også til 

stede noen dager i den daglige åpningstiden på kafeen i prosjektets samlingshus, 

heretter kalt Huset. I tillegg var jeg med på andre tilstelninger, som åpningsfesten i 

Huset. Jeg var dessuten deltager på et matlagingskurs i vietnamesisk matlaging for 

nybegynnere, som gikk over fire kvelder. Det siste året av feltarbeidet foretok jeg 

intervjuer av seks av deltagerne og de to lederne av prosjektet. Noen av kvinnene jeg 

intervjuet hadde vært med i prosjektet fra starten, og var også med i styret for 

prosjektet. Jeg innhentet informert samtykke fra dem som ble intervjuet (vedlegg 1), og 

jeg benyttet en intervjuguide (vedlegg 2). Intervjuene ble foretatt hjemme hos kvinnene 

og på kontoret til de to lederne. Deltagerne som ble intervjuet snakket så godt norsk at 

jeg synes jeg fikk svar på de spørsmålene jeg stilte. En teknikk jeg brukte var blant 

annet å gjenta det informantene sa, for å stadfeste at jeg hadde forstått meningen. Jeg 

brukte båndopptaker under intervjuene og det var ingen som hadde noe i mot det. Noen 

ganger måtte jeg likevel slå av båndopptakeren, for eksempel fordi det var barn som 

brøt inn og ville prate eller leke.  

 

Et feltarbeid kjennetegnes ved å vektlegge et teoretisk perspektiv som er relasjonelt og 

prosessuelt. ”En feltarbeider søker etter relasjonelle og prosessuelle forklaringer på 

menneskelig atferd” (Wadel, 1991:11). Dette er derfor en fremgangsmåte som egner seg 

godt til en prosessorientert evaluering. I kvalitativ forskning er forskeren ute etter et 
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utvalg hvor personene har noe med hverandre å gjøre. Slike utvalg betegnes som 

samhandlende eller samspillende utvalg (Wadel, 1991:104). Jeg valgte ut kvinner til 

intervjuer fordi de var ledere eller hadde vært lenge med i kvinnegruppa, noen var også 

med før selve prosjektet ”Fruktbart fellesskap” startet. De hadde derfor kunnskaper om 

utviklingen av gruppa. Flere hadde også vært med i styret for prosjektet og hadde derfor 

en innsideforståelse av hvordan prosjektet ble drevet. I et antropologisk feltarbeid er det 

viktig at det ikke bare er forskerens etiske perspektiv, eller utenfra - perspektivet, som 

kommer fram, men også det emiske perspektiv, eller innenfra -perspektivet, hos 

deltagerne (Eriksen, 1993). En pendling mellom disse to perspektivene blir framhevet 

av ulike forskere som den beste måten å få god nok kunnskap på (Fangen, 2004:, Prieur 

m.fl., 2002). Dette prøver jeg å få fram ved å skrive om mine egne observasjoner, og 

gjengi utdrag fra intervjuer som viser kvinnenes og ledernes egne stemmer.  

 

Ved deltagende observasjon kunne jeg observere om det kvinnene sa de gjorde var det 

samme som det jeg observerte at de gjorde. Hvis de sa at de hadde god kontakt med de 

andre kvinnene i gruppa, kunne jeg for eksempel sammenstille det med mine 

observasjonsdata, for eksempel om de snakket med alle gruppemedlemmene eller om 

de bare snakket med noen fra sitt eget land. Min rolle som observatør var delvis 

deltagende, det vil si at jeg deltok i den sosiale samhandlingen som var særegen for det 

prosjektet jeg studerte. For å kunne foreta en erfaringsnær tilnærming, måtte jeg være i 

samhandling og dialog med dem jeg studerte (Fangen, 2004). Fordi 

observasjonsperioden strakte seg over et langt tidsrom, fikk jeg muligheter til å bli godt 

kjent med flere av deltagerne og lederne i prosjektet.  

 

2. 2 Kategorisering og analyse av data 

Jeg skrev ut alle notater fra observasjonsdataene og fra opptak av intervjuene. Deretter 

sammenlignet jeg dataene for å finne likheter og mønstre. Kategoriseringen ble gjort så 

nær opp til deltagernes selvforståelse som mulig. Da kunne deltagerne få mulighet til å 

godkjenne kategoriseringen av uttalelsene (Kvale, 2001). Siden jeg gjennomførte 

intervjuene det siste året av feltarbeidet, diskutere jeg mine funn og kategoriseringer 

med deltagerne underveis. De kategoriene jeg kom fram til danner grunnlaget for 

presentasjonen av funnene. For å vise hvordan prosjektet hadde betydning for den 

enkelte deltager, har jeg forsøkt å holde meg så tett opp til intervjupersonenes uttalelser 
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som mulig. Jeg har bearbeidet uttalelsene i forhold til språk og grammatikk, men på en 

slik måte at meningen er ivaretatt.  

 

Observasjonsdataene kommer noen ganger fram i beskrivelsen, men er også grunnlaget 

for intervjuene. Observasjonene ga meg et visst kjennskap til hva deltagerne og lederne 

mente om metode og gjennomføring av prosjektet, før jeg foretok intervjuene. I 

kvalitativ forskning er det også viktig å være seg bevisst sin egen bakgrunn og 

personlige erfaringer (Goldstein, 2003). Min bakgrunn som helsesøster var nyttig for å 

få tilgang til feltet og i samtaler med kvinnene, som av og til stilte spørsmål om barna. 

Det skapte tillit at jeg hadde erfaring i å jobbe med barn og familier. Jeg tilstrebet 

likevel å få en viss distanse til helsesøsterrollen og konsentrere meg om forskerrollen, 

blant annet ved å notere mine egne erfaringer og reaksjoner på ting som skjedde i 

kvinnegruppa. Mine subjektive oppfatninger har nok helt sikkert farget beskrivelsen, 

men jeg har bestrebet meg på å gjengi de faktiske forhold så nøyaktig som mulig.    

 

2. 3 Kritikk av forskningsmetoden 

Ved deltagende observasjon ble jeg en del av kvinnegruppa, jeg var innefor, men 

likevel utenfor. Noen kvinner fikk jeg bedre kontakt med enn andre og deres syn på 

prosjektet kan derfor dominere funnene. Det er også mulig at noen sa mest positive ting 

fordi de ville framstille seg selv og andre i et gunstig lys. Evalueringen var imidlertid 

ikke et oppdrag, og jeg sto fritt til å ta med også kritiske synspunkter.   

 

For mange kvinner er det viktig å ikke bli plassert i kategorien ”minoritetskvinner” eller 

innvandrerkvinner. De ønsker å bli sett som individer og legger vekt på at de i stor grad 

lever som ”de norske”. Dette kom blant annet fram i min rapport om mødre med 

minoritetsbakgrunn i Norge. (Viken, 2004).  Det kan derfor være en viss fare for 

stigmatisering ved at kvinner fra ulike etniske minoriteter blir sett på som en enhetlig 

gruppe.  Jeg fokusert imidlertid på kvinnenes opplevelse av å delta i prosjektet, og her 

kom det fram individuelle forskjeller.  

 

Jeg intervjuet bare dem som hadde vært lenge med i kvinnegruppa. Hvis jeg hadde 

intervjuet dem som var nye i gruppa med tolk, kunne det gitt et mer helhetlig bilde. En 

annen tilnærming kunne vært å spørre de kvinnene som hadde sluttet om hva som var 

årsaken til at de ikke lenger var med i gruppa. Når det gjelder hva grunnene var til å 
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slutte, baserer jeg meg på opplysninger fra lederne. Det ville skapt betydelig merarbeid 

hvis jeg skulle oppsøkt tidligere deltagere i prosjektet.  Siden jeg brukte lang tid på 

feltarbeidet og ble godt kjent med lederne og deltagerne, kan det hende at jeg gir et mer 

positivt bilde enn om jeg hadde brukt en annen forskningsmetode.  

 

I kvalitativ forskning er det ikke mulig å generalisere funn til å gjelde alle deltagerne. 

Funnene kan likevel si noe om erfaringer med læringsprosesser ut fra deltagernes 

situasjon og om erfaringer med å gjennomføre prosjektet fra ledernes synsvinkel.   

 

2. 4 Oppsummering 

I denne evalueringen sto deltagernes læring underveis i fokus, den var prosess- og 

brukerorientert. Forskningsmetodene var deltagende observasjon og intervjuer. Jeg fikk 

også lese upubliserte rapporter. På grunn av lengden på feltarbeidet ble jeg godt kjent 

med flere av deltagerne og de to lederne for prosjektet. Dette ga meg et grunnlag for å 

være spesifikk på hva jeg ville spørre om i intervjuer det siste året av prosjektet. 

Informantene ble valgt ut fra at de var ledere eller hadde vært lenge med i 

kvinnegruppa. I neste kapittel vil jeg presentere mine funn ved først å gjøre rede for 

prosjektet basert på data fra observasjoner og samtaler, og deretter på data fra 

intervjuene.   

 
3. 0 FUNN 
I presentasjonen av funnene vil jeg først si noe om hvem som var deltagere og 

målsettingen i prosjektet. Deretter vil jeg skrive om møtene i kvinnegruppa. Jeg har 

også med noen tanker om økonomien i prosjektet og organisering av ulike aktiviteter, 

fordi dette ble nevnt ofte av deltagerne og lederne. Jeg tar også kort opp hvordan 

lederne jobbet mot å overføre ansvar til deltagerne da prosjektet nærmet seg en 

avslutning. Til slutt i dette kapitlet vil jeg presentere utsagn som viser hva deltagerne og 

lederne selv mente om prosjektet.     

 

3. 1 Mål for prosjekt ”Fruktbart fellesskap”  

Utgangspunktet for prosjektet var altså et kurs i foreldreveiledning og en samtalegruppe 

for vietnamesiske kvinner, som etter hvert ble utvidet med kvinner fra andre land. Det 

ble også gjennomført et Fremtidsverksted før den formelle oppstarten av prosjektet. I 

prosjektperioden var det deltagere fra 13 forskjellige land/regioner. Det var: Bosnia-
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Herzegovina, Filippinene, India, Irak/ Kurdistan, Iran, Kosovo, Laos, Peru, Russland, 

Sri Lanka, Thailand, og Vietnam  (Vedlegg 3). Som en del av prosjektet leide 

kommunen fra 1999 et hus som fungerte som et internasjonalt åpent hus, for korthets 

skyld kalt ”Huset”.  

 

Målene i prosjektet er beskrevet i en upublisert rapport fra prosjektets første år. Det var:  

1) å bidra til et nettverksbyggende fellesskap på tvers av nasjonal tilhørighet 

2) å forebygge ensomhet, isolasjon og fremmedfrykt 

3) å styrke kvinnenes selvtillit/selvrespekt 

 

Målene ble formulert av lederen ut fra tidligere erfaringer blant annet med kurset i 

foreldreveiledning og det første fremtidsverkstedet.   

 

3. 2 Praktisk metode i prosjektet 

Arbeidsmåten i prosjektet var som sagt Fremtidsverksted. I et Fremtidsverksted gjelder 

det først og fremst å oppmuntre de ”språkløse” til å ytre seg. Idealet i denne 

tilnærmingen er at alle skal bli hørt og ingen skal dominere. Jungk og Müllert skriver at 

målet med Fremtidsverkstedet er ”at få dem, der ellers ikke har noget sprog, til at tale, 

lokke dem ud af deres passivitet…” (Jungk og Müllert, 1989). Denne metoden går blant 

annet ut på at alle skal si noen ord, alt blir nedskrevet og man stemmer over innkomne 

forslag for å komme til enighet. Lederen stiller spørsmål til hver enkelt; hva mener du, 

nevn tre ting… osv. Alt skrives opp på papir på veggen, rommet skal bære preg av et 

verksted. Folk kan gå ut og komme inn igjen og lese hva som har skjedd. Alle deltar ut 

fra sitt ståsted og med sine personlige erfaringer, i formuleringen av hva som er 

problemet. Spillereglene er slik at utsagn skal formuleres i stikkordsform. Alle 

deltagerne gis derfor like muligheter. Den som er vant til å snakke mye kan ikke 

dominere og det er lettere for de som føler seg hemmet å formulere seg når de kan starte 

med bare noen få ord (Jungk og Müllert, 1989). 

