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Forord

“Freedom, self-confidence, how to live a good life independent”

Slik oppsummerer en tidligere beboer i Bokollektivet 
de tre viktigste elementene hun har lært i løpet av 
oppholdet. I dette oppsummerer hun også det som er 
utgangspunktet for de som kommer til Bokollektivet, 
nemlig mangel på frihet og grunnleggende mennesk-
erettigheter, manglende tro på seg selv og en stor og 
gjennomgripende usikkerhet på om man er i stand 
til å leve et godt liv hvor man er uavhengig av andre. 

Bokollektivet er et tilbud til unge voksne med 
minoritetsbakgrunn som er på flukt fra familien 
grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangs-
ekteskap, enten før eller etter inngått ekteskap. 
Bokollektivet ble offisielt åpnet 8. oktober 2007, 
og har dermed vært i virksomhet i 12 år. 

I 2017 kunne Bokollektivet feire 10-årsjubileum 
med et fagseminar for samarbeidspartnere, ansatte 
og andre interesserte. I løpet av disse 12 årene har 
Bokollektivet arbeidet i tråd med sitt fag- og ver-
digrunnlag, samtidig som tilbudet har blitt videre-
utviklet av dyktige ansatte, gjennom det daglige 
arbeidet og kanskje spesielt gjennom prosjekter. Det 
viktigste er likevel det vi ansatte lærer av de som er 
beboere i Bokollektivet. Det er de som kontinuerlig 
gir oss innspill og deler av sine erfaringer, og bidrar 
på denne måten til at Bokollektivet kan bli et best 
mulig tilbud for de som bor her. 

Rapportens formål har vært å dokumentere arbeidet 
som er gjort i Bokollektivet, både den daglige driften 
og arbeid med ulike prosjekter. Prosjektarbeidet har 
gitt oss en mulighet til å bli godt kjent med bruk-
erne av Bokollektivet, både som enkeltpersoner og 
som gruppe, over lang tid, ofte over flere år. Det har 

gitt oss en unik kunnskap om hvem de som bruker 
Bokollektivet er, hvilke utfordringer de står i, både 
før og  under oppholdet, men ikke minst også etter 
utflytting. Dette gir oss muligheten til å kunne se 
om vår faglige tilnærming er forenlig med resultat
ene vi ønsker å oppnå.  

Vi håper at vi gjennom denne skriftliggjøringen får 
frem erfaringer som kan være nyttige for andre som 
arbeider på det samme feltet, eller som skal bygge 
opp nye tiltak rettet mot målgruppen.

Rapporten bygger på Bokollektivets faglige tilnærm-
ing, intervjuer, og innspill fra beboere og tidligere 
beboere, ansatte, samarbeidspartnere og seksjonsled-
er, samt tidligere skriftliggjøringer i Bokollektivet og 
rapporter fra prosjektene. Vi vil også benytte anled-
ningen til å takke alle samarbeidspartnere og venner 
i vårt store nettverk. Takk for alle faglige samtaler, 
bidrag til aktiviteter for beboerne, bidrag til støtte 
rundt den enkelte beboer, hjelp til å finne ut av og 
forstå systemet i det ordinære hjelpeappratet, inspi-
rasjon, gode ord og mye mer. Dere har på ulik måte 
bidratt inn til at Bokollektivet er det det er i dag. 

Oslo Krisesenter og Bokollektivet vil rette en stor 
takk til alle som har bidratt til at rapporten nå ser 
dagens lys, beboere, ansatte og tidligere ansatte i 
Bokollektivet og daglig leder ved Oslo Krisesenter, 
Inger-Lise Walmsness Larsen. En spesiell takk til 
de som etter hvert ble “Rapportgruppa” og som har 
brukt mange sene kvelder på å få rapporten i havn: 
Live, Barbro, Viktoria og Eliann. Vi vil også rette en 
takk til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som 
har bidratt med finansiering av prosjektet.

Oslo, november 2019
Kristin Mettenes
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Det er en vanlig tirsdag i Bokollektivet, og beboerne venter på den ukentlige 
akupunkturen. I mellomtiden har de spredt seg rundt om i rommet, noen 
drikker te, noen skravler med tidligere beboere de ikke har sett på en stund, 
og noen oppdaterer de ansatte på hva som har skjedd i livet deres siden sist. 
Rett før akupunkturen skal starte kommer Heba småløpende opp trappene. 

«Unnskyld at jeg er sen altså, bussen var forsinket og nå holder jeg på å fryse i hjel», 
sier hun mens hun slenger seg ned på en stol.
«Det går fint, vet du», 
svarer Ghada mens hun rekker henne en termokanne, 
«her får du alltid en kopp te».

Kapittel 1: 

       Innledning
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I Norge har vi et eget nasjonalt bo- og støttetilbud til unge som er utsatt for tvangsekteskap 
og annen æresrelatert vold. Målgruppen for bo- og støttetilbudet er unge over 18 år som er 
på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før 
eller etter inngått ekteskap. Denne rapporten handler om ett av disse bo- og støttetilbudene, 
botilbudet i Oslo, som vi heretter benevner Bokollektivet. 

Totalt finnes det 22 plasser i det nasjonale tilbudet, fordelt på fem kommuner på ulike steder 
i landet. Tilbudet er tilpasset både kvinner, menn og par. Formålet med tilbudet er at det skal 
ivareta trygghet og sikkerhet for de utsatte, samt at det skal ivareta praktiske og psykososiale 
behov hos målgruppen. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tildeler 
midlene til botilbudene.

Bokollektivet er administrativt underlagt Oslo Krisesenter, og har i utgangspunktet elleve 
plasser, som består av et kollektiv med fem plasser, samt seks leiligheter. På forespørsel fra 
Bufdir har Bokollektivet i perioder flere plasser, og per i dag har de to ekstra. Bokollektivet 
har eksistert i sin nåværende form siden 2007, og har gjennom mange års erfaring utviklet 
et sterkt kompetansemiljø som er tilpasset gruppens behov. Tilbudet i Oslo har hatt en 
helt sentral rolle i utviklingen av det miljøterapeutiske arbeidet for unge som er utsatt for 
tvangsekteskap og annen æresrelatert vold. (Nadim og Orupabo, 2014).

Bokollektivets faglige tilnærming har tidligere blitt beskrevet i rapporten «Første dag var 
jeg redd – men glad også» (Dullum og Mettenes, 2010). Nå har det gått snart ti år siden den 
rapporten ble utgitt. Den faglige plattformen og de faglige tilnærmingene som er beskrevet 
i denne rapporten står ved lag, men det har også skjedd mye nytt. Det har skjedd endringer i 
organisatoriske forhold, inntaksrutiner, beboergruppen, men aller viktigst: Bokollektivet er 
i stadig faglig utvikling, og har de senere årene utviklet flere tilbud og prosjekter for å ivareta 
de komplekse hjelpebehovene som mange i målgruppen har. For å videreformidle erfarin-
gene fra disse tilbudene, har Bokollektivet ønsket å oppdatere rapporten fra 2010 der også 
en beskrivelse av de nye tilbudene og prosjektene er inkludert. Bokollektivet tok derfor et 
initiativ overfor Bufdir med sikte på å få realisert dette ønsket, og Bufdir bevilget midler til 
en slik oppdatering. 

Denne rapporten representerer dermed en ny og oppdatert utgave av rapporten fra 2010. 
Rapporten inneholder beskrivelsen av Bokollektivets faglige plattform, tilnærminger og 
verdigrunnlag, samt hvordan Bokollektivet arbeider i det praktiske for å realisere den faglige 
plattformen. Her er det mye som ligger fast fra den forrige rapporten, men også mye er 
endret og oppdatert. Det helt nye i rapporten er imidlertid kapitlene om tiltakene og pros-
jektene som Bokollektivet de senere årene har utviklet for å ivareta målgruppens behov. 
Bokollektivet har en normert botid i inntil ni måneder, og målet er at beboerne i løpet av 
oppholdet skal stå godt rustet til å flytte videre, med støtte fra det ordinære hjelpeapparatet. 
Bokollektivet har imidlertid sett at det ikke alltid lar seg realisere, og har derfor utviklet flere 
tiltak som kan bidra til å gi ytterligere hjelp og støtte, også etter utflytting. Før vi går inn 
på rapportens hovedtema, skal vi si litt om bakgrunnen for opprettelsen av Bokollektivet, 
hvordan Bokollektivet er organisert samt noen viktige endringer i organiseringen av bo-
tilbudene på landsbasis som har skjedd de senere årene. 

1.1  Introduksjon
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1.2  Forhistorien

Bokollektivet har sin forhistorie i et prosjekt kalt «Brobyggerprosjektet» som ble startet på 
Oslo Krisesenter i 1999. De ansatte på krisesenteret observerte at flere kvinner med minor-
itetsbakgrunn slet spesielt med å realisere ønsket om å forlate overgriper etter oppholdet 
på krisesenteret. Dette gjaldt både de som hadde vært utsatt for partnervold, og de som var 
utsatt for  vold, tvang og trusler fra sin egen familie, og da særlig de som hadde kort botid 
i Norge. Disse kvinnene hadde større tid- og ressurskrevende hjelpebehov i re-etablerings-
fasen enn det krisesenteret normalt kunne tilby: de var sterkt svekket både fysisk og psykisk, 
de hadde svært begrensede norskkunnskaper, manglet grunnleggende informasjon om det 
norske samfunnet og hjelpeapparatet, og hadde ellers dårlige forutsetninger for å klare seg på 
egen hånd i det norske samfunnet. I tillegg var de svært ensomme etter å ha mistet hele sitt 
sosiale nettverk etter bruddet med voldsutøver/voldsutøvere. Disse kvinnene hadde ikke bare 
behov for beskyttelse, men også for både praktisk hjelp og psykososial støtte over en viss tid. 
Dette behovet var vanskelig å imøtekomme innenfor krisesenterets rammer (Nilsen og Prøis 
2002). Man mente imidlertid at disse behovene kunne ivaretas i et kollektivt botilbud, og 
30. mai 2000 ble det første Bokollektivet åpnet. Bokollektivet startet som et treårig prosjekt 
innen rammen av Brobyggerprosjektet, for senere å bli en avdeling direkte under Oslo Krise-
senter. Hovedmålsettingen for oppholdet var å hjelpe denne gruppen slik at de ble i stand til 
å mestre en selvstendig tilværelse i det norske samfunnet etter et brudd med voldsutøver. 

Evalueringer av Bokollektivet i perioden frem mot 2003 konkluderte med at Bokollektivet 
hadde vært av avgjørende betydning for de som hadde bodd der (Paust 2002 og Skogøy 2003). 
Arbeidet var dog i stor grad basert på frivillig, ufaglært arbeidskraft.  Beboerne hadde omfatt-
ende hjelpebehov, og evalueringene konkluderte med at det var behov for flere ansatte, med 
profesjonell fagbakgrunn. Dette førte imidlertid ikke frem på denne tiden, og Bokollektivet 
ble nedlagt i desember 2004 på grunn av manglende finansiering. 

I 2006 tok Barne- og likestillingsdepartementet et initiativ som endte med at Oslo Krisesent-
er valgte å opprette det «nye» Bokollektivet. Det startet sin virksomhet sommeren 2007, og 
ble offisielt åpnet 8. oktober 2007. 

