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Bakgrunn for prosjektet PACT

Det er behov for velfungerende mottakssystemer for unge og voksne i 
tidlig re-etableringsfase.

Vi vet at det er stor variasjon i arbeidsdeltakelse og 
arbeidsmarkedstilknytning i denne gruppen – og stor variasjon i 
deltagelse på andre samfunnsarenaer.

Det er «mismatch» mellom den enkeltes ressurser og samfunnets evne 
til å ta ressursene i bruk.

Å studere tidlige faser i akkulturasjonsprosessen kan fortelle oss noe om 
mekanismene som fremmer eller hemmer integrasjon og aktivt 
medborgerskap.



Involverte

Forskere: 

• NORCE Helse 

• Arbeidsliv og inkludering

• Regionalt Kunnskapssenter for barn og 
unge (RKBU Vest)

• NORCE Samfunn

• Arbeidsliv og innovasjon

Samarbeidspartnere:

• Barnevernstjenesten for enslige 
mindreårige flyktninger (Bergen, 
Stavanger, Drammen)

• NAV Vestland

• Introduksjonssenteret for 
flyktninger, Bergen kommune

• Stavanger Turistforening

• Flyktningetjenesten Stavanger 
kommune



Aktivt 
medborgerskap

WP1: Enslige 
mindreårige 
flyktninger

WP2: 
Individuell 
jobbstøtte 

(IPS)

WP3: 
Arbeidstrening 
i frivillig sektor



Tre arbeidspakker

WP1: Enslige mindreårige: livskvalitet, overgang til voksenlivet, veier 
til/gjennom utdanning og arbeid

WP2: IPS – en metodikk for å hjelpe utsatte grupper (her flyktninger) inn 
i arbeidslivet – oppfølging av resultater etter fem år

WP3: arbeidstrening i en frivillig organisasjon

Hva er de viktigste komponentene for at arbeidstrening i en frivillig organisasjon 
skal bidra til sosial inkludering, deltagelse og medlemskap (=active citizenship)

Hvilke forhold legger til rette for at arbeidstreningsprosjektet kan oppskaleres til 
andre deler av organisasjonen?



Nylig bosatte 
flyktninger

Utdanning, 
arbeid, 
frivillighet

Kvaliteten på 
tjenester som søker 
å bidra til aktivt 
medborgerskap

Overføre kunnskap 
til praksisfeltet

1 2 3



AKKULTURASJONSTEORI AKTIVT MEDBORGERSKAP

Rettigheter (sivile, politiske og sosiale) 

Deltakelse (selvvalgte handlinger som 
kommer samfunnet til gode)

Medlemskap (juridiske og sosiale aspekter)

En forutsetning, fasilitator og/eller et 
resultat av justeringsprosessen mellom to 
kulturer

På ulike arenaer: utdanning, arbeid, frivillig 
sektor

Teoretiske briller

ASSIMILERING INTEGRERING

SEGREGERINGMARGINALISERING
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Arbeidstrening i frivillig sektor: 
«STF FOR ALLE»

Utforske, evaluere, bidra til videreutvikling

Deltagelse i frivillighet har en rekke positive effekter for flyktninger –
finner vi de samme når deltagelsen ikke er frivillig, og hva legger til rette 
for at vi kan hente ut slike effekter av et tiltak?

Kan dette oppskaleres? Det er få studier av oppskalering av slike tiltak –
hvilke faktorer kan bidra til at dette lykkes?

Følgeforskning i tre steg ➔



Kartlegge tiltaket (=utvikle 
programteori).

DATA: intervjuer med de som har 
initiert og driver tiltaket, 
prosjektdokumenter

Steg 1



Steg 2 og Steg 3

Evaluere om en oppnår disse effektene, identifisere drivere og eventuelle 
barrierer for disse effektene.

DATA: evaluering med deltagere, frivillige, STF/FLY, samt observasjon av aktiviteter.

Følge (forsøk på) videre utrulling.

DATA: survey til alle lokallag, intervjuer med aktuelle lokallag



Hva håper vi å oppnå? Praksisfeltet

Lovgivere

Forskningsfeltet



Enslige mindreårige flyktninger (WP1)

Samarbeidspartnere: Barnevernstjenesten for enslige mindreårige 
flyktninger (EMF) i Bergen, Drammen og Stavanger.

Forskningsspørsmål:

Hvordan rapporterer EMF livskvalitet og mostandsfaktorer sammenlignet med andre 
ungdomspopulasjoner? Hvilke akkulturasjonsstrategier beskriver de?

Hvordan beskriver EMF overgangsfasen mellom ung og voksen, og hvilken rolle ulike 
offentlige tjenester har spilt for deres opplevelse av livsløp og medborgerskap? 

Hva er de vanligste forløpene gjennom utdanning og til arbeidsliv for EMF, og 
hvordan påvirkes dette av lengde på oppfølging i bv.tj. og ettervern? Hvordan er 
deltakelse i utdanning og arbeidsliv sammenlignet med andre 
ungdomspopulasjoner?



Oppfølgingsstudie arbeidsrehabiliteringsmetodikk 
(IPS) (WP2)

• Samarbeidspartnere: NAV Vestland og Introduksjonssenteret for 
flyktninger, Bergen kommune

Forskningsspørsmål:

Har Individuell Jobbstøtte (IPS) langtidseffekt på arbeidsdeltakelse blant deltakerne 
ved 5 års oppfølging? 

Hva kjennetegner deltakeres arbeidsmarkedstilknytning over et 5 års forløp, og er 
det forskjeller i kvaliteten på arbeidsmarkedstilknytning mellom IPS-gruppen og 
kontrollgruppen? 

Hvordan beskriver deltakere deres akkulturasjonsprosess og opplevelse av 
medborgerskap ved 3 års oppfølging (spørreskjema), og hvordan har offentlige 
tjenester bidratt i så måte?