 

Fremtidsverksted består av en forberedelsesfase og tre arbeidsfaser. Det er 1) 

kritikkfasen, 2) fantasifasen og 3) virkelighetsfasen. I forberedelsesfasen ble det, etter 

ønske fra en av de vietnamesiske kvinnene, holdt et formøte hjemme hos henne for å 

informere om hva et Fremtidsverksted er, hva det sikter mot og hvordan det hele ville 

foregå. Deretter ble alle praktiske detaljer diskutert og de sju kvinnene som møtte opp 
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ble oppfordret til å finne egen skyss hver gang de skulle møtes. De hadde dessuten ett 

særlig ønske og det var å arrangere en matlagingsdag når prosjektet var slutt.  

 

I den første fasen, kritikkfasen, skulle kvinnene som deltok si hva som var galt, hva de 

syntes var vanskelig i sin situasjon. Det var mange som nevnte isolasjon og behovet for 

å komme ut og treffe andre kvinner. I fantasifasen var det lov å fantasere og drømme 

om hvordan ting kunne være. Her var det ingen hindringer for det en kunne ønske seg. 

For eksempel var det et forslag om at alle som ville komme i kvinnegruppa skulle bli 

hentet med flygende tepper. Flere av kvinnene ønsket seg et hus med mange forskjellige 

aktiviteter for eksempel matlaging, systue og dans. I virkelighetsfasen ble det jobbet 

med hvordan fantasiene kunne tilpasses til virkeligheten. Sentrale spørsmål var 

økonomi, hvor det kunne søkes om penger og om det fantes ledige lokaler.  

 

I det første Fremtidsverkstedet deltok en sykepleier som tok videreutdanning i 

forebyggende helsearbeid. Hun skriver i sin studentoppgave: ”Det viktigste er kanskje 

at en gruppe mennesker har begynt å reflektere over eget liv, definere egne problemer 

og meninger og ta i bruk egne ressurser for å bedre sin livssituasjon” (Vekrum, u.å.). 

Etter at Fremtidsverkstedet var gjennomført våren 1997, startet prosjektet ”Fruktbart 

fellesskap” i april 1998 og det varte til våren 2002. Fremtidsverksted var fremdeles 

metoden som dannet grunnstrukturen i prosjektet. Den var som sagt basert på å få fram 

kvinnenes syn og mening med hensyn til alle bestemmelsene som ble tatt og 

planlegging av tiltakene. Når man går videre til å jobbe med et prosjekt kaller Jungk og 

Müllert dette et permanent Fremtidsverksted (Jungk og Müllert, 1989). Prosjektet ble 

døpt ”Prosjekt for et fruktbart fellesskap”, senere forkortet til ”Fruktbart fellesskap”.  

Lederen skriver om navnevalget i en upublisert rapport: ”Vi har en drøm om at mye 

kreativt og fruktbart kan springe ut av et åpent hus med møte mellom mange 

hjemmeværende fra forskjellige nasjoner”. Lederne for prosjektet var miljøterapeuten 

for flyktninger og en helsesøster ansatt på helsestasjonen i kommunen. Etter ett år 

overtok en annen helsesøster fra helsestasjonen.   

 

3. 2 Mitt første møte med kvinnegruppa  

Den første kvelden jeg kom i kvinnegruppa var det fullt hus, det vil si omtrent tjue 

kvinner og mellom fem og ti barn. De fleste av kvinnene var fra Vietnam, men det var 

også kvinner fra Irak/Kurdistan, Bosnia-Herzegovina, Iran, Laos og Thailand. Mange 
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barn sprang rundt og lekte og lydnivået var høyt. Det ble servert te og kaffe med kjeks 

og frukt til.  

 

Vi satt i en ring og temaet for kvelden var huset som skulle leies. Prinsipper fra 

Fremtidsverksted ble brukt ved at det først var en presentasjonsrunde hvor kvinnene sa 

hva de het og hvor de kom fra. Det hang store papirark på veggen som lederen noterte 

stikkord på.  Lederen i gruppa oppmuntret alle til å si et par ord på norsk. Fordi det var 

kvinner fra mange land, var de nødt til å snakke norsk seg imellom for å bli forstått. 

Temaet for kvelden var innflytting i Huset og aktiviteter der. Lederen ville ha fram hva 

de enkelte kvinnene var gode til og hvordan ansvaret kunne fordeles. Hver enkelt måtte 

si tre ting på norsk og ordet gikk på rundgang. Mange av kvinnene mente at de var gode 

til å stelle hus og hjem og passe barn. En av dem sa at de var gode til å lage barn. Dette 

skapte mye latter og mange pratet samtidig. Noen sa de kunne sy og andre ville helst 

lage mat. To av kvinnene sa at de hadde kunnskaper om økonomi og at de kunne påta 

seg lederfunksjoner. Alle stikkordene som var skrevet opp ble gitt stemmer, og de som 

fikk flest stemmer ble notert på et eget ark. Det ble dessuten valgt et styre med en leder. 

Styret hadde ansvar for å sende en søknad om penger for å finansiere leie av huset.  

 

3. 3 Forankring og økonomi 

Miljøterapeuten, som tok initiativ til prosjektet, samarbeidet med flyktningkoordinator i 

kommunen og jobbet mye med å forankre prosjektet på sin arbeidsplass. Hun fikk 

aksept for å bruke noe av sin arbeidstid til ledelse av prosjektet. På helsestasjonen 

hadde tre av helsesøstrene vært med på det første Fremtidsverkstedet og de henviste 

mødre fra etniske minoriteter til kvinnegruppa. Idealene i 

Foreldreveiledningsprogrammet, som ligger til grunn for veiledningen på 

helsestasjonen, er at makt skal overføres fra helsepersonell til foreldre, i denne 

forbindelse mødre. Dette samsvarer med idealene i Fremtidsverkstedet og således i 

prosjektet. Helsestasjonen benyttet også et rom i Huset til grupper for mødre og barn, 

men dette var ikke en del av prosjektet. Lederne jobbet mye for å finansiere leie av 

Huset og påvirke politikerne i kommunen. Her ble også deltagerne i prosjektet, ved 

styret, involvert.  

 

Fylkeskomiteen for helsefremmende arbeid i Vestfold hadde lyst ut midler til 

organisasjoner eller grupper som jobbet med helsefremmende arbeid. Fordi dette dreide 
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seg om frivillig arbeid, var det viktig at kvinnene selv søkte om disse midlene, med 

bistand fra de to kommunalt ansatte lederne. Søknad ble sendt og kvinnegruppa fikk 

200 000 i tilskudd. Husleien var dermed sikret for en periode framover. Det ble også 

sendt søknad om midler fra frivillige organisasjoner og Sanitetsforeningen bidro med 

50 000 kroner. 

 

3. 4 Forberedelse, innflytting og aktiviteter i Huset 

På det tidligere beskrevne møtet i kvinnegruppa ble altså organisering og drift av Huset 

tatt opp. Hver enkelt ble gjort ansvarlig i forhold til hva de kunne bidra med. Ulike 

arbeidsoppgaver som vask, rydding og sying av gardiner ble fordelt. Det ble også 

skaffet til veie møbler fra ulike hold og kjøpt inn en del kjøkkenutstyr. I januar 1999 

kunne kvinnegruppa ta i bruk Huset. Det som mange fantaserte om ett år tidligere var 

gått i oppfyllelse. Ett år etter åpningen var det en stor fest, hvor det var innbudte gjester 

fra kommunen og kvinnenes familier. Her ble det servert mat fra forskjellig land. Dette 

kan man si oppfylte de vietnamesiske kvinnenes ønske om å ha en matlagingsdag når 

prosjektet var gjennomført. Flere av deltagerne i gruppa underholdt med sang og dans. 

Både før og etter den offisielle åpningen var det imidlertid andre fester i Huset, blant 

annet spesielle arrangementer for barna. Det ble også arrangert utstillinger og 

bruktmarked.  

 

Det første møtet i Huset ble for meg en bekreftelse på at alt går an bare man ønsker det 

sterkt nok. Her satt kvinner, som året før hadde ønsket seg et eget aktivitetshus, i sitt 

eget hus hvor de selv skulle bestemme hva som skulle foregå. Det ble ansatt en daglig 

leder for en enkel kafé i Huset og denne var åpen tre dager i uka fra klokka 11 til klokka 

14. Her kunne kvinner komme og treffe andre, særlig hjemmeværende mødre med små 

barn. Målet for denne kafeen var, slik det ble beskrevet i en upublisert rapport fra den 

ene lederen ett år etter oppstarten: ”Å ha et internasjonalt møtested om dagen for å 

forebygge/møte ensomhet og isolasjon og å ha en ”vertinne” til stede en med oversikt 

og ansvar for renhold og aktiviteter.” Målgruppen var kvinner med barn som ønsket å 

treffe andre i samme situasjon. Det ble solgt kaffe og kaker. Nyankomne flyktninger var 

de ivrigste til å benytte dette møtestedet i den daglige åpningstiden. I 1999 var det 

gjennomsnittlig fire til seks personer som besøkte Huset ukentlig.  
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I kvinnegruppa var det regelmessige kveldssamlinger, for å diskutere framdriften i 

prosjektet og aktiviteter i Huset, og for å treffes i uformelt fellesskap. Noen hadde med 

seg barn, men det ble ikke arrangert barnepass. De store barna var noen ganger sammen 

med de små barna i et eget rom, mens de andre ganger var sammen med alle i 

kvinnegruppa. To ungdommer var også til stede på mange av møtene. Møtene ble 

vanligvis holdt hver 14. dag og gjennomført etter prinsippene fra Fremtidsverksted, om 

at alle skulle komme til orde og med vekt på dialog. På disse møtene kunne noen av 

kvinnene være tause i starten, fordi de ikke kunne språket eller på grunn av sjenanse. 

Etter hvert ble de oppfordret til å bruke det norske språket mer, som tidligere nevnt for 

eksempel ved å fortelle noe om et oppgitt emne. Jeg kunne observere en merkbar 

endring for flere av kvinnene i å ytre sine meninger i gruppa. Dette ble også 

understreket av begge lederne i prosjektet.  

 

Det var best frammøte på kveldsmøtene når det ble avtalt at deltagerne skulle ha med 

seg mat. Da var det mye snakk om mattradisjoner i forskjellig land, og om hva den 

enkelte hadde laget. Mitt inntrykk var at det å lage mat fra hjemlandet, og spise den 

sammen med de andre, lettet kommunikasjonen på tvers av ulike etniske grupper og var 

viktig for egen identitetshåndtering. I tråd med dette og for å få fram kvinnenes 

kompetanse ble det også holdt matlagingskurs på kveldstid. Det ble gjennomført fire 

kurs i vietnamesisk matlaging for nybegynnere og ett for viderekomne. I tillegg var det 

ett kurs i thailandsk matlaging for nybegynnere. Målet med kursene, som er beskrevet i 

den upubliserte rapporten, var: ”å heve kvinnenes selvrespekt/selvtillit ved å bruke egne 

ressurser og lære bort egen kokekunst til nordmenn, og å ivareta egen kultur og dermed 

identiteten.”  Kursene ble meget populære. Til tross for lange ventelister fikk jeg delta 

på et kurs i vietnamesisk matlaging. To vietnamesiske kvinner var lærere på kursene. 

Her lærte jeg mye fra en ny matlagingstradisjon som jeg har hatt god nytte av seinere. 

Det var dessuten en hyggelig sosial opplevelse og en god anledning til å observere noen 

av kvinnene i en ny rolle.   