I 2008 ble så bo- og støttetilbudet igjen evaluert, denne gangen av Institutt for samfunnsfor-
skning (Bredal og Orupabo 2008). I tillegg til Bokollektivet, besto tilbudet til målgruppen på 
denne tiden også av kriseboliger, som ble forvaltet av kommunene, og de frivillige organisas-
jonene Røde Kors og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) hadde inntak i boligene. 
Bredal og Orupabo fant at Bokollektivet var kommet godt i gang med driften, og at det var et 
viktig tilbud til mennesker i en sårbar livssituasjon etter brudd med familie og/eller partner 
(8:2008). De fant også at de ansatte var kommet langt i utviklingen av en faglig tilnærming i 
arbeidet med beboerne, som var basert på faglig kompetanse og praktiske erfaringer. Når det 
gjaldt tilbudet til hele målgruppen, anbefalte de imidlertid at ansvaret burde overføres fra det 
frivillige til det offentlige for å sikre et mer likeverdig nasjonalt tilbud med offentlig innsyn. 

Gjennom tiltak 27 i Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det dermed etablert 
et offentlig system for administrasjon og forvaltning av bo- og støttetilbudet i Norge. I 2009 
fikk Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ansvaret for å koordinere 
det nasjonale botilbudet. Kompetanseteamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- 
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og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendings-
direktoratet (UDi), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirek-
toratet. Bokollektivet ble dermed innlemmet som en del av det nasjonale bo- og støtte-
tilbudet for unge over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Bokolle-
ktivet er fremdeles administrativt underlagt Oslo Krisesenter, og har en tett organisatorisk 
og faglig tilknytning til krisesenteret. Oslo Krisesenter ble konkurranseutsatt i 2013, og er 
som følge av det plassert i Anskaffelsesavdelingen i Velferdsetaten, Oslo kommune. Denne 
endringen innebar også at det ikke lenger var Bokollektivet selv som hadde inntak, men at 
det nå var Kompetanseteamet som avgjorde hvem som skulle tilbys plass i Bokollektivet. 
Dette er en endring som har hatt betydning for Bokollektivet på flere måter, noe vi skal 
komme tilbake til flere steder i rapporten.

Bokollektivet ble altså startet opp i 2007 med fem plasser i et kollektiv. Fra 2009 til 2013 
bestod Bokollektivet av et kollektiv med plass til fem kvinner, i tillegg til syv leiligheter i et 
samarbeidsprosjekt mellom Bokollektivet og Ungbo. Dette ble kalt «Leilighetsprosjektet». 
Fra januar 2013 har Bokollektivet hatt ansvaret alene både for kollektivplassene og leilighe-
tene. Vi skal nå gi en nærmere beskrivelse av hvordan Bokollektivet er organisert. 

I Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008-2011 kan man lese: 

Bokollektivet har siden 2007 forholdt seg til dette mandatet og denne målgruppen, men 
har utvidet målgruppen til å også gjelde unge menn med minoritetsbakgrunn i samme 
målgruppe.

Bokollektivet består for tiden av fem hybler i kollektiv og seks plasser i leiligheter, til sammen 
11 plasser. Siden 2007 har det bodd nærmere 230 beboere i Bokollektivet med bakgrunn fra 
20 forskjellige land (per oktober 2019). Beboerne er unge, stort sett i alderen 18 – 25 år. I 2018 
bodde det i løpet av året totalt 27 beboere i Bokollektivet, fire av disse var gutter. 

Før man kommer så langt at en person kan tilbys plass i botilbudet må saken først kartlegges 
av Kompetanseteamet, og politiet må gjennomføre en trusselvurdering. Kartleggingen og 
trusselvurderingen danner grunnlaget for om vedkommende tilbys plass, og i så fall hvor og 
i hvilken type botilbud. Kompetanseteamet vurderer ut fra følgende kriterier, her hentet fra 
Nadim og Orupabo (25:2014):

 1.3  Bokollektivet: Målgruppe, ansatte og organisering

«Det tas sikte på at et bokollektiv tilknyttet Oslo Krisesenter skal etableres i løpet av 2007. 
Bokollektivet skal gi et tilbud til minoritetskvinner som er på flukt fra familien grunnet 
tvang, trusler, eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått ekteskap. 
Det skal også drives informasjons- og kompetansehevende arbeid i bokollektivet.» (22:2007) 
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Før Kompetanseteamet fikk ansvar for tildeling av plass i botilbudene, kom beboerne til 
Bokollektivet via ulike instanser, som for eksempel gjennom Røde Kors-telefonen om 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Røde Kors-telefonen), minoritetsrådgivere på skolene, 
SEIF, Oslo Krisesenter, andre krisesentre og politi. Noen henvendte seg også på egenhånd. 
Bokollektivet var et lavterskeltilbud, i den forstand at det ga direkte hjelp uten henvisning, 
ventetid og lang saksbehandlingstid. Bokollektivet ga hjelp til alle i målgruppen som hen-
vendte seg, og strakk seg langt i samarbeid med Oslo Krisesenter om å skaffe plass til alle.  
Det at Bokollektivet ikke lenger bestemmer over inntakene selv, og at målgruppen ikke kan 
ta direkte kontakt, gjør at tilbudet kan oppleves mer byråkratisk og mindre fleksibelt, og at 
det i dag i mindre grad enn tidligere kan karakteriseres som et lavterskeltiltak. I rapportens 
avslutningskapittel skal vi peke på noen utfordringer knyttet til dette, blant annet at det 
kan oppstå både ventetid og tomme plasser. 

Bokollektivet har ni stillingshjemler, inklusiv leder, som fordeler seg på ni ansatte. 
Disse jobber i turnus, hvilket vil si at Bokollektivet er bemannet både på ettermiddag, 
kveld og helg. Samtlige ansatte er fagutdannet med høyskole- eller universitetsutdanning. 
Bokollektivet ønsker imidlertid at ansattgruppen skal være mangfoldig, og bestreber seg 
på å ha ansatte med ulik erfaring, alder og utdanningsbakgrunn. 

Bokollektivet driver til enhver tid ulike prosjekter. Hensikten med dette har vært både å 
imøtekomme beboernes behov etter hvert som nye utfordringer har blitt identifisert, utvikle 
Bokollektivets faglige arbeid, samt tilegne seg mer kunnskap om brukergruppa. Dette er pros-
jekter som gir muligheten til å gå dypere inn i ulike temaer, som midler til den daglige driften 
ikke omfatter. Prosjektene mottar økonomisk støtte fra ulike tilskuddsordninger og legater. 

Det er også grunn til å fremheve Bokollektivets tette organisatoriske og faglige tilknytning 
til Oslo Krisesenter. Bokollektivet ser mange fordeler med en slik organisasjonsform, dette 
har preget og styrket det faglige arbeidet i Bokollektivet på flere måter, spesielt i oppstarts-
fasen. Oslo Krisesenter hadde arbeidet lenge med minoritetskvinner som har vært utsatt for 
vold, og hadde derfor stor kompetanse på dette området, noe få andre hadde. Bokollektivet 
hadde god nytte av denne kompetansen fra de ansatte på krisesenteret i oppstartsfasen.

           • Personen må være over 18 år.

             • Personen må ha et behov for skjermet botilbud på grunn av at hun/han    
     er utsatt for tvangsekteskap og/eller andre former for æresrelatert vold.

            • Personens muligheter for å kunne ha nytte av botilbudet: her vurderes    
     personens egnethet til å kunne bo alene, oppfølgingsbehov, viljen til 
     å akseptere nødvendige regler som å ikke avsløre hvor boligen ligger, 
     begrensninger når det gjelder å ha kjæreste, venner og lignende boende, 
     og begrenset botid (ni måneder). 

                 •  Personen må oppholde seg lovlig i Norge. 
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.  

Bokollektivet har følgende formål når det kommer til oppfølgingen av beboerne:

     •           Gi råd, støtte og utvikle de unges egne ressurser, slik at de blir i stand til 
    å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine valg selv uten støtte fra familien  
                (selvstendiggjøring).

     •           Være en fysisk beskyttelse mot tvang, trusler og vold.

     •           Hjelpe med stabilisering etter traumeopplevelser i forbindelse med vold, 
    trusler og tvang. 

     •           Gi muligheter for selvutvikling. 

     •    Gi kunnskap om det norske samfunnet hvis nødvendig, samt informasjon    
                om rettigheter og plikter. 

     •           Opprette kontakt med aktuelle instanser i det ordinære hjelpeapparatet

     •        Hjelp til å komme i gang med norskopplæring, utdanning eller jobb.   

     •       Gi mulighet for fellesskap med andre i samme situasjon og utvidet nettverk 
  
     •       Hjelp og støtte ved etablering etter Bokollektivet. 

Vinteren 2016 ble Faglig plattform for det nasjonale bo- og støttetilbudet laget av Bufdir, 
på bakgrunn av innspill gjennom Plan for videreutvikling som hvert av botilbudene hadde 
utarbeidet. Hvordan hvert enkelt botilbud skal gjennomføre intensjonene med de ulike 
punktene i den faglige plattformen ble diskutert i fellesskap mellom de ulike kommunene/
botilbudene og Bufdir. Individuelle forskjeller i organiseringen og plassering i kommunene 
medfører at formålet vil bli løst med variasjoner i de ulike kommunene. Kravene som er 
omtalt i den faglige plattformen, skal ikke kun sees på som et krav til det enkelte botilbudet, 
men til kommunen som helhet.

1.4  Bokollektivets målsetting for sitt arbeid 

Krisesenteret hadde blant annet god kunnskap om vold og reaksjoner på å være utsatt for 
vold. Kristin sier: 

“Selv om en av beboerne oppfører seg “rart”, vet man at dette kan være en naturlig reaksjon på 
den volden og de overgrepene man har vært utsatt for. Det er en raushet rundt dette på krise-
senteret. I tillegg er krisesentrene vant til å tenke sikkerhet uten å «krisemaksimere». Krise-
sentrene har lang erfaring i å lære de voldsutsatte å mestre angsten for overgriper, og å bistå 
dem med iverksetting av tiltak for å ivareta egen sikkerhet. Disse erfaringene var viktige for 
Bokollektivet, fordi sikkerhetsarbeid er også en viktig del av vårt arbeid”
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Nasjonalt bo- og støttetilbud – faglig plattform

 1. Formål
  Formålet med det nasjonal bo- og støttetilbudet er å gi unge utsatt for tvangsekteskap og æres- 
  relatert vold hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som  
  mulig. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester.

  Virkemidler:
  a) En trygg bolig i en overgangsperiode inntil innflytting i annen bolig.
  b) Et støttetilbud som gir den unge hjelp til reetablering og til å kunne leve et så normalt  
   liv som mulig

 2. Krav til bolig
  I)  Boligen skal være sikkerhetsklarert i samarbeid med lokalt politi og ev. politiets  
   representant i Kompetanseteamet

 3. Krav til støttetilbudet
  I)  Rutiner for oppfølging av beboerne og drift av tilbudet, dvs.:
   a. Skriftlig informasjon om kommunens botilbud
   b. Skriftlige rutiner for oppfølging av enkelt-beboere, som inkluderer
    •  kartlegging
    •  involvering av andre tjenester den unge trenger hjelp fra
       miljøterapeutiske aktiviteter
    •  dagaktivitet
    •  sosialt nettverk (individuelt/nettverksgrupper)
    •  ny bolig
    •  oppfølging i ny bolig
       •  ev. andre tiltak som understøtter formålet for støttetilbudet

  II)  Nødvendig kontakt med relevante hjelpetjenester, gjennom:   
    a. Skriftlige rutiner for sikkerhetsarbeid og samarbeid med politi
   b. Skriftlige rutiner for samarbeid med familieverntjenesten 
   c. Skriftlige rutiner for samarbeid med andre tjenester
   d. Formaliserte samarbeidsavtaler med ordinære tjenester
   e. Bruk av enkeltvedtak fra kommunens oppfølgingstjenester
   f. Bruk av individuell plan

  III) Reetablering for den unge i en trygg bosituasjon 
   a. Rutiner for vurdering av den unges sikkerhetssituasjon ved flytting til 
    annen bolig
   b. Rutiner for sikkerhetsvurdering av tiltenkt ny bolig sett ut fra den unges 
                 sikkerhetssituasjon ved utflytting, jf. punkt a.

  IV) Etablering av faste dagaktiviteter utenfor boligen
   a. Rutiner for å sikre at den unge kommer inn i skole, arbeid, kvalifiseringstilbud  
    eller annet dagtilbud utenfor boligen

  V) Etablering av et sosialt nettverk rundt de unge
   a. Rutiner for involvering av frivillige organisasjoner lokalt, som vennekontakter,  
    tilbydere av ktivitetstilbud, deltakelse i nettverksgrupper, etc.
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Det helt sentrale blir så hvordan Bokollektivet arbeider for å oppnå disse 
målsettingene. Dette skal vi beskrive mer inngående i kapittel 3 og 4.
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Rapportens problemstillinger
Bokollektivet har en helt bestemt faglig plattform i sitt arbeid med beboerne, denne er ut-
trykt gjennom begrepet «Fra lydighet til ansvarlighet». Denne rapporten gir en beskrivelse 
av Bokollektivets faglige plattform, samt det verdigrunnlaget og den sosialfaglige tilnærming 
som ligger til grunn for arbeidet. Den beskriver også hvordan Bokollektivet arbeider i det 
praktiske for å oppnå sine målsettinger, og hvordan de som bor eller har bodd i Bokollektivet 
har opplevd sin tid der. I tillegg vil det gis et nærmere innblikk i de prosjektene Bokollektivet 
har gjennomført. 

Gjennom denne beskrivelsen behandler også rapporten følgende temaer: 

 -       Hva er brukergruppens oppfølgingsbehov, både under og etter oppholdet?
 -       Hvordan arbeides det i praksis med den sosialfaglige tilnærmingen?
 -       Hvordan ivaretas sikkerhetshensyn?
 -       Hvordan er overgangen fra botilbudet til utflytting?
 -       Hvordan går det med beboerne etter utflytting fra botilbudet? 
 -       Hvilke utfordringer møter Bokollektivet i sitt arbeid og hvordan løses 
          eventuelt disse?

Rapportens datagrunnlag
Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom seksjonsleder Kristin Mettenes og Jane Dullum, 
som førte den forrige rapporten, «Første dag var jeg redd – men glad også», i pennen. Flere 
ansatte har etter hvert bidratt med innspill og med selve skriveprosessen. Rapporten bygger 
på følgende materiale:

Intervjuer med seksjonsleder
Det viktigste grunnlaget for skriftliggjøringen, er intervjuer og samtaler med seksjonsleder 
for Bokollektivet, Kristin Mettenes (heretter bruker vi bare Kristin). Kristin har ledet Bokoll-
ektivet siden starten i 2007, og er den som har utformet Bokollektivets faglige plattform og 
verdigrunnlag. Kristin er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, med videreutdan-
ning i barne- og ungdomsvern, samt barnevern og etniske minoriteter. Hun har sin familiet-
erapeututdanning fra Kempler-instituttet. Dette instituttet har en egen faglig plattform og 
et eget verdigrunnlag, og det er dette som har dannet utgangspunkt for Bokollektivets faglige 
plattform og verdigrunnlag. 

Intervjuer med de ansatte, nåværende og tidligere beboere
I tillegg bygger rapporten på intervjuer med ansatte. Temaet for intervjuene har vært hvordan 
de ansatte arbeider i det daglige for å oppnå Bokollektivets målsettinger og faglige tilnærm-
ing.  Bokollektivet så det også som viktig å involvere målgruppen i skriftliggjøringen, og dette 
er ivaretatt ved at beboere og tidligere beboere ble intervjuet. Fokuset for intervjuene var 
deres opplevelser av å bo i Bokollektivet, hva de opplever å ha fått ut av oppholdet sitt, og 
hvordan de har opplevd det å delta i prosjektene og nettverket SAMMEN.  

1.5  Rapportens hovedtemaer og gjennomføring 
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Tidligere skriftliggjøringer
I arbeidet med den nye rapporten har det blitt tatt utgangspunkt i den første rapporten om 
Bokollektivets faglige tilnærming «Første dag var jeg redd - men glad også». Arbeidet med 
den rapporten pågikk i en periode på tre måneder i 2010. I tillegg til å intervjue ansatte, tid-
ligere beboere og beboere, deltok Jane Dullum også i det daglige livet i Bokollektivet. I denne 
nye rapporten har det også blitt brukt materiale fra annen skriftliggjøring som Bokollektivets 
fagperm, årsrapporter og rapporter skrevet i forbindelse med ulike prosjekter.

Styringsgruppe
Det har også blitt opprettet en styringsgruppe for prosjektet. Denne har bestått av forsker dr. 
polit. Anja Bredal ved NOVA Oslo Met, to tidligere beboere ved Bokollektivet, og daglig leder 
for Oslo krisesenter Inger-Lise Walmsness Larsen i tillegg til Jane Dullum, Live Kure Buer og 
Kristin Mettenes. Det har vært avholdt to møter i styringsgruppen. Styringsgruppen har gitt 
verdifulle innspill, og har lest, kommentert og godkjent rapporten.

Rapportens struktur og siktemål
Rapporten består av åtte kapitler, som til sammen utgjør en beskrivelse av Bokollektivet.  
Gjennomgående i rapporten er det brukt sitater fra ulike intervjuer og evalueringer. Alle 
intervjuer, bortsett fra intervjuene med Kristin, er gjengitt i anonymisert form, og det er 
brukt fiktive navn på de som er intervjuet. I tillegg gis det i rapporten ulike case-beskrivelser 
for å beskrive beboernes livssituasjon og ulike sider ved det praktiske arbeidet i Bokollektivet. 
Også disse beskrivelsene er anonymiserte, slik at det ikke er mulig å identifisere enkelt-
personer. Det er viktig å understreke at rapporten gir en presentasjon av Bokollektivets 
faglige grunnlag og erfaringer. Rapporten har dermed et deskriptivt siktemål, dette er som 
nevnt ikke en evaluering. Imidlertid vil rapporten, gjennom intervjuene med de som bor eller 
har bodd i Bokollektivet, gi en pekepinn om hvorvidt Bokollektivet lykkes i å oppnå sine mål-
settinger, og om Bokollektivets faglige tilnærming er fruktbar i arbeidet med målgruppen. 
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Akeem kom alene som flyktning til Norge, og traff en ung jente med muslimsk 
bakgrunn. De blir kjærester, men dette blir oppdaget av  familien til jenta. 
De truer det unge paret, og særlig ham. For å komme i sikkerhet for familien 
er de nødt til å rømme.

Det viser seg imidlertid å være noen utfordringer knyttet til å rømme som par. 
Akeem vil gjerne ivareta kjæresten sin, men ender med å kontrollere henne. 
Hun får ikke være sammen med venninner eller gå på skolen. Akeem er redd 
for at familien skal finne dem. Han har med seg en tung bagasje med krigs-
minner og traumer, og situasjonen blir stadig vanskeligere å bære

Kapittel 2:
     
      Beboerne i Bokollektivet 

Nadia hadde et ganske fritt liv frem til hun ble 13 år. Familien la seg stor sett 
ikke bort i hennes venninner og fritidsaktiviteter, bortsett fra at hun ikke fikk 
lov til å delta på overnattingsbesøk og leirskole. Etter hvert som hun blir eldre 
er det forventet at hun hjelper til i familiens butikk. Nadia må nå komme rett 
hjem etter skoletid og hun får ikke lengre bli med på kino, klassefester eller 
annet. Hun prøver å protestere på dette, men det blir det bare bråk av. Faren 
og de eldre brødrene blir sinte, og en gang hun hadde kommet litt for sent 
hjem, hadde storebroren slått henne. Hun bruker skoletiden til å være sam-
men med venner, men mister fag. Når hun får kjæreste, begynner Nadia å si 
at hun er på skolen når hun er sammen med ham. De blir oppdaget av store-
broren hennes en dag de sitter sammen i parken. brødrene hennes banker 
opp kjæresten og han blir også redd. De lurer på om de skal anmelde dette. 
Men er redd for at konflikten bare vil eskalere hvis de blander inn politiet. 
Nadia rømmer derfor hjemmefra for å kunne være sammen med kjæresten.
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Subaida vokste opp i Pakistan. Da hun var 19, møtte hun sin kommende ektemann 
i et bryllup i Pakistan, og fikk vite at han bodde i Norge. Foreldrene hadde allerede 
avtalt at han kunne være en aktuell ekteskap kandidat, men de ville vente til etter 
bryllupsfesten for å se om Subaida likte han. Foreldrene hennes var opptatt av 
at hun skulle få være med å bestemme selv og hadde også vært opptatt av at hun 
skulle få gå på skole og ta utdanning.  Subaida gledet seg til å bli gift og flytte til 
Norge. Men da de kom hit var ikke ektemannen interessert, og Subaida ble sittende 
hjemme med svigerforeldrene.  Ektemannen var ute med kamerater og var aktiv i et 
kriminelt miljø. Subaida trodde også at ektemannen hadde en annen kone, en norsk 
kvinne, som han hadde et barn med. Svigermoren var ofte sint på Subaida. 

Hun anklaget henne for å ikke ta seg godt nok av mannen, siden han var så ofte 
ute. Svigermoren forlangte også at Subaida gjorde alt husarbeid, samtidig som hun 
klagde på maten hun laget og hvordan hun vasket. Det kunne hende at svigermoren 
slo henne, når hun var ekstra misfornøyd med maten Subaida hadde laget. Sviger-
moren kunne også si at det ikke var rart at ektemannen ikke var hjemme når hun 
lagde så dårlig mat. Selv om ektemannen ikke var interessert i henne, kunne han 
likevel komme hjem om natten og bestemme at de skulle ha sex. Etterpå kunne han 
være misfornøyd med henne og slå henne. Subaida følte at hun var en slave hos svi-
gerfamilien. Hun kjente ingen andre enn familien i Norge og kunne ikke gå ut, siden 
hun ikke kunne snakke norsk.  Hun ønsket å gå på norskkurs, ta mer utdanning og 
få barn og ha en fin familie. Men hun følte at hun ikke klarte å få til noe av dette.



Adina kom med familien til Norge da hun var 14 år. Før hun kom til Norge ble hun 
utsatt for kjønnslemlestelse. Adina må gifte seg med en mann familien har funnet, 
og det viser seg at han ofte utsetter henne for vold. Noen ganger er han så voldelig 
at hun frykter for livet sitt. F.eks kan han ta kvelertak på henne. Hun bestemmer 
seg for at hun vil bort fra ham, mest av alt for å overleve. Men når hun vil skille seg, 
får hun ikke støtte av familien, og hun ender med å forlate familien, og flytter inn i 
Bokollektivet.

Adina sliter med reaksjoner på volden hun har vært utsatt for, og klarer derfor ikke 
å konsentrere seg på videregående og får mye fravær. Foreldrene hennes har også 
tatt opp studielån i hennes navn, mot hennes vilje. Dette fører til at Adina starter 
voksenlivet med store lån, uten å ha fullført videregående.Adina tenker at det vil bli 
bedre for henne hvis hun skiller seg. Kanskje hun da kan føle seg fri fra mannen og 
på denne måten klare å konsentrere seg på skolen. Adina prøver å skille seg, men 
får problemer, da ekteskapet kun er inngått religiøst. Hun må ha med seg et mann-
lig familiemedlem til imamen for å få skilsmisse. 