  

I tilegg til at det ble arrangert matlagingskurs, laget også noen av kvinnene mat som ble 

solgt under møter i kommunen og til kvinnegruppas medlemmer, familie, kollegaer og 

venner. De laget dessuten mat til selskaper i en periode, og en buffet til ettårsfeiringen 

av åpningen av Huset. Et mer omfattende matsalg ble forhindret fordi det ikke var tillatt 

med næringsvirksomhet i huset. Det ble også etablert en systue med innkjøp av 
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symaskiner. Målene for systua ble beskrevet som: ” Å gi kvinnene som syr en aktivitet i 

Huset i tilegg til matlaging, og å gi mulighet til nybegynneropplæring i sykunst.” Det 

ble gjennomført et sykurs over en periode på fire uker, tre timer en kveld i uken. 

Deltagelsen var imidlertid noe ustabil. Det ble også vurdert å starte opp med 

reparasjonssøm. Dette ble diskutert på mange av møtene i kvinnegruppa, men det ble 

ikke gjennomført i prosjektperioden.  

 

I tillegg til de nevnte aktivitetene ble det også gitt opplæring i bruk av data. Tilbudet om 

datakurs ble gitt til en meget rimelig pris og var meget populært. De økonomisk 

ansvarlige ga også opplæring i budsjettering. For nyankomne flyktninger var det 

ettermiddagssamlinger hvor tolk var til stede. Disse kvinnene var opptatt av å få 

opplysninger om det norske samfunnet, f.eks. helsestasjonstilbudet, og de benyttet også 

anledningen til å danse sine egne folkedanser.  

 

Det ble dannet et styre som besto av de to lederne og tre representanter som ble valgt 

blant deltagerne i prosjektet. Noen kvinner ble også, som tidligere nevnt, ansatt som 

daglige ledere i kafeen i Huset. Dette var en stilling med lønn, og den gikk på omgang 

blant kvinnene i gruppa, vanligvis for ett år av gangen. Styret møttes tre ganger årlig for 

å evaluere og eventuelt justere tiltakene og tenke framover. I en upublisert rapport etter 

ett år skriver en av lederne: ”Alle tiltakene anses å ha en sammenheng med hele 

prosjektets hovedmål. Fremtidsverkstedsmetoden er fremdeles den grunnstrukturen som 

er brukt og basisen for å få fram kvinnenes syn og mening med hensyn til alle 

bestemmelsene som er tatt og planlegging av tiltakene. Gjennom dette arbeidet har 

trygghet, respekt, likeverd og tro på kvinnens egne evner vært stikkord.  Det videre 

arbeidet vil være tuftet på de samme grunnholdninger.” Hun framhever også at 

”Fruktbart fellesskap” er avhengig av frivillig innsats og at denne innsatsen har variert 

en del, blant annet avhengig av de frivilliges interesser og tid. Hun skriver videre: 

”Hensikten med møtestedet er at det foregår noe der for at folk skal møte opp. Planen 

for framdrift må derfor inkludere flere daglige aktiviteter og tiltak blant annet: småbarn 

- og mammatreff med café, kursvirksomhet, temadager, bruktmarked, grupper osv.”  

 

Kvinner fra forskjellige land dannet i en viss grad et felles nettverk, i samsvar med det 

tredje målet i prosjektet. Fellesskapet i kvinnegruppa strakte seg imidlertid ikke alltid 

utover møtene i gruppa. En av kvinnene sa for eksempel til meg at hun bare traff de 
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andre i kvinnegruppa, mens andre sa at de hadde fått venner som de besøkte utenom 

møtene i gruppa. Da jeg var til stede på møtene i kvinnegruppa var det ofte slik at 

kvinnene satt sammen med noen fra sitt eget land. Flere av kvinnene sa imidlertid at de 

følte sosial støtte ved å være med i kvinnegruppa, selv om det sosiale nettverket deres 

ikke ble utvidet.  

 

Jeg har forsøkt å gi at bilde av hva prosjekt ”Fruktbart felleskap” dreide seg om. Jeg vil 

videre kort si noe om arbeidet med tanke på videreføringen av prosjektet før jeg 

presenterer noen av deltakernes og ledernes egne tanker om prosjektet.  

 

3. 5 Videreføring av prosjektet  

I løpet av 2001 jobbet lederne av prosjektet for at kvinnene selv skulle overta styringen, 

etter at prosjektet skulle avsluttes i januar 2002. Det var mye snakk om økonomien og 

hvordan de kunne sikre en videre drift av den virksomheten som var startet. Høsten 

2002 ble det innkalt til et nytt Fremtidsverksted hvor alle fasene i metoden skulle 

gjennomføres. Det ble avsatt tre torsdagskvelder til å jobbe med kritikk, fantasi og 

virkelighetsfasen. Her var det veldig dårlig frammøte. Den første kvelden kom det bare 

tre kvinner, som alle var med i styret for kvinnegruppa. Til tross for det dårlige 

frammøtet, valgte lederne å gjennomføre Fremtidsverkstedet. Tema som var valgt var: 

”Hvordan møter vi prosjektslutt i 2002?”  

 

Et spørsmål som ble tatt opp var ”Hva mister vi”?  Svarene på dette var: ”Internasjonalt 

åpent hus, Fruktbart fellesskap kvinnegruppe, styret, ledere.”  Videre ble følgende 

punkter nedskrevet:    

 

”Savner møter, savne fellesskap, komme ut, mister kontakt med hverandre, har 

kjøpt mye, vi har brukt mye penger, ingen å treffe og ingen å snakke med.”   

 

Disse punktene ble stemt over og de som fikk flest poeng var:  

1. ”Mister kontakt med hverandre.”  

2. ”Ingen å snakke med.” 

 

Det kan se ut som om dette Femtidsverkstedet ikke kom lenger enn til kritikkfasen. Det 

var få deltagere og stemningen var ikke så høy fordi det ikke var gitt løfter fra 
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kommunen om videre økonomisk støtte. Det var likevel to vesentlige punkter som kom 

fram. Det kan tyde på at ensomhet og isolasjon var det mest fremtredende problemet for 

kvinnene og at prosjektet hadde bidratt til økt kontakt med andre. Dette vil også komme 

fram når jeg nå vil presentere funn i intervjuene.  

 

3. 6 Hva deltagere og ledere mener om ”Fruktbart fellesskap”  

Det jeg har fokus på i denne evalueringen er som sagt prosessene i prosjektet, og det er 

derfor viktig å få fram deltagernes og ledernes egne meninger og erfaringer. Jeg vil 

presentere en del utsagn og utdrag fra intervjuer for å få fram en nærhet til 

intervjupersonene. Funnene er ordnet etter følgende fem kategorier som oppsto fra 

datagrunnlaget: 1) ut av isolasjon 2) samarbeid om aktiviteter 3) å praktisere norsk 4) 

ansvar og plikter og  5) usikker framtid. De tre første kategoriene kan ses i sammenheng 

med målet i prosjektet, om å forhindre isolasjon og får styrket selvtillitt/selvrespekt. 

Den fjerde kategorien dreier seg i stor grad om hvordan deltagerne opplevde 

fellesskapet i gruppa, men også om selvtillit og rolle i gruppa. Den femte kategorien 

handler om at deltagerne opplevde at de ble usikre på grunn av manglende finansiering 

av prosjektet, og kan ikke på samme måte knyttes opp til et bestemt mål i prosjektet.     

 

3. 6. 1 Ut av isolasjon 

”Hvis vi ikke har det huset, gråter jeg”  

(kvinne fra Midt-Østen) 

 
Den ovenstående uttalelsen er betegnende for den betydningen prosjektet fikk i livet til 

mange kvinner som var med. Alle de seks deltagerne som ble intervjuet hadde gode 

erfaringer med å være med i prosjektet. De hadde blitt kjent med andre kvinner og følte 

at de fikk støtte fra kvinnegruppa. De to lederne hadde også positive erfaringer. De 

mente blant annet å se en utvikling hos deltagerne ved at de tok mer initiativ til å 

snakke og diskutere med de andre i gruppa. Kvinnene hadde ulik bakgrunn og kom fra 

forskjellige land. For å bevare anonymiteten vil jeg ikke beskrive nærmere hvilke land 

de kom fra, siden det er så få at de lett kan gjenkjennes. Det var imidlertid både kvinner 

med flyktningbakgrunn og kvinner som var gift med norske menn. Alle hadde vært 

aktive i kvinnegruppa og enten vært daglige ledere for kafeen i Huset og/eller med i 

styret.  
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En av kvinnene, som var hjemme med to små barn etter at hun kom til Norge, forteller 

at hun ikke hadde kontakt med noen andre kvinner før hun kom i kontakt med 

kvinnegruppa. I et utdrag fra intervjuet snakker hun om dette:    

 

I: ”Hvordan var det du fikk vite om det?”  
A: ”Det var en helsesøster på helsestasjonen som fortalte meg om 
kvinnegruppa. Jeg hadde ikke kontakt med noen på to år og da sa hun:’ Du kan 
gå dit og møte dem’.  
I: ”Da hadde du bare kontakt med mannen din og familien hans?” 
A: ”Ja, ikke med andre, jeg hadde ikke kontakt på to år med andre kvinner, 
norske kvinner.” 

 
Denne kvinnen forteller altså om hvor isolert hun var de første to årene etter at hun kom 

til Norge. Hun fortsetter med å snakke om hvor viktig det er at kvinner fra mange land 

kommer sammen og lærer av hverandre, ikke minst for barnas skyld. Hun sier videre:  

 

A: ”Fordi det er forskjellige kulturer, fra mange forskjellige land sammen, Irak, 
India, Pakistan. Da kan vi møte dem i Huset fordi mødre som du møter i det 
huset med barn de kan du lære veldig mye av. De barna som skal vokse opp de 
skal vokse opp sammen, og de kommer fra forskjellige kulturer. Da er jeg ikke 
rasist for da lærer mange mødre å bo sammen, mørk med hvit og brun og 
forskjellige farger, forskjellige språk og forskjellige nasjoner.”  
I: ”Som en sånn innføring på en måte i det norske samfunnet?” 
A: ” Ja, og disse barna de skal lære av hverandre og mange mødre, norske 
mødre snakker kanskje med en indisk mor, kanskje en peruansk mor. Da lærer 
de om hverandre og de kan bli veldig gode venner. Det er også viktig for kvinner 
som er alene, men som kanskje en gang skal ha barn. Det gjør veldig mye hvis 
de har barn i det huset for det er framtid.”  

 

Denne kvinnen framhever altså hvor viktig det er at Huset er et møtested hvor kvinner 

kan komme med sine barn og treffe andre kvinner. Da kan de komme ut av den 

isolasjonen hun selv opplevde de første to årene hun bodde i Norge. En annen kvinne, 

som har voksne barn, peker også på hvor viktig det er for kvinner fra andre land å 

komme ut og treffe andre. Hun sier:  

B: ”Ja, jeg mener at det er veldig bra for utenlandske kvinner, de må komme ut 
fra hjemmet og hilse på hverandre. De kan kanskje jobbe litt og ikke være triste 
og gjemme seg.” 
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En annen kvinne sier at hun synes det var veldig hyggelig før, da det var mange på 

møtene. Selv om de fleste kommer fra et annet land enn henne selv, synes hun det er en 

koselig stemning når det er mange mennesker sammen. Hun sier:    

 

E:” Det var mange vietnamesere hver gang vi hadde møte. Jeg husker vi var på 
Menighetssenteret og så vi var i Huset. Jeg synes det er veldig koselig at det 
kom kanskje 15 til 20 mennesker på hvert møte og så plutselig var vi bare seks 
til ti, tolv ikke sant.”  

 

Denne kvinnen kommer, i likhet med mange av de andre deltagerne, fra et land med 

mye større befolkningstetthet enn Norge. I hjemlandet var hun vant til å ha mange 

mennesker rundt seg og storfamilien var ofte samlet. Overgangen til å bo i Norge var 

derfor stor både for henne og flere andre deltagere. Savnet av mennesker kunne bli så 

stort, slik en av de andre kvinnene forteller, at hun av og til tok toget til Oslo for å sitte 

og se på folk.  

 

På møtene i kvinnegruppa ble det etablert kontakt mellom kvinner fra forskjellige land. 