Disse historiene illustrerer hvem Bokollektivet er et tilbud til: unge kvinner og menn 
som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, spesifikt æresrelatert 
vold og tvangsekteskap. I det følgende skal vi utdype hva som kjennetegner de som 
kommer til Bokollektivet. Fellestrekk ved de unges livssituasjon danner nemlig et 
viktig grunnlag for den faglige tilnærmingen man har valgt i Bokollektivet.
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De som kommer til Bokollektivet kan litt skjematisk deles i fire grupper:

Det kan altså være ulike grunner til at de unge kommer til Bokollektivet. Det kan være noen 
som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening med en som opprinnelig kommer fra 
hjemlandet, men bor i Norge, det kan være noen som er vokst opp i Norge som har rømt fra 
familien sin for å unngå tvangsekteskap, eller noen som har blitt tvangsgiftet og har levd i et 
ekteskap preget av vold og trusler. Andre har levd under svært kontrollerende forhold i sine 
familier. Ofte går gruppene over i hverandre. 

Hva er det så som kjennetegner de unge? I Bokollektivet er man opptatt av at beboerne er en 
mangfoldig gruppe. De har ulik landbakgrunn og deres historier er alle unike og forskjellige. 
Noen av beboerne er vokst opp i Norge, andre er kommet til Norge i løpet av barndom eller 
ungdom, og andre igjen er kommet til Norge på familiegjenforening til en de er gift med. 
Det sier seg derfor selv at kunnskap om det norske språk og samfunnet er svært forskjellig.  
Noen av beboerne har fullført videregående og har noe jobberfaring, noen få har fullført 
høyere utdanning, men de aller fleste av beboerne har ikke gjennomført videregående skole-
gang,  og mange har lite eller ingen jobberfaring.

Selv om man i Bokollektivet er opptatt av at beboerne er svært ulike og de kan reagere ulikt 
på den situasjonen de står oppe i, ser man likevel noen fellestrekk ved de som kommer til 
Bokollektivet: 

Felles for gruppen er at de har opplevd ulike former for vold, trusler, isolasjon og kontroll. 
Mange av beboerne har opplevd å bli utsatt for tvangsekteskap, hvor ekteskapet blir gjen-
nomført enten ved bruk av press, trusler eller fysisk vold. Mange har også opplevd å være 
svært isolert i ungdomstiden. De har fått lov til å gå på skole, men har måttet komme rett 
hjem etter endt skoletid. De har ikke fått lov til å møte venner, drive med fritidsaktiviteter 
eller fått bevege seg fritt i den byen de bor i. De har blitt kontrollert og overvåket. Mange 
har opplevd at de ikke har hatt mulighet til å velge hvilken utdanning de vil ta, hvem de skal 
gifte seg med eller om de vil gifte seg i det hele tatt. De har ikke kunnet velge å bo for seg 

2.1  Hvem kommer til Bokollektivet?

        • Unge kvinner/menn som er vokst opp i Norge, som står i fare for å bli eller 
 har blitt tvangsgiftet. 

        •  Nyankomne kvinner/menn som er gift/tvangsgiftet og kommet til Norge på  
 familiegjenforening, der ekteskapet medfører en livssituasjon preget av tvang,  
 vold og  kontroll. 

        • Unge kvinner/menn som er utsatt for ekstrem frihetsbegrensning og kontroll 
 av sin familie eller svigerfamilie.  

        •  Unge kvinner/menn som er i konflikt med familien grunnet seksuell orientering  
 eller kjønnsidentitet.  



selv, ta sertifikat, være politisk aktiv, reise på ferie sammen med venner eller andre ting som 
er vanlig for ungdom flest i Norge. Flere av beboerne har vært utsatt for svært grov vold, for 
eksempel seksuelle overgrep, både i forbindelse med et tvangsekteskap, men også av andre i 
familien. Noen har også vært utsatt for fysisk vold som har vært så alvorlig at det har ført til 
legebesøk eller sykehusinnleggelse. I tillegg har mange vært utsatt for alvorlig psykisk vold. 
I forbindelse med gjennomført tvangsekteskap har de vært utsatt for alt fra press og trusler, 
til fysisk vold og i noen tilfelle drapstrusler for at familien skal få gjennomført ekteskapet. 
I noen tilfeller har de blitt etterlatt i hjemlandet, og blitt fratatt penger, mobil og pass. Dette 
kan ha skjedd i forbindelse med tvangsekteskap eller som et ledd i å gjenopprette familiens 
ære. Noen har også blitt etterlatt i hjemlandet fordi det vil være lettere å ha kontroll på dem 
der enn i Norge. 

Det er en overvekt av unge kvinner som får tildelt plass i Bokollektivet. Dette kan skyldes 
at unge menn ofte har en helt annen frihet enn kvinnene. Likevel er det også menn som blir 
utsatt for tvangsekteskap og annen æresrelatert vold. Da det har bodd langt færre unge menn 
enn kvinner på Bokollektivet i løpet av årene er det vanskelig å gi et godt nok bilde av deres 
bakgrunn. På generelt grunnlag kan man si at Bokollektivet også ser at unge menn kan være 
både ofre for tvangsekteskap og æresrelatert vold, samtidig som de kan videreføre de samme 
holdningene og handlingene som foreldregenerasjonen. En mer utdypende beskrivelse av 
dette finnes i Anja Bredals rapport: “Mellom makt og avmakt – om unge menn, tvangs-
ekteskap, vold og kontroll”

Hva er vold?

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som 
gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, eller 
krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje, 
eller slutter å gjøre noe den vil.» (Isdal, 2000)

5 undergrupper av vold:

        Fysisk vold

                    Seksuell vold

        Materiell vold

        Psykisk vold

        Latent vold
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Som beskrevet over har flere av de som kommer til Bokollektivet vært utsatt for vold, og 
de fleste har opplevd sterk grad av kontroll og disiplinering fra familiene sine. Vi vil her 
komme kort inn på begrepene tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, 
og beskrive hvilken betydning Bokollektivet legger i de forskjellige begrepene. Dette ønsker 
vi å gjøre fordi det ikke alltid er en enighet om hva man legger i de ulike begrepene, spesielt i 
media og i politisk sammenheng. Vi vil ikke gå inn i denne debatten her, men poengtere at vi 
er klar over at det er en diskusjon rundt de forskjellige begrepenes betydning og bruk. Vi har 
her valgt å bruke Bufdir sine definisjoner som er hentet fra Bufdir sine nettsider og Justis- 
og beredskapsdepartementets handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap 
og kjønnslemlestelse (2017 – 2020) Retten til å bestemme over eget liv.

Æresrelatert vold 
Dette forstår vi her som vold utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære 
og anseelse. Dette forekommer i familier med sterke kollektivistiske og patriarkalske verdier. 
Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner og blir ofte utøvet av flere enn en per-
son. Både gutter og jenter, kvinner og menn, blir utsatt for æresrelatert vold. Jenter er særlig 
utsatt fordi deres seksuelle adferd er uløselig knyttet til familiens ære, og fordi uønsket 
adferd kan påføre hele familien skam.

Æresrelatert vold kan være svært alvorlig vold, da det er mye som står på spill for familien og 
slekten dersom æren går tapt. For familien vil et ærestap kunne bety at familien mister sin 
anseelse, at relasjoner blir brutt og at familien sperres ute fra det sosiale fellesskapet de er 
en del av. Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig. Den kan innebære negativ sosial 
kontroll, fysisk vold, nedverdigelser og annen psykisk vold, trusler, tvangsekteskap, utstø-
telse, flytting til utlandet mot sin vilje og i ytterste konsekvens æresdrap. 

Negativ sosial kontroll 
Det er vanlig at foreldre setter grenser for sine barn som en del av barneoppdragelsen, men 
i noen tilfeller setter foreldre helt urimelige begrensninger. Det kan handle om frykt for at
familien skal tape ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig» eller blir «for norske»,
og at de blir utsatt for ryktespredning og utstøting fra eget miljø. Negativ sosial kontroll
forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves systematisk
for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

Felles for alle som utsettes for negativ sosial kontroll, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, 
er at det handler om frihetsbegrensninger som bryter med rettighetene deres og norsk lov. 
Det kan handle om konflikter som gjelder valg av venner, det å ha kjæreste eller om sek-
sualliv, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Negativ sosial kontroll utøves også overfor 
barn og voksne over landegrensene. Familier i Norge kan være utsatt for press fra slektninger 
i opprinnelseslandet når det gjelder alt fra oppdragelse til beslutninger om ekteskap. Det 
skjer også at barn og ektefeller etterlates i utlandet mot sin vilje, ofte fratatt penger og pass. 
De oppholder seg ofte hos slektninger eller andre som står familien nær, og kan holdes 
under strengt oppsyn. I noen tilfeller blir de sperret inne eller utsatt for andre krenkelser 
og vold. Personer som bryter normer for kjønn og seksualitet, og vokser opp i familier som 

2.2  Tvangsekteskap og andre typer æresrelatert vold
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utøver negativ sosial kontroll, har økt risiko for å bli utsatt for fysisk eller psykisk vold som 
avvisning, utstøting, tvangsekteskap eller andre alvorlige brudd på retten til selvbestem-
melse. LHBTIQ-personer kan oppleve press om å inngå heterofile ekteskap.

Tvangsekteskap 
Dette blir gjerne betegnet som en form for æresrelatert vold. Det henger sammen med at 
motivasjonen bak ekteskapet ofte handler om å bevare familiens ære, og særlig døtrenes 
seksuelle ærbarhet. Tvangsekteskap kan også foregå for å sikre familiemedlemmer mulig-
heter til å komme til Norge. Her er det som oftest ikke æren som ligger til grunn, men press 
fra familien i hjemlandet gjennom gamle avtaler om ekteskap. 

Tvangsekteskap forstår vi her som ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke har 
reell mulighet til å velge å forbli ugift eller velge en annen uten å bli utsatt for vold, frihets-
berøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. Det er ulike grunner 
til at noen blir tvangsgiftet. Når noen blir giftet bort mot sin vilje er det ofte relatert til et 
større problemfelt av autoritær oppdragelse, streng kontroll og vold.

Konsekvenser av tvangsekteskap og annen æresrelatert vold
Når et ekteskap blir fullbyrdet innebærer det som regel en forventning om at ektefellene skal 
ha samleie. For en del medfører dermed tvangsekteskapet voldtekt. Den utsatte blir ofte også 
tvunget til å forbli i ekteskapet mot sin vilje. 

De helsemessige konsekvensene av volden varierer, men ligner ofte på konsekvensene av 
annen vold som utøves av noen som står den utsatte nær. I tillegg kan den utsatte oppleve 
å stå veldig alene uten støtte fra familie og nettverk. Å bli utsatt for tvangsekteskap er et 
alvorlig overgrep og brudd på menneskerettigheter. Personer som opplever å bli tvangsgiftet 
vil som regel ha vært utsatt for negativ sosial kontroll i oppveksten. Når et tvangsekteskap er 
gjennomført, har den utsatte blitt fratatt sin grunnleggende rett til å bestemme over eget liv. 