Noen kvinner jeg intervjuet, sa at de snakket med kvinner fra andre land, og noen 

møttes utenom gruppemøtene. Det var også noen kvinner som sa at de traff de andre 

bare på møtene, men de kunne for eksempel sitte på med bil til og fra møtene. Den ene 

lederen bekreftet mitt inntrykk av at kvinner etablerer kontakter i kvinnegruppa. Vi 

snakker om dette 

 

I: ”Jeg har spurt i mine intervjuer om de har blitt kjent med noen andre i 
gruppa og det er det flere som har blitt, så det ser ut til at det etableres 
kontakt.”  
L1: ”Det gjør det. Det etableres kontakt mellom nasjonene. Det er helt klart, de 
henter og bringer hverandre og de snakker norsk seg imellom, så det har vært 
veldig bra.” 
I:” Ja” 
L1: ”For det er også en fin, en positiv ting med gruppa.”  

 

En kvinne med fire barn sier at det har hjulpet henne mye å være med i kvinnegruppa 

og at hun har kommet ut av isolasjonen:    

 

C: ”Så vi begynte der i Huset i april 99 så egentlig hjalp det meg mye. Det hjalp 
å ha den gruppa der fordi de sa at hvis du er hjemme aleine eller bare sammen 
med barn så føler du deg ensom og isolert. Det er sant.” 
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Deltagelse i prosjektet har vært positivt ved at deltagerne har møtt kvinner fra andre 

land, og dette har gitt mindre ensomhetsfølelse og redusert følelsen av å være isolert. 

Jeg vil videre fokusere på aktiviteter i Huset og hva deltagerne sier om aktiviteter og 

samarbeid.  

 

3. 6. 2 Samarbeid om aktiviteter 

I tillegg til at deltagerne sa at det var viktig å treffe andre kvinner, var også aktivitetene 

i Huset et samtaleemne i mine intervjuer. Flere av kvinnene var blant annet med og 

samarbeidet om å lage vårruller for salg, for å tjene penger til å betale husleia. En av 

dem forteller om det:  

 

D: ”Så vi laget vårruller. Noen ganger var det en vietnamesisk dame som laget 
vårruller og jeg stekte dem, også solgte vi dem.”  
I:” Var det folk som ringte og bestilte dem da? 
D: Ja, det var lederne i gruppa som gjorde det. De bestilte hvor mange de skulle 
ha, på sosialkontoret og på helsestasjonen. 

 

En av de andre kvinnene snakker også om salget av vårruller og den økonomiske siden 

ved det:   

E: ”Det hjelper mye for gruppa kan du si fordi vi tjener penger. Men vi kan ikke 
bruke Huset til å selge mat, fordi vi ikke har fått sånn bruksendring som de 
kaller det. Vi har egentlig tenkt på det for veldig lenge siden at vi kunne kanskje 
selge noen smørbrød med noe pålegg og se hvem som kommer og sånn. Men vi 
kan ikke det for det er for mye trafikk for naboene.” 
I:” Ja, sånn som det er nå så har dere ikke lov til å selge mat.”  
E:” Nei, nå er det ikke lov. Men sånn matsalg synes jeg er greit fordi for 
eksempel på sosialkontoret så kan de bestille hvor mange vårruller de vil ha, og 
så lager vi dem og så kommer den enkelte og henter alt til sosialkontoret og en 
kommer og henter til helsestasjonen. Egentlig savner kommunen allerede 
vårruller fra denne gruppa!” 

 

Noen aktiviteter var det vanskelig å få i gang reglemessig, blant annet en systue. En av 

de daglige lederne for kafeen i Huset svarer på spørsmål om dette:    

 

I: ”Det skulle jo være systue i sommer, men jeg vet ikke om det kom noen, de sa 
at to av kvinnene satt i Huset og sydde.” 
E:” Ja, de gjorde det, men det er ikke de samme som er daglige ledere, men vi 
kan sy vi også.” 
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Etter å ha nevnt syingen går hun over til å snakke om at det nå skal være to daglige 

ledere i Huset. Hun sier at det er viktig at det er to daglige ledere slik at en kan være der 

hvis den andre blir syk, slik at Huset ikke blir stengt. En annen kvinne er opptatt av å få 

med flere kvinner og å ansvarliggjøre den enkelte. Dette mener hun bør gjøres ved at 

hver enkelt får spørsmål om når de kan hjelpe til, for eksempel hvis det skal arrangeres 

en fest. Hun sier:  

  

A: ”Jeg tror vi kvinner skal jobbe sammen. Kanskje vi skal prøve, når vi skal ha 
en fest, eller en påskeutstilling, så er det veldig bra å spørre hver kvinne: når 
har du tid - til å hjelpe?”  
I: ”Ja, å spørre hver enkelt.” 
A: ”Hver enkelt. Når har du tid i uka? Vi må spørre hver og en, så da vi kan 
finne ut hvilken dag som passer for alle sammen. Så da vi kanskje kjøre sammen 
et sted eller kanskje vi skal gå en tur. Vi trenger å gjøre kvinner mer aktive, 
mange kvinner sitter bare hjemme, inne. De går ikke ut og de har ikke kontakt 
med andre så det er et veldig stort problem. Det må komme mødre og barn og 
da vi kan for eksempel møtes, utenlandske kvinner og norske. Det er mange 
norske kvinner, norske mødre her som ikke har plass i barnehage.  Jeg tror det 
er veldig fint å ha med de norske og så får utenlandske også komme inn i 
samfunnet.” 
I:” Ja.” 
A: ”Det er viktig for oss å være sammen med norske, også for barna. Det er 
veldig fint at de alle vokser opp sammen og alle lærer samme kultur. Mødrene 
lærer også veldig mye i en sånn barnehage. Jeg har tenkt at det er veldig fint at 
det er en helsesøster som kan snakke til alle sammen.   

 

Denne kvinnen er altså opptatt av integrering, ved å ha med både utenlandske og norske 

barn i en åpen barnehage kan det bli en gjensidig læring. Hun sier også at dette kan 

være et forum hvor for eksempel helsesøster, eller andre fagpersoner, kan ta opp ulike 

temaer og gi informasjon. Når det gjelder samarbeid og aktiviteter synes flere av 

kvinnene at det er hyggelig å være i gruppa, men at de ikke har så god tid til å gå dit når 

de er i jobb. En kvinne sier det slik:  

 

D:” Ja, jeg synes det er hyggelig å treffe dem, men særlig hvis jeg ikke jobber. 
Det synes jeg er greit. Men da jeg begynte å jobbe hver dag, hadde jeg ikke så 
god tid til å komme og treffe de andre.”  

 

En annen kvinne (F) sier noe av det samme: ”Det går ikke fordi vi jobber, ikke sant. En 

sånn  

gruppe passer best for dem som ikke har jobb.” Men uansett om de er i lønnet arbeid 

eller hjemmearbeidende, er det stort sett kvinnene selv som bestemmer om de skal være 
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med i gruppa. To av kvinnene sier imidlertid at det kan være vanskelig for noen av de 

andre kvinnene å gå i gruppa fordi det er mannen som bestemmer. Dette var et tema 

kvinnene snakket med hverandre om fordi de opplevde at kvinner fra en spesiell etnisk 

gruppe må gjøre som mannen sier. Kvinnene med denne bakgrunnen hadde vært kort 

tid i Norge, og snakket ikke norsk eller engelsk. Derfor intervjuet jeg dem ikke, og fikk 

ikke mulighet til å undersøke om oppfatningen de andre kvinnene hadde om dem 

virkelig stemte. Jeg har likevel gjengitt det her fordi det sier noe om oppfatninger og 

holdninger blant kvinnene i kvinnegruppa.  

 

En kvinne snakker om at hun gjør som hun vil, uavhengig av hva mannen mener. Hun 

er gift med en norsk mann og har to små barn. Hun sier at mannen noen ganger ikke 

ønsker at hun skal gå på møter, fordi han har noe annet å gjøre og ikke kan passe barna. 

Da går hun likevel, og tar barna med. Hun sier:   

 

D:” Noen ganger sier min mann:’ Nei, du må ikke gå.’ Men jeg sier at jeg skal 
gå og hvis du ikke passer på barna skal jeg ta barna med.”  
I:” Så han har ikke lyst til at du skal gå hver gang?” 
D:” Nei, noen ganger, hvis han har ting å gjøre, så har han ikke tid til å passe 
på barna. Da liker han ikke at jeg går, men jeg må gå i gruppa.”  
I:” Ja.” 
M: ”Så jeg har bare sagt til han, ok, hvis du skal jobbe og ikke har tid så kjører 
jeg og tar barna med’.” 
 

Det er så viktig for denne kvinnen å komme på møtene i gruppa at hun ikke bryr seg om 

hva mannen sier. Hun er aktiv i gruppa og har vært med i styret i en periode. Siden hun 

snakker godt norsk blir hun gjerne spurt hvis det er noe som skal gjøres. Men hun 

mener at språkproblemer kan være et hinder for å oppnå kontakt mellom 

gruppemedlemmene fordi ikke alle forstår like godt norsk: 

 

D:” Så hva synes jeg, ja, det er litt forskjellig da. Jeg synes det er hyggelig å 
treffe mange mennesker, men det er vanskelig å ta kontakt med noen fordi ikke 
alle kan snakke norsk og vi forstår ikke hverandre. Men jeg har ikke noe i mot 
de andre, det er helt greit for meg å være der.” 
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Språkproblemer er en faktor som kan hindre samarbeidet, men noen deltagere synes 

også at det blir lagt for dårlig til rette for samarbeid.  En av kvinnene mener at det er for 

lite struktur og samarbeid i gruppa. Hun sier:  

 

F:” Fordi jeg ser at de må ha for eksempel et skikkelig kontor og komme og 
møte til avtalt tid. så alle kan diskutere hva vi skal gjøre, men som vi aldri 
gjør.”  
I: ”Dere gjør ikke det på møtene?”  
F:” Møter er ikke det samme.” 
I: ”Nei?” 
F: ”På møtene er det mange.”   
I: ”Men styremøtene tenker jeg på.”    
F:” Ja, men det er to ganger i året eller sånn.” 
I: ”Å, ja det er ikke så ofte.” 
F: ”Det er ikke det samme synes jeg, men egentlig må vi i styret i gruppa være 
litt aktive.” 
I: ”Ja.” 
F: ”Vi diskuterer nå, om vi ikke kan møtes hver uke, hva skal vi gjøre? Men det 
er ikke lett, for eksempel hvis vi skal gjøre noen ting som å selge mat da trenger 
vi å samarbeide, men det er ikke lett.”  
I: ”Nei.” 
F: ”Derfor jeg tenker at det er samarbeid jeg savner altså, for det hjelper mye 
med samarbeid.”  

 
En annen kvinne er også opptatt av at det er lite samarbeid og at noen kommer 

regelmessig, mens andre bare kommer av og til:  

 

E: ”Det som mangler på den gruppa det er samarbeid. Fordi det er noen som er 
flinke til å komme og så er det noen som kommer bare når det er fest. Men du 
kan si at når de gamle er borte, så kommer nye, ikke sant.” 

 

E kvinne snakker om at samarbeid i gruppa er viktig for at de skal oppnå målene de har 

satt seg. Hun sier:   

F: ” Alle har mål ikke sant.” 
I: ”Mål, ja.” 
F: ”Ja, hvordan vi kan komme til målet og sånn. Men det virker ikke så bra, det 
er ikke nok samarbeid.  Vi har snakket i mange år, det er lenge siden vi skulle ha 
det og det, men det blir aldri, også er det ikke noen som er interessert.” 

 



 

 27 

I følge denne kvinnen er det liten interesse for de ulike aktivitetene, og årsaken mener 

hun er mangel på samarbeid. Fordi det ikke blir noe av aktivitetene mister noen 

interessen. Det har blant annet å gjøre med realismen i de aktivitetene som planlegges. 

Siden det ble snakket om enkelte aktiviteter ofte som det aldri ble noe av, fikk jeg 

inntrykk av at det lett kunne bre seg en misstemning og tanker om at det blir vel ikke 

noe av denne gangen heller.  

  

Flere av kvinnene har likevel ideer om hva som kan skape bedre deltagelse i 

kvinnegruppa og øke aktiviteten. En av dem har for eksempel et forslag om å hjelpe 

eldre:   

 

F: ”Jeg synes det er greit i gruppa, men at vi i hvert fall gjør for lite, Jeg tenker 
på alle, at i mitt land har de sånn kvinnegruppe, men de gjør alt, for eksempel 
lager de noe de selger eller de går og hjelper de fattige eller gamle mennesker. 
Det har ikke vi gjort her, derfor føler jeg at vi gjør ingenting. Vi kunne for 
eksempel sitte og snakke med noen som trenger det.”  
I: ”Å besøke eldre ja, eller at noen kommer til Huset?” 
F: ” Ja, ikke sant, da mener jeg at det er skikkelig jobb. Da bruker vi tid på dem, 
da vet alle hva vi er og at vi er her. Hva vi gjør nå i kvinnegruppa kan jeg ikke 
svare på egentlig.” 
I: ”Du synes det er for mye prat kanskje?”  
F: ”Ja, vi bare drømmer og prater.”  

 

Denne kvinnen synes det blir gjort for lite, mens andre deltagere synes de gjør mye 

selv, og at det kan være tungt å få med seg andre på ulike aktiviteter knyttet til 

kvinnegruppa. Noe av forklaringen flere av kvinnene gir er altså mangel på samarbeid. 

Jeg vil her trekke fram noen uttalelser knyttet til aktivitetene som har foregått i den 

daglige åpningstiden i Huset. Det har vært stor variasjon i frammøtet i Huset i den 

daglige åpningstiden. En av lederne sier om dette:   

 

L1:”Det er nettopp det her som vi ser at vi har vært for dårlige på, aktiviteter, å 
finne meningsfylte ting å gjøre i Huset som det er verdt å komme for, for du kan 
si oppmøte i Huset, i den daglige åpningstiden, det har vært for dårlig.” 
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En tidligere daglig leder nevner at frammøtet var godt noen dager i enkelte uker, men 

dårlig andre uker. Hun syntes det var ensomt å være i Huset når ingen kom dit i den 

daglige åpningstiden:     

 

I: ”Kom det mange når du var der?”   
E:” Ja, det var mange spørsmål og folk som kom på besøk. Det var kanskje en 
eller to dager i uka som det var mellom fem til åtte folk som kommer, noen 
ganger samtidig.” 
I:” Ja.” 
E: ”Men det var også uker som ingen kom, så jeg sa det at nei, jeg føler meg så 
ensom. Jeg kom dit med barna og satt der, og tørket støv og alt mulig, og 
forberedte så det ble pent, men ingen kom på besøk.” 

 

Hun forklarer noe av det dårlige frammøtet med at det kan være vanskelig for dem som 

er nyankomne å få transport til Huset.   

 

E:” Ja, det er litt vanskelig for dem som er nye. Det er litt vanskelig for dem å 
komme fordi de er avhengig kanskje av at lederen kan hente dem, ikke sant. Det 
er ikke det samme som andre lag eller norske som vi snakker om noen ganger, 
ikke sant, og at ok kan du hente meg, kanskje vi skal treffes og dra dit og sånn, 
men det er ikke sånn for dem.”  
I: ”Nei, for de snakka jo ikke sammen så de kunne ikke kjøre dit sammen.” 
E: ”Nei.”  

 

Jeg har tidligere nevnt at lederen for prosjektet måtte kjøre og hente kvinnene til kurset 

i foreldreveiledning, og seinere til møter i den vietnamesiske kvinnegruppa. Dette var 

imidlertid et problem som ble mindre etter hvert. Flere av kvinnene som hadde bodd 

noen år i Norge tok etter hvert førerkort og påtok seg ansvar for å hente andre kvinner. 

En kvinne forteller at hun fikk skyss av en av de andre en dag det regnet mye:  

 

D:” Nei, fordi det regnet ville ikke mannen min kjøre vet du. Jeg sa:’ Vil du ikke 
kjøre så kan du passe på barna.’ Vi skulle møte en av lederne så jeg tok bussen. 
Det regnet mye, så jeg tok på meg regnjakke og gikk til kvinnegruppa.”   
I: ”Ja.” 
D: ”Men da jeg hadde vært der så kjørte en av de andre meg hjem, på grunn av 
at det regnet veldig mye vet du.”  

  I: ”Ja.” 
D: ”Fordi jeg hadde ringt til henne og sagt jeg skulle komme på kvinnegruppa, 
men min mann ville ikke kjøre meg, vær så snill kan du kjøre meg hjem? Da sa 
hun ok, jeg kommer og jeg kjører deg hjem.”  
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Kvinnene snakket altså med hverandre og avtalte kjøring sammen til møtene. Siden det 

ikke gikk så ofte buss, var det svært viktig å få sitte på med noen, for dem som ikke selv 

kjørte bil.  

 

3. 6. 3 Å praktisere norsk   

En av lederne sier at kvinnene ble tvunget til å snakke norsk med hverandre fordi de 

ikke hadde noe felles språk. Dette skjedde blant annet første gangen da filippinske 

kvinner kom inn i den vietnamesiske gruppa.  I starten kunne det være vanskelig å si 

noe i det hele tatt, fordi mange ikke var vant til å si sin mening eller å snakke i en 

gruppe. Lederen forteller om dette:  

 

I: De snakket norsk med hverandre?  
L2: ”Ja, de fniste og lo og syntes det var veldig morsomt, spesielt når de 
filippinske kom inn og de var nødt til å bruke norsk.” 
I: ”Ja.” 
L2: ”Ja, for de ville snakke med dem, og de snakket ikke norsk, de kunne ikke 
komme ut med sin mening eller noe, de var bare unge jenter og det var eldre 
damer der. De hadde aldri vært spurt, har jeg inntrykk av, og det tok tid å trekke 
det ut av dem. Vi måtte lirke, ja vi måtte lirke for å trekke det ut. Det var nesten 
som om tungen satt fast i munnen deres. Det kostet å si hva de mente, ikke bare 
på norsk.”  
I:” Så de hadde aldri sagt hva de mente?” 
L2:” Jeg mener at mennene deres hadde aldri lurt på hva de mente om saker.” 

 

Lederen nevner spesielt en ung kvinne som var veldig stille i gruppa og som etter hvert 

hevdet sine meninger med stor styrke. Hun var også veldig ivrig til å komme på møtene 

selv om det var praktiske problemer i forhold til barnepass, så noen ganger tok hun 

barna med. Mange kvinner som hadde vært med i kvinnegruppa i en periode sluttet etter 

en tid å komme på møtene. Det var samtidig stadig nye deltagere som ble med. En 

tidligere daglig leder for kaféen i Huset snakker om hvordan hun synes det er å treffe 

nye mennesker, og å dele sine norskkunnskaper med andre:   

 

E: ”Det er sånn her at gamle blir borte også får vi nye, så den gruppa der de 
jobber sånn ikke sant at kanskje gamle får jobb og så kommer det nye og lærer å 
snakke norsk. Jeg husker Alba, som var der i går, hun kom dit med tre barn og 
så noen ganger kom de før meg og det var regn og snø. De kom dit fordi hun er 
så ensom hjemme, bare passer på tre-fire barn hjemme ikke sant, så hun er 
aleine, mannen jobber eller går på skole. Så hun kom dit og hjelper meg der og 
rydder i Huset og så lærte hun å snakke norsk av meg. Så jeg synes det er så 
moro.” 
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Det at kvinner kommer og går i kvinnegruppa, blir framhevet som et særtrekk ved 

prosjektet. En av lederne sier at det er slik det bør være. Siden det er nyankomne 

flyktninger som har mest behov for kontakt med andre, er det stadig nye kvinner som 

kommer inn i gruppa. Samtidig blir de ”gamle” deltagerne opptatt med nye oppgaver i 

samfunnet.  

 

3. 6. 4 Ansvar og plikter  

Flere kvinner sier i intervjuene at det er vanskelig å få deltagere i prosjektet til å påta 

seg ansvar. En av kvinnene sier selv at hun ikke vil påta seg ansvar fordi hun har for 

mye å gjøre med sin egen jobb. Hun ser det som ledernes jobb å ta ansvar og hun vil 

ikke ha ansvar så lenge hun ikke får betalt for det.  

 

B: ”Ja, lederne vil at jeg skal få ansvar, men jeg er opptatt.” 
I: ”Du er opptatt?” 
B: ”Ja, og noen dager er jeg veldig sliten.” 
I: ”Ja, så du har ikke lyst til å ha så mye ansvar?” 
B:” Nei, ansvar, hvis jeg får penger fra dem går jeg ikke andre steder. Det er i 
nærheten og jeg kan gjøre mye der.”  
I:” Du vil helst gå dit hvis du får penger for det du gjør?” 
N:” Ja.” 

 

En av lederne sier at kvinnene også har mye ansvar i hjemmet og at det kan bli for mye 

for dem med oppgaver i Huset hvis de i tillegg er i jobb. Hun må blant annet legge press 

på enkelte for å få dem med i styret:   

 

L1:” Vi så når skulle ha nytt styre, da var det jo noen vi prøvde å presse lite 
grann, det her klarer du bra og sånn, men så har det vist seg at vi har nok 
kanskje pressa litt for mye for de har ikke klart det. Da er det noen som også er i 
ferd med å få noen oppgaver i samfunnet, også arbeid rett og slett, eller om det 
har vært kurs, og så har det vært norskkurs og da har de rett og slett ikke hatt 
tid.” 
I:” Nei.” 
L1: ”Jeg tror vi må innse at disse kvinnene har sine huslige oppgaver selv om 
de går ut aldri så mye i jobb så har de det som skal gjøres i hjemmet også. Da 
har de ikke klart det, å gjøre den oppgaven de har fått tildelt fra Huset, og da 
måtte vi bare gå tilbake på det.” 
I: ”Ja.” 
L1:” Men av og til så synes vi kanskje det kan være greit å presse litt, nettopp 
for å få dem til å skjønne at dette her kommer dere til å klare. Men så har du det 
med tiden og alle de oppgavene de egentlig har ved siden av.” 
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Det ser ut til at det må være en avveining mellom et mildt press og å overlate valg helt 

til deltagerne selv. For stort press kan føre til at kvinner ikke klarer å utføre verv fordi 

de har for mange andre oppgaver på samme tid.  Hvis det ikke er noe press, kan det føre 

til at ingen blir med i styret. I tillegg til tidsaspektet synes en av kvinnene at det er 

vanskelig å påta seg skrivearbeid. Hun synes derfor det er best å planlegge ting sammen 

med lederne. Jeg stiller henne et spørsmål om kvinnenes eget ansvar for gruppa:   

 
I:” I høst da snakket de jo om at kvinnene selv skulle ta over ansvaret for å lede 
gruppa. Husker du at det var snakk om det?”  
D: ”Ja, det var det.”  
I: ”Hva tenker du om det?” 
D:” Vel, lederne sa at vi måtte lære å klare det sjøl, men jeg synes det er litt 
vanskelig å gjøre det. Det er lederne som gjør det ikke sant, så de sa at de skulle 
lære oss det, men på grunn av den skrivingen, hvordan du søker og sånn, synes 
jeg det er vanskelig. Jeg er ikke så flink med det.”  
I:” Nei, så du synes det ville være vanskelig å gjøre det selv?” 
D: ”Ja, det er vanskelig å gjøre det selv.”   
I:” Ja, men en del ansvar kan dere ta, dere har jo styreverv og daglig ledelse.” 
D:” Ja, på grunn av aktivitetene. Det planlegger vi sammen vet du.” 

 

Et styremedlem synes det er vanskelig å få de andre kvinnene til å påta seg ansvar og at 

det bare er noen som gjør noe.   

 

I: ”Ja, synes du at det er vanskelig å få kvinnene med på en måte, til å ta 
ansvar?” 
F:” Ja, det er vanskelig. De vil bare komme og prate eller treffe andre, men å 
gjøre ting det er litt vanskelig. Det er ikke så mange som vil.”  
I:” Nei, og da blir det bare noen få som gjør noe?”  
F:” Ja, det er bare noen som gjør noe, ikke alle.” 