Sammensatte årsaker
Årsakene til at barn og unge utsettes for kontroll og vold er som regel sammensatte. 
Samtidig som familienes kulturelle bakgrunn kan være én årsaksfaktor, kan økonomiske 
forhold, utdanningsnivå, arbeidssituasjon, psykisk helse og språkvansker være andre årsak-
er som er vel så utslagsgivende. I sum kan vi derfor si at mange av de unge som kommer til 
Bokollektivet befinner seg i en svært sårbar og utsatt posisjon. De er oppvokst i en svært 
kontrollerende familiestruktur, der nøkkelordene har vært lydighet og underordning. 
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 «Jeg er ikke en syk eller dårlig kvinne. Jeg er en kvinne som reagerer normalt på mange vonde ting 
som mennesker ikke skal opplever» (Sommerfuglkvinnen)

Vold er skadelig for den som utsettes og har derfor mange omkostninger. Dette omfatter 
blant annet: 

 -   Fysisk og psykisk helse
 - Sikkerhet  
 - Skole, utdanning og jobb
 - Nettverk

For beboerne i Bokollektivet har volden ofte omfattet fratakelse av muligheten for å kunne 
bli voksen og selvstendig. For disse har volden også omkostninger som vil ramme muligheter 
til å utvikle kompetanse på:

 - Økonomi og økonomistyring
 - Valg av venner og kjæreste
 - Å ta fornuftige valg og ha kontroll over sin egen frihet
 - Å ta ansvar for seg selv
 - Forstå krav fra andre, som for eksempel skole, NAV og arbeidsgiver.

For beboerne i Bokollektivet vil ambivalens prege dem på ulike måter. De har forlatt volden, 
men de har aldri forlatt familien sin. De ønsker seg en familie uten vold. De savner familien 
sin. Men de ønsker ikke vold.

Fysisk og psykisk helse
 «Det er så mange av jentene som sliter med PTSD, det er ofte det aller viktigste å ta tak i. Og 
de har PTSD med alt det innebærer, de har søvnproblemer, kaster opp, de har vondt alle steder. 
Volden og det de har vært utsatt for setter seg i kroppen. Mitt arbeid er primært å redusere det 
stresset de opplever, og at de skal få tilbake kroppen sin og pusten sin» 
         - Frivillig akupunktør hos Bokollektivet

Alle som flytter inn i Bokollektivet viser reaksjoner på volden de har vært utsatt for, både 
fysiske og psykiske reaksjoner. Spekteret og alvorlighetsgraden i reaksjonene kan variere: 
de aller fleste opplever søvnproblemer, mareritt, hukommelsesproblemer, konsentrasjons-
vansker, at de har vondt ulike steder i kroppen og en følelse av kaos. De kan vise tegn på red-
sel, nedstemthet, sinne, skam og sorg. Mange opplever symptomer knyttet til hjerte og pust, 
og de kan også lide av angst, depresjon, apati, selvskading, selvmordstanker og selvmords-
forsøk og noen får også diagnoser som for eksempel personlighetsforstyrrelser. De kan være 
lite fysisk utholdende og ha lavt immunforsvar. Svært mange viser tydelig at de har traume-
reaksjoner, selv om dette ikke er blitt diagnostisert. De kan bli aktivert i ulike situasjoner, alt 
fra om de ser en film som kan minne dem på noe som har skjedd tidligere eller om de treffer 
på en tilfeldig forbipasserende som ligner på et familiemedlem. De kan dissosiere og få flash-
backs. Tidligere har det vært «lett» å lage et skille mellom det som regnes som reaksjoner på 
vold og det som regnes som “psykiatri”. 

2.3  Voldens og kontrollens konsekvenser
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Det har vært en holdning at det kan jobbes med reaksjoner på vold, men at alvorlige psykiske 
helseutfordringer ikke hørte til i Bokollektivet. Ettersom Bokollektivet har bygget opp mer 
kompetanse på reaksjoner på vold, traumer, PTSD og kompleks PTSD, ser man at dette er et 
kunstig skille. Å ha blitt utsatt for vold og overgrep er svært skadelig, både på kort og lang 
sikt, og på mange områder i livet. Når man forstår dette, blir også beboernes uttrykksmåter 
mer forståelige. Beboerne i Bokollektivet flytter altså inn med mange og sammensatte ut-
fordringer i livet. I kapittel 3 og 4 vil vi komme nærmere inn på traumer og hvordan Bokolle-
ktivet jobber med dette. 

Vansker med å ta egne valg 
En annen konsekvens av den kontrollerte livssituasjonen beboerne har befunnet seg i, er 
at de har opplevd liten grad av medbestemmelse over eget liv. Det er familien som har tatt 
avgjørelser og bestemt over dem, ut i fra det familien mener er best. Som følge av dette er de 
som kommer til Bokollektivet lite vant til å ta egne avgjørelser. Nå har de fått en «plutselig 
frihet», og de skal selv finne ut hva som er best for dem. De kan synes det er vanskelig, nesten 
umulig å ta egne valg og derigjennom stole på seg selv. De er nå over 18 år og det å velge feil 
nå, vil kunne føre til så altfor store konsekvenser sammenlignet med når man er et barn. De 
vet lite om å ta personlig ansvar for seg selv, ta små og store valg og ha egne meninger om 
sitt eget liv. Med «det personlige ansvar» mener vi «det enkelte menneskes evne og vilje til å 
ta ansvaret for sin egen integritet, for sine handlinger, og for de små og store valgene i livet 
som er en følge av dette» (Juul og Jensen, 83:2003). Som en tidligere beboer fortalte det: 

«Det er vanskelig for meg å bestemme og å velge selv. Det er så vanskelig å velge, jeg sier at andre 
må bestemme for meg. En venninne sa en gang at jeg må stole på magefølelsen, men «hva er det?» 
tenkte jeg. Jeg har det i meg at andre bør bestemme, jeg tenker at det ikke er bra å bestemme selv. 
Man har lært fra barndommen at det er feil å ta egne valg. Jeg har vokst opp i en kultur som sier 
at kvinner ikke skal ta egne valg, og kulturen er en del av røttene mine. Så det å lære seg å ta valg 
er noe som tar tid»

Økonomiske utfordringer og mangel på praktiske ferdigheter
Som følge av den kontrollerte og ofte isolerte livssituasjonen beboerne har befunnet seg i, 
har de ofte lite erfaring med og kjennskap til dagliglivets praktiske ting, som å administrere 
sin egen økonomi, gjøre innkjøp og lage mat eller forholde seg til offentlige instanser. Disse 
sosiale konsekvensene er i tråd med hvordan Elin Skogøy mer generelt har beskrevet de so-
siale konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep i oppveksten. Hun trekker fram flere 
forhold: 
   ”… manglende oppøvelse i praktiske ferdigheter som er nødvendige for å mestre en tilværelse på 
egenhånd som voksen. Barn kan utvikle atferd preget av «usynlighet» – en høyst rasjonell strategi 
for å begrense overgrepene. Den som ikke blir lagt merke til, blir heller ikke slått. «Usynlighet-
en» kan medføre begrenset deltakelse i familiens hverdagsliv. Resultatet kan være at en ung som 
bryter ut har lite erfaring og dårlige ferdigheter innenfor helt praktiske gjøremål som husarbeid, 
rengjøring og matlaging, å forvalte penger og gjøre innkjøp, samt å ta beslutninger for sitt eget liv, 
og å være aktiv i samfunnet utenfor familien.”  (28:2008)
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Særlig økonomi har vist seg å være et punkt mange av beboerne sliter med. I mange tilfeller 
har foreldrene hatt innsynsrett og disposisjonsrett til deres konto, og i noen situasjoner har 
familien også tatt opp lån på beboers vegne uten samtykke. I tillegg har mange beboere op-
parbeidet seg gjeld og inkassokrav innen de kommer til Bokollektivet. Manglende praktiske 
og økonomiske ferdigheter er altså nok en mulig konsekvens av vold.  

Savn av familien
Bokollektivet er også opptatt av en annen side av den situasjonen beboerne befinner seg i: 
deres savn av familien. Til tross for at de har levd i svært kontrollerte familier og har vært 
utsatt for store integritetskrenkelser, betyr ikke det at de ikke savner familien. I Bokollek-
tivet erfarer man at savnet av familien er sterkt nærværende hos beboerne. Det er mange 
som opplever et press fra familien om å komme hjem, og det er flere beboere som opplever 
å bli kontaktet av familien med beskjed om at noen i familien har blitt alvorlig syke fordi de 
har reist, uten at dette nødvendigvis har rot i virkeligheten. Mange føler også på et savn av 
småsøsken og en bekymring for deres situasjon. Enkelte har ved noen tilfeller hatt en slags 
morsrolle for småsøsknene sine og opplever dermed en enorm sorg knyttet til å måtte forlate 
dem. For beboerne vil ambivalens prege dem på ulike måter. I sum påfører dette beboerne 
dårlig samvittighet, skyldfølelse, skam og store bekymringer, som til sammen kan utgjøre 
store mentale belastninger. 

Kognitive utfordringer
Noen av beboerne som kommer til Bokollektivet har tidligere vært utredet og kanskje fått 
diagnoser som «lettere psykisk utviklingshemmet». I noen av disse tilfellene har familien 
ønsket å gifte dem bort, kanskje for på sin måte å sikre at de skulle bli ivaretatt etter at de har 
blitt voksne.Flere beboere som viser tegn på at de har kognitivt utfordringer, har ikke tidlig-
ere blitt utredet. Det kan være ulike utfordringer knyttet til å få gjennomført en utredning 
mens de bor i Bokollektivet, ofte fordi beboerne ikke ønsker å bli sett på som «annerledes», 
at de har manglende forståelse for sin egen situasjon, eller en usikkerhet rundt hva en utred-
ning går ut på og hva dette vil kunne føre med seg.

Bokollektivet erfarer også at traumer kan gi uttrykk som for andre kan oppfattes som kogni-
tive utfordringer hos beboer. I enkelte tilfeller har man sett at når beboernes situasjon stabi-
liserer seg, spesielt når det gjelder trygghet knyttet til økonomi og bolig, samt stabilisering av 
voldsrelaterte traumer, vil kognitiv fungering kunne bedre seg.  Man vet også at konsekvenser 
av å være utsatt for vold kan føre til konsentrasjonsproblemer og stort fravær fra skole. Dette 
vil føre til “hull” i allmennkunnskaper og vil derfor kunne gi et feilaktig bilde av beboeren. Vi 
har nå sett på hvem beboerne i Bokollektivet er og hvilke utfordringer de har, og senere vil vi 
beskrive hvordan de ansatte jobber med dette. Men for å kunne ha en praktisk tilnærming må 
man også ha en faglig tilnærming, hvilket vi nå skal se nærmere på. 
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«Jeg lærte hva respekt er, hvordan jeg kan klare 
livet mitt og hvordan jeg kan stå på egne ben»   
                                                                                     
    -  Tidligere beboer 
   

Kapittel 3: 

Bokollektivets faglige 
tilnærming 
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Bokollektivet har «fra lydighet til ansvarlighet» som sin faglige plattform. Tittelen er hentet 
fra boken «Fra lydighet til ansvarlighet –pedagogisk relasjonskompetanse» som er skrevet av 
Jesper Juul og Helle Jensen. Budskapet i denne boken er at man må bryte ut av den lydighet-
skulturen som historisk har preget samfunnet og de pedagogiske institusjonene. Juul og 
Jensen skriver at bokens tittel like gjerne kunne vært «fra lydighet til integritet», ved at de ser 
på modningen av det enkelte menneskes personlige integritet – forstått som selvstendighet 
og ukrenkelighet - som målet for barneoppdragelse og pedagogikk i vår tid. De begrunner et 
slikt skifte, fra lydighet til ansvarlighet, psykologisk-eksistensielt og pedagogisk: «Vi mener 
at et slikt skifte er det neste logiske og nødvendige skritt i menneskets individuelle psyko-
logiske og sosiale utvikling og i en kvalitativt forbedret menneskelig mestring av sosiale og 
private fellesskap på et forsvarlig etisk grunnlag.» (13:2003). Ved å handle ut fra vår indre 
ansvarlighet, fungerer vi bedre som individer og samfunnsmennesker, og vi samarbeider 
bedre, fordi vi handler ut fra en indre overbevisning.  