 

En annen kvinne framhever at ledernes oppgave er å veilede deltagerne i prosjektet.   

  

I: ”I fjor høst da snakket jo lederen om at de skulle slutte med dette som var et 
prosjekt også skulle dere sjøl drive gruppa videre.” 
E: ”Ja.” 
I:” Men det ble det ikke noe av det, det er de som fremdeles driver gruppa.” 
E: ”Ja det er det, men du kan si at vi… nå er det lederne som veileder kan du si. 
Lederne kan ikke bestemme selv nå uten å snakke med styret. Det gjør vi nå 
også, når vi sender brev og sånn… masse ting, Jeg er styreleder og så det er en 
annen som er sekretær. Før var jeg daglig leder og sekretær i styret. Vi 
samarbeidet om å skrive og sende brev. Men når sekretæren er opptatt, så er det 
lederen som gjør alt nå.”  
I: ”Ja.” 
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E:” Det er alltid lederen, det er hun som finner ut sånne ting, men fordi at 
lederne de snakker sammen de og så finner hun ut masse ting fordi hun jobber 
på kontoret.  Så for oss, hva kan vi? Jeg er på jobb ikke sant og jeg har ikke 
oversikt derfra, og kanskje jeg er mest der så det er litt vanskelig for meg å 
konsentrere meg om den gruppa.”  
I: ”Ja.” 
E: ”Så når det er møte så er det lederen som sier hva vi skal snakke om fordi 
hun har så masse tanker, kanskje fordi hun jobber med flyktninger, så kan hun 
plukke opp ting der og ta opp på møte. Men for oss så, ja for meg, så har jeg 
ikke tenkt så mye egentlig på hva skal vi ta opp på møte og sånn.” 
I: ”Nei.” 
E:” Fordi at det er nesten det samme hele tida, sånn som systue og trim og sånn, 
det er det samme, men du kan si at det ikke er fast.” 

 
Siden en av lederne arbeidet med flyktninger, hadde hun oversikt over offentlig 

forvaltning og flyktningpolitikk, samt erfaring fra arbeid med etniske minoriteter. Hun 

kunne derfor komme med forslag til tema å ta opp i kvinnegruppa. Det var likevel saker 

i den offentlige debatten som deltagerne selv tok opp. Et eksempel var drapet på 

Fadime i Sverige i 2002. I kjølvannet av denne saken diskuterte kvinnene fremmedfrykt 

og rasisme.  En kvinne som var gift med en norsk mann, sa at hun hadde hørt før hun 

kom til Norge at nordmenn ikke likte utlendinger og at hun var redd for å gå ut på gaten 

da hun kom hit. Lokalpolitikk ble også tatt opp i gruppa og aktuelle avisutklipp ble 

hengt opp på veggene.  Slik kunne gruppa fungere som en informasjonssentral hvor 

både skriftlig og muntlig informasjon ble utvekslet.  

 

3. 6. 5 Usikker framtid 

Finansiering av prosjektet var hele tida et samtaleemne i styret. Stemningen i 

kvinnegruppa var det siste året preget av at prosjektet gikk mot slutten og at 

kvinnegruppa kunne bli nedlagt. Prosjektet fikk finansiering for ett år av gangen, og 

dette ble oppfattet som et usikkerhetsmoment både av lederne og deltagerne. I et 

intervju jeg hadde med den ene lederen snakker hun om økonomien:  

 

I: ”Dere har jo møtte velvilje fra kommunen og politikere.”  
L1: ”Ja, nå har vi gjort det, i en viss grad, selv om den er litt kortsiktig, vi 
ønsker jo å få en sånn langsiktig velvilje.” 
I:” Ja,” 
L1:” I form av en sikker økonomi, for det er økonomien vi alltid har slitt med. Så 
jeg tror det at hadde vi fått økonomien på plass og hatt en sikker økonomi, og 
visste at vi skulle fortsette og hatt penger til å betale både strøm og husleie, så 
kunne vi konsentrere oss mer om aktivitetene som ikke behøvde å være 
innbringende.” 
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Både deltagerne og lederne mente at det er viktige erfaringer fra kvinnegruppa som 

burde videreføres. Den ene lederen sier:  

 

L1: ”Jeg tror at det her er egentlig et sånt arbeid som bare bør fortsette å holde 
på. Vi tenker jo at nesten alt det vi driver med i Huset det går jo tilbake på 
barna til slutt.” 
I: ”Ja.” 
L1: ”Ja, så man skulle tenke at det er samfunnsnyttig.” 

 

En av deltagerne synes også det er trist hvis kvinnene ikke lenger skal ha et sted å 

treffes. Hun framhever at dette er spesielt viktig for dem som er nye i landet. Hun sier:  

 

D:” Men hvis det blir slik så er det veldig trist, å slutte med den kvinnegruppa, 
fordi jeg synes det er så veldig morsomt, å treffe de som vi kjenner ikke sant. Det 
var naturlige tilfeller å snakke om hva som hendte med barna. De har ingen 
plass å gå, spesielt de som kommer fra Kurdistan har ingen plass å gå, fordi de 
er bare hjemme.”  

 

En gang da lederen i prosjektet hadde hatt et møte med politikere, ringte lederen etterpå 

til denne kvinnen og sa at de hadde fått penger. Kvinnen forteller at hun ble veldig glad:   

 

I: ”Du synes det er viktig at dere fortsetter?”  
D: ”Ja, det er viktig å fortsette.”  
I:” Både for din egen del og for andre kvinner?”  
D: ”Ja, for andre kvinner.”  
I:” Ja, kanskje spesielt de som kommer nye?”  
D:” Ja, spesielt de som kommer nye det er sant fordi de har ingen plass å gå og 
de skjønner ingenting, men det er så mange som kvinnegruppa hjelper.” 
I:” Ja.” 
D: ”Jeg har truffet så mange der som jeg synes er hyggelige. Fordi hvis det ikke 
var kvinnegruppe hadde vi ikke hverandre og snakket sammen. Vi ler og noen de 
snakker om problemer ikke sant.” 
I: ”Ja.” 
D:” Så jeg synes den er så viktig fordi jeg kjenner så veldig mange, men jeg har 
ikke vært og besøkt dem, det er bare i kvinnegruppa.” 
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En annen kvinne understreker også hvor viktig det er å fortsette med kvinnegruppa. 

Hun legger blant annet vekt på at det har kommet folk som jobber i andre kommuner 

for å se hva som er gjort i prosjekt ”Fruktbart fellesskap”, fordi de ønsker å starte noe 

tilsvarende i sin hjemkommune. Hun sier:  

       

E: ”Jeg begynte i den gruppa i 1997(for fem år siden) også snakket de om det i 
fjor at vi skal legges ned.” 
I: ”Ja.” 
E: ”Så jeg tenkte at nei, det går ikke, så vi må finne en annen løsning for å 
fortsette. Det er bare det problemet at vi ikke har penger fordi at i budsjettet fikk 
vi penger som vi søkte om, men det er slutt på det. Det viktigste er husleie og 
lønningen til daglig leder så de spurte rundt om hva som var viktig og sånn så 
jeg synes det er veldig viktig å gå i den gruppa der kanskje en gang eller to 
ganger i uka. Hvis jeg har fri tenker jeg at ok jeg kan gå, jeg skal gå på Huset. 
Noen ganger tenker jeg at jeg har mye å gjøre hjemme ikke sant så da jeg tenker 
jeg ok, en annen dag. Så hvis jeg har fri neste gang så må jeg gå.”  

 I: ”Ja.” 
E: ”Så derfor sa jeg at jeg tror ikke vi kan legges ned fordi det prosjektet her er 
et enestående prosjekt, som først ble bygget opp her i kommunen. Vi har hatt 
besøk fra en annen kommune og de kom hit og snakket med oss om hvordan vi 
begynte med det prosjektet, hva vi har gjort i det prosjektet fordi det skal bygges 
opp i deres kommune.”  

 

Denne kvinnen framhever altså at det de har gjort i prosjektet har vært viktig, og et 

eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Flere av de andre kvinnene nevner også 

at de har snakket med innvandrerkvinner i nabokommunen som ønsket seg en 

internasjonal kvinnegruppe, og at en slik gruppe etter hvert hadde blitt dannet der etter 

mønster av ”Fruktbart fellesskap”.  

 

3. 7 Oppsummering 

Funnene viser at det har hatt stor personlig betydning for mange kvinner å være med i 

prosjekt ”Fruktbart fellesskap”. De har kommet ut og truffet andre kvinner, de føler seg 

ikke så ensomme lenger, de synes det er lettere å snakke norsk og de har fått nye 

venner. Noen av kvinnene viser til at manglende samarbeid hindret framdriften i 

prosjektet. Aktiviteten blant kvinnene varierte veldig. Det var best frammøte på gruppas 

møter når alle hadde med seg mat. Da var det også mye snakk om matretter fra de 

forskjellige landene og hva den enkelte hadde laget. De som var ute i arbeidslivet sa at 

de ikke hadde så god tid til å komme på møtene i gruppa, og at de ofte følte seg slitne 

og ikke orket å gå. Samtidig syntes de det var hyggelig å treffe de andre hvis de likevel 
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gikk på møtene. Mange av deltagerne sa at de synes det var vanskelig å forholde seg til 

usikkerhet om videre drift på grunn av dårlig økonomi. De som hadde erfaring fra å 

være med i styret syntes de fikk medansvar, men de mente samtidig at det var lederne 

som hadde hovedansvar for prosjektet, siden de var ansatt for å gjøre den jobben. I 

neste kapittel vil jeg diskutere funnene i forhold til forskningsspørsmålet, om prosjektet 

bidro til bemyndigelse av deltagerne. 

 

4.0 DISKUSJON 

Jeg vil nå diskutere om prosjektet bidro til bemyndigelse av deltagerne. Jeg tar 

utgangspunkt i funnene og knytter dem til de to punktene i Ottawacharteret for 

helsefremmende arbeid, om sosialt miljø og bemyndigelse av individer som har lite 

makt i samfunnet. Det dreier seg om å skape et støttende miljø og å styrke individers 

muligheter for handling. Jeg vil først komme inn på om det ble skapt et støttende miljø i 

prosjektet, og om man ved å bruke metoden Fremtidsverksted tok utgangspunkt i 

deltagernes eget ståsted og tillot dem å komme fram med sine synspunkter. Deretter vil 

jeg komme inn på om deltagerne fikk styrket sine muligheter for handling, blant annet 

ved å få kunnskaper og kompetanse til å foreta informerte valg. Jeg vil også diskutere 

om prosjektet førte til en endring av roller og utjevning av maktforskjeller mellom 

deltagerne og de profesjonelle.  

  

Prosjektet ”Fruktbart felleskap” ble dannet på initiativ fra tjenesteytere etter et opplevd 

behov og etterspørsel fra kvinner fra etniske minoriteter om et sted å treffe andre 

kvinner. Metoden som ble brukt, Fremtidsverksted, hadde som grunnprinsipp å finne 

deltagernes eget ståsted. Det ble arbeidet med kvinnenes problemer, fantasier og 

realistiske forventninger. Som beskrevet ga metoden Fremtidsverksted deltagerne 

muligheter til å komme med sine innspill og være med på å ta avgjørelser. Forslag til 

aktiviteter og gjennomføring ble tatt opp til diskusjon på gruppemøtene. Deltagerne 

kom med sine forslag til hva som kunne gjøres videre i prosjektet. En kritikk mot bruk 

av metoden i denne sammenheng, kan være at alt foregikk i en gruppe og at noen kunne 

ha problemer med å følge med på alt som ble sagt. De nyeste deltagere kunne ikke si 

mer enn noen få ord på norsk. Gruppa var såpass stor i perioder, 15 - 20 personer, at det 

lett ble dannet smågrupper ut fra samme bakgrunn og språk. En av gruppene med nye 

flyktninger hadde imidlertid en deltager med seg som fungerte som tolk slik at de fikk 

oversatt mye av det som ble sagt.  Noen kvinner var lite vant til å snakke i store grupper 
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og kunne derfor være forhindret fra å si sin mening. Deltagerne beskrev likevel 

opplevelsen av et støttende miljø i gruppa. De som hadde vært med lenge fikk en rolle 

som erfarne gruppemedlemmer og tok oftere ordet i gruppa.  

 

Deltagelse i kvinnegruppa var basert på frivillighet. Deltagerne var med fordi de hadde 

lyst til å treffe andre, de hadde lyst til å lære mer norsk og til å delta i forskjellige 

aktiviteter. For mange kvinner fra andre kulturer er det viktig med et slikt 

kvinnefellesskap i Norge. Følelsen av ensomhet og isolasjon ble mindre ved at de kunne 

komme ut og treffe andre kvinner. Å forebygge ensomhet og isolasjon var et av målene 

i prosjektet. Dette kan sammenlignes med virksomheten i PMV. I en rapport sier en av 

deltagerne der, Tahira, at hun jobber med et prosjekt som heter ”Ut av isolasjon”. Hun 

oppsøker pakistanske familier hvor kvinnen ikke får lov til å komme ut eller har 

problemer med ekteskapet (Finstad, 2004). Ut fra hennes erfaringer kan 

kjønnsrollemønster sees som en av motkreftene som virker i forhold til bemyndigelse. I 

”Fruktbart fellesskap” var dette imidlertid ikke et fremtredende problem. Den ene 

lederen mente at mennene kunne være skeptiske i begynnelsen, men at de godtok 

konenes deltagelse i kvinnegruppa når de så at de hadde utbytte av å delta. En kvinne sa 

for eksempel at hun gikk på møtene selv om mannen synes hun burde være hjemme og 

han ikke ville kjøre henne.  Mange av kvinnene som deltok i PMV var oppvokst innen 

en Purdah - tradisjon hvor det var skamfullt for kvinner å gå ut alene og å være i jobb 

(Magnussen, 2000).  Dette var imidlertid ikke vanlig blant de kvinnene som var med i 

Fruktbart fellesskap, muligens med unntak av kvinner fra noen etniske grupper. De aller 

fleste ønsket å komme ut i jobb og tjene penger.  

 

Flere av deltagerne sa at de ønsket å komme på møter i kvinnegruppa selv om det av 

praktiske årsaker kunne være vanskelig å få det til. Det de sa om sin egen rolle tydet på 

at de så på seg selv som viktige bidragsytere til fellesskapet i gruppa. Den utviklingen 

de hadde som gruppedeltagere stemmer overens med det Levin beskriver i boka 

”Participatory Action Research”, som gjelder utviklingen hos deltagerne i et 

utviklingsprosjekt i et lokalsamfunn. Det de hadde opplevd i dette prosjektet var en 

dramatisk forandring i hvordan deltagerne så på sin posisjon i en endringsprosess. ”Hva 

vi lærte var at vi kunne gjøre noe selv og ikke bare lene oss tilbake og vente på at andre 

skulle løse våre problemer” (Elden & Levin i (Whyte, 1991). For noen av deltagerne i 

Fruktbart fellesskap skjedde det blant annet en merkbar forandring i forhold til å snakke 
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i forsamlinger og gi utrykk for egne meninger. Denne forandringen ble observert av 

lederne og av meg som observatør. Noen deltagere sa også selv at de hadde fått bedre 

selvtillit.  

 

Lederne for ”Fruktbart fellesskap” samarbeidet både med kvinner som var med i styret, 

de som var daglige ledere for kafeen, og med kvinnegruppa som en helhet. Mæland 

skriver at ”Ved å samarbeide med enkeltindivider og grupper kan folk settes i stand til å 

ta vare på sin egen helse” (Mæland, 2005). I tillegg til å tillate og sette deltagerne i 

stand til å oppnå myndighet ut fra eget initiativ, innebærer bemyndigelse også at de 

profesjonelle må overføre myndighet til deltagerne. I metoden Fremtidsverksted legges 

det vekt på demokrati og en kritisk dialog. Lederne skal legge til rette for at deltagerne 

kommer fram med sine tanker og ideer. Ved å anvende denne metoden i ”Fruktbart 

fellesskap” ble det lagt til rette for at alle skulle komme til orde. Det innebar at 

deltagerne fikk ”tillatelse” til å medvirke i beslutninger. Ved å bruke ordet ”tillate” kan 

det imidlertid se ut som om det er de profesjonelle som er aktive og gjør noe for de 

passive deltagerne. Grunnen til at en slik tillatelse må gis kan være at maktforholdet er 

skjevt i utgangspunktet. Selv om tankegangen i Fremtidsverksted bygger på at alle har 

likeverdige roller, har lederne et annet utgangspunkt i kraft av sin posisjon og status. 

Det kan derfor være nødvendig å fokusere på å utjevne maktforskjeller i 

kommunikasjon og gruppeaktiviteter. Dette ble blant annet gjort i prosjektet ved at 

deltagerne kunne si sin mening gjentatte ganger. Det var noen tema som gikk igjen, og 

det var stadig nye muligheter til å komme med innspill til de videre aktivitetene i 

kvinnegruppa. Både i prosessen fram mot et ”Fruktbart felleskap” og i selve prosjektet 

ble deltagerne invitert til å bidra med ideer, kunnskap og kompetanse. Aktivitetene i 

Huset kom i gang etter ønsker fra deltagerne. Det kan likevel være kvinner som følte at 

de ikke ble hørt, det var blant annet noen temaer som gikk igjen uten at det førte til 

håndfaste resultater. En sygruppe ble for eksempel stadig nevnt på møtene, men kom 

aldri skikkelig i gang. Det kan være mange årsaker til det, som at de kvinnene som likte 

å sy ikke var i flertall og ikke helt klarte å få gjennomslag for sine ideer.    

 

Å ta utgangspunkt i deltakernes behov og kompetanse, kan sammenlignes med hva som 

ble gjort i PMV. Deltagerne der ble spurt om hva de kunne gjøre for å tjene penger, og 

Tahira, som var med fra starten i 1994, sier: ”Vår første tanke var: Vi kan da ingenting. 

Vi kan bare lage mat og passe barn. Til vår store overraskelse sa Arild: Da lager vi 
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kokekurs” (Finstad, 2004).  I Fruktbart fellesskap ble også deltagerne oppfordret til å si 

hva de kunne og aktivitetene ble utformet ut fra dette, blant annet matlagingskurs. 

Kompetansen hos kvinnene i gruppa ble benyttet blant annet ved at ble det satt i gang 

kurs i vietnamesisk og thailandsk matlaging. Her fikk kvinnene vist fram noe de var 

flinke til, og at de kunne undervise andre. Dette styrket selvfølelsen til dem som var 

kursledere. Noen av dem tok blant annet mer initiativ og sa oftere sin mening i gruppa 

etter at de hadde hatt kurs selv. Ved å delta i kvinnegruppa fikk også kvinnene støtte og 

oppmuntring av de andre deltagerne. De utvekslet erfaringer og lærte av hverandre, for 

eksempel når det gjaldt barneoppdragelse.  

 

Å gi fra seg makt og overføre makt til deltagerne kan for mange profesjonelle være 

enda vanskeligere enn å tillate deltagerne å komme til orde. Lederne i gruppa ga ansvar 

til deltagerne ved at de ble bedt om å velge et styre for prosjektet. Dette styret hadde 

imidlertid møter bare tre ganger i året. Det vil si at ledelsen av prosjektet resten av året i 

stor grad var de to lederne sitt ansvar. I kraft av sine stillinger hadde de også en 

kompetanse som gjorde at de hadde mer makt enn deltagerne, de hadde ”makt over” 

dem. De kunne for eksempel bestemme når det skulle være møter. Det var av praktiske 

årsaker lettere for lederne å sende ut brev med invitasjoner til møter. Maktforskjellen 

mellom de profesjonelle og deltagerne var også vanskelig å utjevne fordi deltagerne 

ønsket at lederne tok mye av ansvaret. På møtene i kvinnegruppa var det ofte lederne 

som hadde valgt tema, men her var det likevel et samarbeid fram mot felles mål ut fra 

enighet og gjensidighet, ved bruk av Fremtidsverkstedets metoder. Her hadde 

deltagerne makt i betydningen, ”makt til” å handle.  

 

Deltagerne ble som sagt gjort i stand til å ta makt på eget initiativ ved at de fikk 

praktisert sine norskkunnskaper og de fikk trening i å snakke i gruppa. Kristoffersen 

sier at ”målet med empowerment er å bedre evnen til å kommunisere og evnen til å 

mobilisere sosial støtte, videre å bedre personens selvfølelse og selvhevdende atferd, 

samt evne til selvstendighet på basis av selvtillit” (Kristoffersen, 2006). Dette stemmer 

overens med mitt inntrykk av det som skjedde med de deltagerne jeg intervjuet. Det er 

vanskelig å si noe om i hvor stor grad alle deltagerne hadde et slikt personlig utbytte. 

Noen deltagere fikk jeg mindre kontakt med på grunn av at vi ikke hadde noe felles 

språk. De ga imidlertid uttrykk for at de satte pris på å være til stede i gruppa og 

oppleve fellesskapet med andre kvinner.  
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Det ble ansatt daglige ledere i kaféen i Huset. Det var likevel mest ansvar for Huset som 

falt på de profesjonelle lederne. Hvis det for eksempel var reparasjoner eller 

vedlikehold som skulle utføres, var det lederne som ordnet med dette. Det siste året av 

prosjektet jobbet lederne for å videreføre det som en selvhjelpsgruppe. Det viste seg 

imidlertid å være vanskelig å overføre så mye makt til deltagerne at de selv tok ansvaret 

for å overta prosjektet. Dette kan ha noe med kvinnegruppas særegne funksjon å gjøre. 

Den var åpen for stadig nye deltagere. De som hadde vært med lengst ble etter hvert 

borte fra gruppa, blant annet fordi barna ble større og kvinnene selv gikk ut i 

arbeidslivet. Kompetansen som ble bygd opp blant deltagerne, var i stor grad 

individuell og ble i liten grad overført til nye deltagere. En av deltagerne, som hadde 

vært sekretær i styret, snakket om at hun hadde lært en av de andre deltagerne å skrive 

referater fra gruppemøtene. Hun var nok et unntak i forhold til normen blant resten av 

deltagerne. At gruppa var åpen, dekket imidlertid et behov hos nyankomne, og dette ble 

understreket som en viktig del av virksomheten, både av deltagerne og lederne i 

prosjektet. 

 

En av deltagerne sa at det var lederne som visste best og som fikk betalt for å lede 

gruppa. Det var derfor dem som burde lede gruppa. De to lederne hadde mer 

kunnskaper enn deltagerne, blant annet om ledelse av prosjekter og om arbeid i en 

norsk kommune. ”Fremtidsverksted” som metode skal være med på å utjevne et 

asymmetrisk maktforhold, men det kan se ut til at det var vanskelig å komme bort fra en 

ekspertrolle, både fordi de profesjonelle selv følte at de måtte ta ansvar og fordi de ble 

tilskrevet roller som eksperter. Kristoffersen sier at ”i mange sammenhenger gir 

mennesker gladelig avkall på forventninger om medbestemmelse i beslutninger som 

angår eget liv og helse fordi de antar at eksperter er bedre i stand til å ivareta deres 

interesser” (Kristoffersen, 2006) s. 128). Deltagerne i kvinnegruppa ga imidlertid ikke 

avkall på medbestemmelse, de ville gjerne være med på å bestemme. Det var derimot et 

større skritt selv å ta ansvar for et prosjekt, og det syntes noen av deltagerne ble best 

ivaretatt av lederne. Kristoffersen sier også å at en ensidig fokusering på bemyndigelse 

kan føre til ansvarsfraskrivelse fra fagpersonene. Det skjedde ikke i dette tilfellet. 

Lederne for ”Fruktbart fellesskap” fraskrev seg ikke ansvar, men tok tvert i mot på seg 

for mye ansvar. Deltagerne i prosjektet ble som sagt involvert i utformingen av 

aktiviteter og tatt med i avgjørelser angående framtida. Men da lederne tok initiativ til å 
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videreføre gruppa som en selvhjelpsgruppe var det få av deltagerne som stilte opp. 