Juul og Jensen tar dermed til orde for et pedagogisk paradigmeskifte, der disiplin, regler 
og atferdsregulering erstattes av gjensidig respekt, tillit, åpenhet, trygghet og likeverd. De 
understreker sterkt den etiske verdien likeverd, forstått som at partene i en relasjon tillegges 
den samme menneskelige verdien, og at de omfattes med den samme respekt uavhengig av 
status og makt, selv om de verken er likestilte eller jevnbyrdige. 

For Bokollektivet innebærer «fra lydighet til ansvarlighet» en målsetting om å støtte og 
utvikle beboernes egne ressurser, slik at de blir i stand til å ta ansvar for seg selv, sitt liv og 
sine valg, også uten støtte fra familien. Tidligere har familien bestemt og beboeren har vært 

“lydig” og føyet seg etter familiens avgjørelser. For å kunne gjøre det har de måtte under-
trykke sine egne behov og følelser. De har derfor ikke funnet sine egne indre grenser, men 
forholdt seg til de grensene andre har satt for dem. Kristin understreker hvor viktig det er 
at beboerne blir i stand til å sette sine egne indre grenser:

 «Det er viktig fordi de skal greie seg helt alene ute i verden, da må de ha sine egne indre grenser. 
De må ha muligheter og hjelp til å øve på å “kjenne etter”, hva vil være riktig for meg nå, hva vil 
være best for meg nå, hva er viktig for meg.  Vi må vise dem at de har retten både til å si “ja” eller 

“nei”. Vi må gi dem mulighet til å lære hvordan de kan ta et personlig ansvar for seg selv og ta vare 
på seg selv og sin egen integritet på best mulig måte» 

Bokollektivet understreker hvor viktig det er å holde fast på dette i arbeidet med beboerne. 
De skal nå ta ansvar for seg selv, de skal gjøre det som er best for seg selv, og de skal kunne 
greie å stå på egne ben. De må se muligheter i livene sine, og de må kunne ta egne valg. De 
vil også møte en rekke samfunnsmessige forpliktelser og utfordringer. Dette krever at de må 
kunne ta et kvalifisert valg. Plattformen «fra lydighet til ansvarlighet» innebærer dermed 
å styrke beboerne slik at de blir i stand til å ta ansvar for sitt eget liv, og at det ikke er ytre 
grenser og lydighet som skal styre livene deres. 

3.1  Fra lydighet til ansvarlighet 
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Bokollektivet tenker at for å hjelpe beboerne til å nå en slik ansvarlighet, må det ligge noen 
grunnleggende verdier til grunn for arbeidet. Kristin formulerer de grunnverdiene man ønsk-
er skal være levende i Bokollektivet på følgende måte:

 - Likeverd: Respekt og anerkjennelse
 - Relasjon: Kontakt, nærvær, dialog
 - Troen på at utvikling alltid er mulig
 - Prosessen er nøkkelen til all utvikling

Bokollektivets verdigrunnlag er inspirert av den amerikanske psykiateren Walter Kemplers 
familieterapeutiske orientering. Ved Kempler-instituttet er det disse grunnleggende verdiene 
som utgjør grunnstammen i instituttets arbeid. Innholdet i verdiene kan beskrives slik: 

Likeverd betyr at alle i en gruppe har rett til å bli hørt, tatt alvorlig og finne sin egen måte 
å være tilstede på i relasjonen, uansett alder, kjønn, utdannelse, stilling med mer. Det betyr 
ikke at man nødvendigvis har like mye makt i familien/gruppen, eller at man er likestilt. En 
forelder har mer makt og ansvar for å treffe beslutninger enn barnet, en sjef har mer makt 
enn den ansatte, men retten til å bli hørt og tatt alvorlig er lik for alle. Elementet likeverd 
innebærer derfor også verdier som respekt og anerkjennelse. 

Med at man alltid er i relasjon til andre, menes at vi alltid forholder oss til andre. Noen er vi 
tett forbundet med, som for eksempel familie og venner, og med andre er vi mindre tette, 
som for eksempel kollegaer og bekjente. Men selv når vi er alene, forholder våre tanker og 
handlinger seg alltid til andre mennesker. Dette betyr at det i enhver situasjon er minimum to 
mennesker med forventninger til resultatet, og man er dermed nødt til sammen å finne en vei 
gjennom situasjonen. Dermed inneholder også relasjon elementene kontakt, nærvær og dialog. 

Elementet utvikling er alltid mulig beskriver at selv om en situasjon kan oppleves som 
fastlåst og umulig å komme ut av, har alle deltakerne i gruppen alltid mulighet til å handle, 
og å forholde seg, annerledes. Når én i gruppen velger å handle annerledes, gis de andre 
mulighet til å forholde seg annerledes, noe som skaper rom for utvikling og forandring. 
Samtidig anerkjennes det også at alle gjør det beste de kan i enhver situasjon, men at det 
noen ganger ikke er nok. Dette elementet inneholder derfor også verdiene anerkjennelse og 
respekt – «jeg tror på at du gjorde det beste du kunne, og at du ikke hadde noe vondt i sinne». 

Det siste elementet i grunnsynet er prosessen er nøkkelen til all utvikling. Det betyr at for å 
skape utvikling i en fastlåst relasjon må det fokuseres på prosessen, det vil si hvordan deltak-
erne i en gruppe snakker sammen, handler og reagerer i helt konkrete situasjoner, samt hvilk-
en mening de tillegger det som skjer i prosessen. Utvikling skapes derfor ved at en gruppe 
mennesker øver seg på og eksperimenterer med nye måter å samarbeide på.  Gjennom disse 
verdiene ser vi at Bokollektivet har et grunnleggende humanistisk verdisyn. Særlig vektlegges 
verdiene respekt, annerkjennelse og likeverd, og at Bokollektivets arbeid med beboerne alltid 
skal foregå gjennom nærvær, kontakt og dialog, og ikke gjennom å ta avgjørelser på deres 
vegne eller fortelle dem hva de skal gjøre.  

3.2   Bokollektivets verdigrunnlag
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En av de ansatte begrunner hvorfor disse verdiene er så viktig i møte med de unge: 

«Hvis ikke jeg er mest mulig åpen og fordomsfri i møte med beboerne vil det komme til syne i 
handlingene mine når jeg skal jobbe etter verdiene likeverd, respekt og anerkjennelse. Så disse 
verdiene må allerede ligge i meg. Jeg kan ikke bare si jeg jobber etter disse verdiene, det vil komme 
til syne i måten jeg er på. For hvordan kan jeg på ekte anerkjenne en annen person om jeg innerst 
inne tenker at det beboer sier, gjør eller mener ikke er riktig? Og hvordan kan jeg da tenke at vi to 
er likeverdige når jeg vurderer beboer sine meninger som feil? Da viser jeg ikke lenger respekt. 
Det betyr ikke at vi ikke kan være uenige, men at vår uenighet ikke gjør beboer sine meninger 
mindre verdt enn mine egne –selv om jeg er den ansatte og den andre er beboer”»

Bokollektivet ønsker å ha et verdigrunnlag som er levende og som oppleves av beboerne. 
Med det mener Bokollektivet at viktigheten av verdiene sees i handling. Hvis beboerne ikke 
opplever at de ansatte behandler dem med likeverd og respekt, er det et ansvar de ansatte 
må ta, og justere sine handlemåter. De ansattes holdninger vil hele tiden spille en stor rolle, 
og holdninger er verdier utført i praksis. Man forholder seg til at man ikke kan forandre 
andre, man kan kun forandre det vi gjør mot dem.

Verdigrunnlaget som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, stiller krav til hvilken 
sosialfaglig tilnærming man benytter i arbeidet med beboerne. Her skal vi beskrive de 
viktigste dimensjonene ved den sosialfaglige tilnærmingen.

Empowerment
Begrepet empowerment brukes i dag hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid. Det gis 
ulike betydninger, og oversettes på flere måter, som myndiggjøring, styrking eller «sette
noen i stand til». Siktemålet er at individet gjennom mobilisering av egenstyrke skal kunne 
ta individuelle avgjørelser i eget liv og dermed øke individets muligheter for deltakelse i 
samfunnslivet. Med begrepet empowerment mener Bokollektivet styrking, egenkraftmobil- 
isering eller myndiggjøring. Kristin uttrykker det slik: 

«Empowerment handler om å ta kontroll i eget liv, ha makten i sitt eget liv, og det handler om 
hvordan man utfører det i praksis. Det handler om å ta i bruk ressursene som vi og de har».

Empowerment handler dermed også om et syn på beboerne om at de har ressurser som 
de kan gjøre bruk av: 

«Slik jeg betrakter et menneske, slik behandler jeg det også. For eksempel hvis vi ser på beboerne 
som klienter, så blir de hjelpeløse. Og hvis de ser på seg selv som hjelpeløse, så blir de det.».

For de ansatte i Bokollektivet betyr empowerment å hjelpe beboerne til å finne sin egen 
styrke slik at de blir rustet til et liv på egenhånd. Kristin sier:  

3.3   Bokollektivets sosialfaglige tilnærming
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«Empowerment er viktig fordi det holder fokuset på beboerne. De som bor her er samarbeids-
partnere, ikke noen vi skal ‘fikse’. Hvis vi ser noe som er bra hos en av dem, støtter vi dem på det.
Vi forsterker de positive tingene. Vi fokuserer på det de får til, og ikke det de ikke får til.»  

Empowerment handler også om å være nysgjerrig på hvem den andre er, og å vise interesse 
for den andre. På den måten kan man finne ut av hva man skal hjelpe den enkelte beboeren 
med: «Vi skal jobbe sammen med dem, ikke for dem. Det er når vi jobber sammen med at vi tar 
hensyn til den andre».

I Bokollektivet betyr også empowerment at det er beboerne som bestemmer selv, men man 
forsøker å gi dem muligheten til å ta gode valg. Kristin sier: 

«Mange av beboerne har jo ikke lært å ta egne valg, og de har heller ikke hatt muligheten til det. 
Det er ingen som noen gang har spurt dem. Vi forsøker hele tiden å påvirke dem til å tenke kon-
sekvenser av valgene de tar: Hva skjer hvis du gjør det og det? Og vi forsøker å vise dem en annen 
type respekt enn det de er lært opp til. For dem er ofte respekt det å være lydig. For oss er det å 
dele tanker og meninger med hverandre»

I Bokollektivet understreker man også at «for letthets skyld» er i strid med empowerment, og 
at empowermenttilnærmingen derfor kan være krevende. Kristin utdyper dette slik: «Det er 
mer krevende å gi seg tid til å høre hva den andre har å si. Det er lettere å bestemme. Det kan også 
være behagelig å føle at jeg har funnet en løsning for noen».

 Men dette vil være helt i strid med hva man tenker er viktig for de som bor i Bokollektivet: 

«Det er så lett å tenke at vi vet best. Vi vet mye om deres situasjon, og vi skal ikke underkjenne vår 
ekspertrolle. Men vi skal vise at de er den viktigste i deres liv, og hvordan de kan spille hovedrollen 
i eget liv. Vi som ansatte skal holde oss tilbake. Og når beboerne får mer makt i eget liv, handler 
ikke det om at de blir mer selvsentrerte eller mindre opptatt av fellesskapet, men at de får hentet 
fram ressursene sine. Ved å la dem være eksperter i sine egne liv, har man også erfart at beboerne 
lettere ser konsekvensene av sine egne valg»

Empowerment i Bokollektivet handler derfor om at man som fagperson må tørre å gi slipp, 
og la beboerne få slippe til. De ansatte tar ikke valg for dem, men hjelper dem til å ta egne 
valg, og til å se mulige konsekvenser av de valgene de tar. Gjennom det ser man at alle kan 
utvikle seg, og at alle har skjulte og uutnyttede ressurser. 

Relasjonskompetanse
Relasjoner og relasjonsbygging er viktig i Bokollektivet og det legges derfor stor vekt på at de 
ansatte utvikler en profesjonell relasjonskompetanse. Dette er dermed et annet viktig middel 
for å realisere den faglige og verdimessige plattformen som ligger til grunn for Bokollektivets 
arbeid.  Hva menes så med relasjonskompetanse?  Bokollektivet bruker Jan Spurkelands 
definisjon, som definerer relasjonskompetanse slik: «Ferdigheter, evner, kunnskaper og 
holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker» 
(17:2005). Profesjonell relasjonskompetanse dreier seg dermed om å forstå og samhandle på
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en god og hensiktsmessig måte, om evnen til å se den enkelte på dens egne premisser, og å 
tilpasse sin egen adferd, uten dermed å legge fra seg lederskapet. Det handler også om evnen 
til å være autentisk i kontakten og at man har evne og vilje til å påta seg det fulle ansvaret 
for relasjonens kvalitet. (jfr. også Juul og Jensen 2003). Forutsetninger for å få til dette er at 
fagpersonen kjenner seg selv, og har evne til å forstå  den andres opplevelse og hva som skjer 
i samspillet mellom dem. (jfr. også Aas 47:2007). En relasjonskompetent fagperson kommun-
iserer også på en måte som gir mening, og som ikke krenker den andre parten. Relasjonskom-
petanse er således ikke en metode, men det handler om hvordan man er i møte med andre 
mennesker. Relasjonskompetanse er noe som kan læres og utvikles, men ikke ved teoretiske 
studier alene. Utvikling av relasjonelle ferdigheter forutsetter at en står i en relasjon til og 
deltar i dialog med den andre. 

I Bokollektivet understrekes det at relasjonskompetanse er et fundament som er basert på 
gjensidig respekt, anerkjennelse, tillit og likeverdighet.  Nærhet, ekthet, innlevelsesevne og 
det hele mennesket er viktige begreper, og relasjonskompetanse innebærer å møte beboerne 
på deres egne premisser. Kristin utdyper ytterligere den måten man tenker relasjonskom-
petanse på i Bokollektivet: 

 -       Jeg må anerkjenne den andres opplevelser, intensjoner, ønsker og behov.   
          Jeg må ha interesse for hvem den andre er, og ikke ha en ferdigspikret forståelse.    
         Jeg må kunne forholde meg til den andres smerte, og romme den. Hvis jeg 
          ikke kan orke å forholde meg til den andres smerte, vil jeg stenge av, 
         og vedkommende blir ensom. 

 -       Relasjonskompetanse betyr at de ansatte tar ansvar for relasjonens kvalitet. 
         Det er vi som skal justere oss. Vi må være villige til å ta ansvar for dette. 
                         Beboerne skal ikke føle skyld og skam for noe som har skjedd i relasjonen. 

 -       Vi må være autentiske i relasjonen. Vi må ha evne og vilje til å gi av oss selv, 
          og de tanker og følelser vi har. Det betyr også at vi snakker på en personlig
         måte, ikke på en akademisk og formell måte. Beboerne reagerer mer på 
          følelsesspråket enn på kunnskapsspråket vårt. Det er viktig å være autentisk,
          vi skal oppnå kontakt. Det er viktig at vi sier «jeg» og ikke «man». Ved å bruke  
          «jeg» må jeg stå for det jeg føler og den jeg er. Det er på den måten vi lærer
         beboerne å se seg selv. Jeg sier det jeg tenker, det skal ikke være noen 
         hemmelighet. Vi skal være åpne i kommunikasjonen med beboerne. 

Tillit er bærebjelken i alle relasjoner og tillit kan, ifølge Spurkeland (2005), splittes opp 
i fem dimensjoner: 

 -     Integritet: samsvar mellom tale og handling 
 -     Kompetanse: faglig kunnskap og mellommenneskelig kunnskap 
 -     Konsistens: forutsigbarhet, enhetlig opptreden og konsekvens 
 -     Lojalitet: villighet til å stille opp for en annen person og støtte vedkommende 
 -     Åpenhet: ærlig og sannhetstro opptreden 
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I Bokollektivet understrekes også hvordan vekten på relasjonskompetanse innebærer at man 
må bruke seg selv. Dette innebærer ikke å være privat, men å være personlig, i møte med 
beboerne. En av de ansatte sier: «Vi har ingen mal for arbeidet, vi må være oss selv. Man må 
tone seg inn på følelsene til andre, og man må møte den andre». En annen av de ansatte sier: 

«For å få en relasjon må man gi litt av seg selv, og det er viktig å ufarliggjøre seg selv. Ved å 
være personlig, gjør man ting gjenkjennbare for beboerne. Da ser de hvem jeg er, og da blir 
det lettere for beboerne. En fremmed person kan jo ikke bety noe for deg. Man må bli viktig 
for beboerne, da må jeg gi noe av meg selv først. Det er viktig i all relasjonsbygging” 

Her er det imidlertid viktig å skille mellom begrepene privat og personlig. Med privat menes 
det å ta mer hensyn til egne behov enn den andres. Med å være personlig menes det at det er 
beboerens behov som styrer det som skjer, men at man som hjelper viser hvem man er, man 
er autentisk i relasjonen, man møter den andre som et subjekt og man kan gi uttrykk for egne 
opplevelser.  En ansatt sier:  

«Skillet mellom det å være personlig og privat går ikke nødvendigvis på innholdet i samtalen, 
men hensikten. Jeg kan velge å dele personlige historier fra eget liv hvis jeg tenker at det er hen-
siktsmessig og har et formål for beboeren, men det blir privat hvis grunnen er at jeg har behov 
for å tømme meg rundt en situasjon eller hendelse som har skjedd i livet mitt»

Grunnen til at Bokollektivet legger så stor vekt på relasjonskompetanse, er at kvaliteten på 
relasjonen til den enkelte beboer vil være avgjørende for vedkommende sin trivsel og ut-
vikling. De ansatte skal være personlige, forutsigbare og autentiske i kontakten med den 
enkelte beboer. Bokollektivet ønsker å formidle respekt og aksept. Det betyr ikke at de 
ansatte og beboerne alltid er enige, men at man viser respekt i måten man formidler uenig-
het på. De ansatte i Bokollektivet erkjenner også at de for mange av beboerne fremstår som 
autoritetspersoner. De ansatte ser det som sitt ansvar å jobbe med relasjonen til den enkelte 
på en slik måte at vedkommende får tillit til dem. 

Miljøterapi
Et tredje perspektivet som Bokollektivet benytter for å realisere den faglige og verdimessige 
plattformen som ligger til grunn for arbeidet, er miljøterapi. 

Bokollektivet definerer den miljøterapeutiske tilnærmingen slik: 

   –    Å være sammen med andre på en måte som gjør at den andre får det bedre.
   –    En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske   
          og materielle/fysiske betingelser for individets og gruppens situasjon og   
          behov. Hensikten er å fremme den enkeltes mulighet til læring, mestring 
          og personlig ansvar (Larsen og Selnes, 1983). 

Miljøterapi handler dermed om å bevisst utnytte de terapeutiske mulighetene som ligger i 
miljøaktiviteter. Begrunnelsen for en slik tilnærming er at våre relasjoner til andre, vår til-
hørighet og sosiale funksjon er avgjørende for hvordan vi fungerer som mennesker og
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som samfunnsvesener. En miljøterapeutisk tilnærming er også viktig for å lære praktiske 
ferdigheter. Ved å trene opp ferdigheter som beboerne i Bokollektivet har mistet eller kanskje 
aldri hatt, som struktur i hverdagen, gode relasjoner til andre eller praktisk kunnskap som 
håndtering av egen økonomi, styrkes de i sitt videre liv.  I dette ligger det en tanke om å hele 
tiden ha beboerens beste og dens mål med oppholdet klart for seg. 

Kristin utdyper nærmere hva den miljøterapeutiske tilnærmingen i Bokollektivet innebærer: 

«Miljøterapi her i Bokollektivet har to dimensjoner. For det første handler det om relasjoner. 
Når du jobber miljøterapeutisk lar du ikke en eneste anledning gå fra deg for å kunne jobbe med 
relasjonen. Hvis det byr seg en anledning, griper du øyeblikket der og da. Miljøterapi handler om 
å bygge beboerne videre opp. Miljøterapi er derfor å sette sammen de byggeklossene som må til 
som gjør at man får det bedre fysisk, psykisk og sosialt. Det handler om å tenke holistisk. Hvis vi 
for eksempel har en beboer her som NAV har stoppet utbetalingene til, betyr det at hun kan få det 
vanskelig med skolearbeidet. Miljøterapi handler om å se det. For det andre har miljøterapi med 
det med å ‘se ting’ å gjøre. Altså det å se ting, ha oversikt og å ta ansvar»

Kristin begrunner også hvorfor miljøterapi er viktig i det faglige arbeidet i Bokollektivet: 

«Når mennesker er i underskudd, kan man ikke forvente at de skal kunne gi støtte til hveran-
dre. Man må ha et visst overskudd for å kunne gjøre det. De som bor her er så unge, de har 
opplevd så mye, og de har ikke alltid det overskuddet. De har lett for å kjøre hverandre ned. 
Og selvskading og depresjoner kan være smittsomt. De vanskelige tingene er det de lettest 
smitter hverandre med. I større eller mindre grad kan vi endre dette og miljøet. Derfor er vi 
mye i miljøet sammen med beboerne. Er det god samhandling dem imellom, trekker vi oss ut. 
Alt det gode mellom beboerne er viktig å holde på. Vi skal være tilgjengelige fysisk og psykisk, 
men ikke invaderende. Hvis vi ikke har en miljøterapeutisk tilnærming ville vi vært rene saks-
behandlere, som for eksempel at jobben skulle være at vi lager avtaler med tolker og advokat-
er. Men da kunne de bodd hvor som helst. Tanken er at det skal være bra å bo her, og at bebo-
erne skal komme styrket ut av oppholdet.” 

Traumebevisst omsorg - å anerkjenne og prøve å forstå de bakenforliggende følelsene
Å forstå hva som ligger bak beboernes uttrykksmåter kan enkelte ganger være utfordrende 
for ansatte i Bokollektivet. Det kan for eksempel være at beboeren ikke står opp om morge-
nen, ikke går på skole eller jobb, isolerer seg på rommet eller i leiligheten, eller ikke deltar 
på aktiviteter. Man kan se uttrykk for sinne, frustrasjon, selvskading og selvmordstanker. 
Beboere kan også ha symptomer som ligner på ADHD, sosial angst, OCD, spiseforstyrrelser, 
søvnforstyrrelser, depresjoner, bipolare lidelser og paranoide trekk, for å nevne noen. 
Det kan se ut til at beboere har flashbacks, dissosierer, blir veldig lett aktivert eller viser 
unngåelsesatferd. 