Dette førte til at lederne tok ansvaret for å drive prosjektet i det tidsrommet som var 

avsatt på forhånd.  

 

Metoden ”Fremtidsverksted” la til rette for deltagelse og dialog, og deltagerne fikk 

styrket sine muligheter for handling. En reell maktoverføring fra profesjonelle til 

deltagere ble i mindre grad et resultat av prosjektet. I følge Ellen Andvig, som skriver 

om brukermedvirkning i psykiatrien, stiller medvirkning og deltagelse krav både til 

fagfolk og brukere (Andvig, 2005). I ”Fruktbart fellesskap” var ikke deltagerne brukere, 

men de hadde likevel behov for hjelp og støtte i kontakten med det norske samfunnet. 

Et asymmetrisk maktforhold ble i en viss grad opprettholdt, til tross for gode 

intensjoner, både fordi det var lederne som i stor grad hadde lagt premissene for 

prosjektet og fordi medvirkning og deltagelse stilte krav til deltagerne som de ikke var 

villige til å påta seg.  

 

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det alltid er et mål med denne type prosjekt å 

overføre alt ansvaret til deltagerne. Alternativet kan være å inkorporere deler av 

prosjektet i den daglige virksomheten i etatene i kommunen. Da vil man sikre seg at 

nyankomne flyktninger, som har et ekstra stort behov for kontakt med andre, får et 

tilbud de kan ha nytte av. Det kan i tillegg være viktig å danne selvhjelpsgrupper for 

kvinner som har bodd en stund i Norge. I PMV blir det benyttet ”naturlige hjelpere”. 

Gjennom samtaler om faktorer som virker negativt inn på helse og livskvalitet gir 

kvinnene hverandre ideer til hvordan de kan få det bedre. I stedet for at fagpersonene 

gir råd, gis den enkelte ”hjelper” mer autoritet. (Aambø, 2003). Kvinner som har en 

spesiell kompetanse kan være ”naturlige hjelpere” for nyankomne kvinner. Mange av 

deltagerne i ”Fruktbart fellesskap” fikk bedre selvtillit og bedre norskkunnskaper. Jeg 

vil derfor hevde at de ble bemyndiget til å kunne påta seg en rolle som ”naturlig 

hjelper”, hvis forholdene blir lagt til rette for det. Det er også viktig å samarbeide med 

frivillige organisasjoner. De er allerede en aktiv part i integreringsarbeidet mange steder 

i Norge.  

 

4. 1 Oppsummering 

Prosjektet ”Fruktbart fellesskap” førte til at mange av kvinnene som deltok ble mindre 

isolert, fikk bedre norskkunnskaper og mer selvtillit, blant annet ved at de fikk kontakt 
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med kvinner fra andre land. Det var et støttende miljø i gruppa og flere av deltagerne 

fikk styrket sine muligheter for handling, blant annet ved at de bedret sine språk- og 

kommunikasjonsferdigheter. Ved å komme ut av isolasjonen og bedre sine 

norskkunnskaper fikk kvinnene styrket sin selvtillit og de hadde bedre sjanser på 

arbeidsmarkedet. De ble også bedre i stand til å skape eller styrke sosiale nettverk. Det 

kan se ut til at kvinnene dermed ble bemyndiget ved at de fikk større makt i 

betydningen evne til å realisere sine interesser. Mange fikk jobb under prosjektets gang 

og ble opptatt med sitt i en travel hverdag. Det er ikke mulig å fastslå at det var 

deltagelse i prosjektet som var årsaken til at mange deltagere fikk jobb. Det kan være 

mange samvirkende faktorer til at kvinnene kom ut i arbeidslivet. Flere av deltagerne 

hadde bodd lenge i Norge da prosjektet startet og de hadde kvalifisert seg for 

arbeidslivet ved å delta på norskkurs og arbeidsmarkedstiltak. Når barna ble større, var 

det også flere av kvinnene som ønsket å jobbe utenfor hjemmet. Det er derfor ikke 

grunnlag for å si at det var deltagelse i prosjektet alene som medførte at de fikk jobb, 

men det kan ha vært et viktig skritt på veien.   

 

Deltagerne i prosjektet deltok på flere arenaer etter at de hadde vært med i prosjektet. 

Det ble imidlertid ikke skapt en felles arena som kunne gi nærmere kontakt med norske 

kvinner. Det var ingen norske hjemmeværende småbarnsmødre med i kvinnegruppa. Et 

par norske kvinner var innom kafeen i Huset, men bare noen få ganger. I et kritisk lys 

kan man derfor si at prosjektet var en form for segregering, i betydningen atskilt fra 

majoriteten, ved at bare kvinner fra etniske minoriteter, med noen få unntak, deltok. De 

andre målene i prosjektet ble imidlertid nådd, ved at det ble skapt et støttende miljø. 

Deltagernes positive individuelle erfaringer førte til at de fikk styrket sine muligheter 

for handling. Prosjektet førte dermed til at mange av deltagerne ble bemyndiget til å 

ivareta egne interesser.  

 

Prosjektet ble ikke videreført som en selvhjelpsgruppe. Dette var heller ikke et mål i 

utgangspunktet, men et ønske fra de to lederne da prosjektet nærmet seg slutten. Selv 

om deltagerne ble bemyndiget, var dette ikke tilstrekkelig til at de tok ansvar for å 

videreføre prosjektet. I andre prosjekter har rollen som ”naturlige hjelpere” vist seg å 

være viktig for at kvinner fra etniske minoriteter tar del i helsefremmende arbeid.  
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5.0 FRAMTIDIG FORSKNING 

Det er et behov for videre forskning om minoritetskvinners deltagelse og medvirkning i 

det norske samfunnet. Integreringen kan styrkes ved at det fokuseres på praktiske 

metoder i helsefremmende arbeid som legger vekt på bemyndigelse og medvirkning. 

”Fremtidsverksted” er en slik framgangsmåte, og den kan kombineres med bruk av 

”naturlige hjelpere”.  Dette kan skje på ulike møteplasser. En sentral problemstilling i 

integreringsarbeidet er hvordan man kan skape kontakt mellom norske kvinner og 

kvinner fra andre land. Her er det et behov for mer forskning som er nært knyttet til 

dagliglivet. Slik forskning kan for eksempel knyttes til matvaner og tradisjoner som er 

en viktig del av kvinners kultur og identitet, uansett hvilket land man kommer fra. 

Ressurskobling og samarbeid mellom ulike aktører innen helsefremmende arbeid og 

kvinner fra etniske minoriteter er også et viktig område for videre forskning.  

 

6.0 AVSLUTNING 

Jeg har presentert prosjektet ”Fruktbart fellesskap” og diskutert om det bidro til 

bemyndigelse av deltagerne. Mange av kvinnene som deltok i prosjektet sa at de fikk 

praktisert norsk. De syntes det var lettere å snakke norsk etter at de hadde vært med i 

kvinnegruppa. Noen sa selv at de hadde fått mer selvtillit, og mine observasjoner tydet 

på at flere av kvinnene fikk styrket sin selvtillit/selvrespekt. Noen kvinner fortalte at de 

hadde utvidet sitt sosiale nettverk og alle sa at de fikk sosial støtte i gruppa. På dette 

grunnlag vil jeg si at prosjektet, basert på metoden ”Fremtidsverksted”, bidro til å skape 

et støttende miljø som styrket deltagernes muligheter for handling. Bemyndigelse betyr 

at man selv definerer sine problemer og er aktive i å erverve seg ressurser for å takle 

dem. Mange av kvinnene som var med i prosjektet følte en sterk tilknytning til 

kvinnegruppa og det tilhørende internasjonale åpne huset. Både lederne og deltagerne 

sier at prosjekt ”Fruktbart fellesskap” har bidratt til å minske ensomhetsfølelse og 

isolasjon. Det tyder også på at prosjektet har gitt kvinnene flere muligheter ved at de har 

sett handlingsalternativer i forhold til sitt tidligere liv. Det har dermed bidratt til en 

bemyndigelse av noen av deltagerne, men ikke nødvendigvis alle. Det understrekes 

imidlertid at et slikt møtested for kvinner er spesielt viktig for nyankomne og kvinner 

som er hjemme med små barn. De har et ekstra stort behov for å oppleve et 

kvinnefellesskap i lokalmiljøet.   
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I forhold til målet i prosjektet om å forebygge fremmedfrykt, vil jeg peke på at det ble 

skapt et nettverksbyggende fellesskap på tvers av nasjonal tilhørighet. Prosjektet var 

derfor med på å styrke kommunikasjon og samhandling mellom kvinner fra ulike land 

og forskjellige etniske grupper. Det lyktes imidlertid ikke å få norske kvinner med i 

prosjektet. Her ligger det en utfordring for videre arbeid og muligheter for gjensidig 

læring mellom norske mødre og mødre fra etniske minoriteter.   

  

 

7.0 ETTERORD 

I 2004 ble det innført et introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Kommunen 

skal tilby introduksjonsprogram så snart som mulig og senest innen tre måneder etter 

bosetting. Programmet tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende 

kvalifisering. Det  tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende 

innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet (Kommunal - og 

regionaldepartementet, 2001:, Kommunal- og regionaldepartementet, 2005).   

 

Kommunen hvor ”Fruktbart fellesskap” ble gjennomført eier fortsatt Huset, men 

prosjektet er avsluttet. Det kommer ca. 15 flyktninger til kommunen hvert år. Det har 

også vært et mottak for asylsøkere, som nå er lagt ned. Virksomheten i Huset har 

primært vært rettet mot asylsøkere og flyktninger. Det har imidlertid vært en sygruppe 

for både flyktninger og innvandrere. Flyktningkontoret samarbeidet med asylmottaket i 

kommunen som betalte en leder i sygruppa. Det har dessuten vært en datagruppe for 

flyktninger. Flyktningkontoret samarbeider også med fylkeslaget og lokallaget i Røde 

Kors, om ulike aktiviteter. Det har blant annet vært drevet kunstterapi fram til 

sommeren 2005. Det har også vært en fotogruppe for menn. Flyktningkontoret håper 

dessuten å få i gang en matgruppe for å dele mattradisjoner. De har planer om å foreta 

en spørreundersøkelse for å få vite mer om behovet for aktiviteter. 
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VEDLEGG 1 
 
 
Evaluering av prosjektet ”Fruktbart fellesskap” 
 
 
 
Til___________________________________ 
 
 
 
I forbindelse med at jeg skal evaluere prosjektet ”Fruktbart fellesskap” vil jeg gjerne ha en 
samtale med deg.  
 
Det som kommer fram i samtalen vil bli behandlet konfidensielt. Det vil si at jeg ikke vil 
bruke ditt navn i den rapporten jeg skal skrive.  
 
Du har også anledning til å trekke deg fra samarbeidet med meg hvis du ikke lenger ønsker å 
bidra med opplysninger.  
 
 
 
Hilsen Berit Viken 
 
 
 
 
Samtykkeerklæring 
 
Ja, jeg ønsker å bidra med opplysninger til evalueringen og har fått informasjon om hva det 
går ut på.  
 
 
Dato:  
 
 
Underskrift:  
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VEDLEGG 2 
 

Intervjuguide for deltagere i kvinnegruppa ”Fruktbart fellesskap” 

 

 

Personalia 

Alder 

Antall år i Norge 

Familie 

 

 

Deltagelse i arbeidslivet 

Endring i livssituasjon 

Utdanning  

Hjemmeværende? 

Yrkesaktiv? 

 

Deltagelse i kvinnegruppa 

Hvem fortalte deg om kvinnegruppa?  

Når begynte du i kvinnegruppa? 

Hva er grunnen til at du deltar i kvinnegruppa? 

Hva liker du best? 

Kommer du alene eller sammen med andre?  

Er det mange ganger du ikke kan komme? Hva er grunnen til det?  

Har du fått venner i kvinnegruppa? Hvilket land er de i fra?  

Er det noe spesielt du har lyst til å jobbe med i  

Huset?  
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VEDLEGG 3 
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