For å håndtere mer utfordrende uttrykksmåter jobber de ansatte med å stoppe opp og spørre 
seg selv og hverandre “hvorfor”? Den som spør får ofte svar. Hvis man sammen kan klare å 
se årsaken bak hvorfor beboer velger som han/hun gjør, vil det gjøre det lettere å håndtere 
uttrykksmåten. Bokollektivet har i alle år hatt en traumesensitiv tilnærming til beboerne, 
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men uten å ha hatt et bevisst forhold til dette uttrykket. Dette viser oss at faggrunnlaget, 
og spesielt verdiene som ligger til grunn i Bokollektivet «holder vann» i den faglige tilnær-
mingen til voldsutsatte som er potensielt traumatisert. Likevel har Bokollektivet hatt et 
ønske om å ha en større forståelse for dette temaet og å skolere seg på en måte som gjør 
at den enkelte ansatte har et mer bevisst forhold til beboerens uttrykksmåte og en større 
forståelse for hva som ligger bak, samt mer kunnskap og faglig trygghet på hva som vil kunne 
hjelpe den enkelte beboer. Bokollektivet har derfor deltatt i ekstern og intern opplæring i 
forståelse av traumer, hvordan det å være traumeutsatt vil kunne påvirke den enkelte beboer 
og hvordan dette kan håndteres best mulig av de ansatte. Traumebevisst omsorg tar utgangs-
punkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker den enkeltes utvikling og fun-
gering. Avhengig av type, alvorlighetsgrad, varighet og tidspunkt, vil slike utviklingstraumer 
påvirke alle forhold ved et menneskets utvikling; biologisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

Traumebevisst omsorg har tre grunnpilarer: trygghet, relasjon og følelsesregulering. 
Forutsigbarhet, tilgjengelighet, ærlighet og åpenhet er viktig for å skape trygge miljøer. 
Beboer må få være sjef i sitt eget liv, og de trenger å få være med på alt som skjer som om-
handler dem selv. Relasjon er viktig for å skape trygghet og tillit for å kunne få til endring 
og utvikling. Når trygghet og relasjon er på plass kan den ansatte hjelpe beboer med å utvikle 
nye måter å regulere følelser på gjennom aktiv lytting, reflektering og undring. 

Traumebevisst omsorg er ikke uten grenser, men måten man setter grensene på er avgjøren-
de. I Bokollektivet er det et prinsipp for de ansatte å i første rekke avgrense seg selv fremfor 
å sette grenser for beboerne. Det er derfor helt avgjørende at de ansatte arbeider med seg selv 
for å kunne være traumebevisste. Samtidig er anerkjennelse av beboeren og deres opplevelser 
og følelser en viktig del av å være traumesensitiv. Den ansatte vil kunne oppleve å «møte seg 
selv i døra», bli oppgitt, frustrert og «smittet» av beboerens følelser og uttrykksmåte. Den 
fagpersonlige utviklingen, som vi beskriver i kapittel 4.2, er derfor helt avgjørende i dette 
arbeidet. Et viktig element i traumebevisst omsorg er å møte beboerne som et enkeltindivid 
med sin historie som ikke er lik noen annens historie. De ansatte sitter ikke på løsningen 
og i Bokollektivet passer «på seg selv kjenner man ikke nødvendigvis andre» bedre enn «på 
seg selv kjenner man andre». Man må også her bruke sin relasjonskompetanse til å finne ut 
hvem beboerne er, hva de ønsker og drømmer om og hvilke planer de har for å jobbe sammen 
fremover mot å nå beboers mål.

Opplevelsesorientert
«Når du har opplevd svik i en relasjon må du oppleve det motsatte for å kunne frigjøre deg selv» 
                - Kristin 

Bokollektivets opplevelsesorienterte tilnærming er inspirert av Walter Kemplers 
«The Experiential Family Therapy». Opplevelsesorientert familieterapi henter i dag 
inspirasjon fra flere teoretikere og forskere, som for eksempel Daniel Stern,A.L. Schibbye, 
I.D. Yalom, J.Fog Spinelli m.fl.
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Niba var nettopp flyttet til Bokollektivet fra en annen kommune og skulle derfor ha sitt 
første møte på NAV. Kontaktpersonen skulle følge henne dit. De hadde hilst på hverandre 
for første gang dagen før og hadde derfor ikke rukket å bli så godt kjent. Kontaktpersonen 
var fokusert på å bli bedre kjent med Niba og at hun skulle føle seg velkommen og trygg 
og de snakket om alt og ingenting på vei til møtet. Hos NAV møtte de en saksbehandler 
som var engasjert og interessert i Niba og hennes situasjon. Saksbehandleren kjente litt 
til Bokollektivet, men hadde ikke vært saksbehandler for beboere derfra før. Hun vurderte 
at Niba kunne ha rettigheter knyttet til flere av ordningene i NAV. Hun stilte derfor spørsmål 
til Niba for å kartlegge hvilke rettigheter hun kunne ha krav på. Niba fremstod som taus og 
sur. Hun ville ikke svare på spørsmål, og sa: «Det har du ikke noen med», til saksbehandler-
en, og gikk plutselig ut av møtet. Kontaktpersonen gikk etter henne for å snakke med
henne. Niba sier da at dette er noe hun alltid opplever når hun trenger hjelp til noe. 
At alle bare misforstår og gir henne ikke det hun har rett på. Hun sier også at saksbe-
handler er sur og frekk, og at hun ikke gidder å snakke med slike folk. 

Relasjoner kan være utviklende og helbredende, men de kan også være krenkende og skade-
lige. Kvaliteten på de relasjonene vi omgir oss med vil være helt avgjørende for hvordan vi 
trives og utvikler oss som mennesker. Dette gjelder i aller største grad i en familie. Beboerne 
i Bokollektivet kommer fra familier der relasjonene har vært skadelige i forskjellig grad. 
Skadene de har med seg har skjedd i relasjon med deres nærmeste. Å jobbe opplevelses-
orientert innebærer å skape situasjoner der beboeren får nye opplevelser når det kommer 
til de relasjonelle utfordringene de sliter med. Målet er at den enkelte skal få erfaringer her 
og nå med å kunne gjøre eller si noe annet eller på en annen måte enn de pleier, og på den 
måten få erfaring på hvordan de kan ha innflytelse i ulike situasjoner. De kan ha innflytelse 
på egen og andres stemning og trivsel - man påvirker og man blir påvirket.

For at dette målet skal nås må de ansatte jobbe «her og nå» og ta tak i de situasjonene der 
det er mulighet til å kunne være i utvikling. Det som skjer «her og nå» mellom mennesker 
avspeiler en personlig historie, som handler om våre livserfaringer, gode og dårlige opplev-
elser i relasjoner med andre, erfaringer med samspill med andre. Både gode, dårlige og også 
traumatiske opplevelser er i våre personlige historier både på et bevisst og et ubevisst plan. 
Disse ubevisste og bevisste erindringene vil gjenspeile seg i måten vi er i interaksjon med 
andre mennesker på. Man behøver derfor ikke å snakke om det som har vært, eller kartlegge 
hele voldshistorien til den enkelte beboer, men heller fokusere på det samspillet som skjer 
her og nå. Her vil det vesentligste og mest betydningsfulle komme frem.

Når Niba opplever at hun alltid blir misforstått og at hun ikke får det hun har rett på, og 
at alle er sure og dumme mot henne, er dette høyst sannsynlig en aktivering av tidligere 
erfaringer fra andre betydningsfulle samspill. Ved å fokusere på «her og nå» kan de ansatte 
hjelpe Niba med å skape en endring, som igjen vil føre til at hun får en ny opplevelse, en ny 
erfaring i samspill med andre. For å kunne bidra til å skape denne endringen må de ansatte 
være lydhøre for Nibas opplevelse av situasjonen og de følelsene som denne situasjonen 
vekker hos henne. Den ansatte må også kunne dele sin opplevelse av situasjonen med Niba 
på en empatisk og omsorgsfull måte. Hvis den ansatte lykkes med dette, i tillegg til å kunne 
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sette ord på det som skjer i relasjoner mellom oss mennesker vil dette kunne være utviklende 
og skape personlige opplevelser og forandringer på et dypt personlig plan. Smertefulle 
følelser og opplevelser kan endres til frihet, styrke, glede og muligheter for nye veier å velge 
i livet. I dette arbeidet må den ansatte være bevisst på hvilken rolle man spiller i samspillet 
med beboeren. Den ansatte må være oppmerksom og derigjennom oppdage hva det egen-
tlig er som skjer «her og nå», og samtidig ikke være på vei videre til sine egne svar og gode 
råd, begrunnelser og argumenter. Dette krever at man kan stoppe opp og høre etter hva 
som egentlig blir sagt, og samtidig være oppmerksom på det som skjer inni meg, inni deg 
og mellom oss. Den ansatte må også være oppmerksom på å representere det motsatte av 
det Niba har erfart i sin historie med dårlige samspill. Der Niba har opplevd svik, må den 
ansatte være en til å stole på, der Niba har blitt undertrykket, må den ansatte gi mulighet. for 
empowerment. Dette må Niba erfare så mange ganger at det skaper en endring hos henne, 
og en mulighet til å kunne se seg selv på en ny måte, denne gangen som et unikt, levende og 
ansvarsbevisst menneske.

“En slags narrativ tilnærming”
«Alle trenger en historie om sitt liv»  - Kristin

Når man skal hjelpe beboerne på veien fra lydighet til ansvarlighet er en narrativ tilnærming 
et viktig verktøy for de ansatte, men hva innebærer egentlig en slik tilnærming? En narrativ 
tilnærming kan i korte trekk forklares som å legge til rette for en historiefortelling som kan 
bringe noen videre i livet. På Bokollektivet handler dette spesifikt om å gi beboerne en histo-
rie som ikke bare handler om vold og overgrep, men også om de ressursene de har, noe som 
kan være vanskelig å identifisere selv. Det betyr ikke nødvendigvis at man endrer på realite-
tene eller handlingsforløpet, men at man selv velger hvordan man vil fremstille historien, 
både overfor seg selv og overfor andre. 

Kristin legger vekt på at det handler om å anerkjenne beboernes historie og hva de har gått 
gjennom, og så forsøke å finne ut av hvordan de kan dra nytte av disse erfaringene videre i 
livet. Hun sier at man ofte ser at beboerne har noen uttrykksmåter eller karaktertrekk de har 
trengt for å utstå noen prøvelser, som de med rett hjelp kan lære seg å snu til noe positivt. 
Det kan også være karaktertrekk som andre har vektlagt i møte med dem, altså noen 

“negative merkelapper” de har fått på seg. Men disse merkelappene kan, med veiledning, 
snus til noe positivt man kan dra nytte av. Kristin eksemplifiserer det ved å bruke merke-
lappen «sta»: 

“Det kan ha vært situasjoner der du virkelig kan ha trengt å være veldig sta for å overleve ganske 
grusomme opplevelser. Og i steden for at du bare er ‘sta og vanskelig’, så har du vært sta av en 
grunn. Og den grunnen kan jo være endret nå, det er ikke sikkert du har behov for å være så sta 
lenger. Men jeg tror at gjennom å sette ord på det og se på hele historien, og forstå seg selv ut ifra 
de tingene som har skjedd i livet og de merkelappene som man da kanskje har fått, så kan man da 
slippe det litt. Man kan si «okei, jeg måtte være sta» eller «jeg måtte være sint for å klare å komme 
gjennom det, men nå trenger jeg ikke det lenger. Men det kan hende jeg kommer i en situasjon der 
jeg trenger det igjen, men da vet jeg jo at jeg er sta, jeg kan være sta, jeg kan klare det». Altså, at 
det blir en styrke i stedet for en negativ merkelapp.”
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Det neste spørsmålet blir da hvordan man går frem for å bruke denne tilnærmingen i møte 
med beboerne. Prosessen er slik at man begynner med å hjelpe beboeren til å se og iden-
tifisere disse merkelappene, deretter forsøker man å finne en forklaring på hvorfor akkurat 
dette karaktertrekket har festet seg ved vedkommende. Siden vil man forsøke å finne ut av 
hvordan man kan snu dette til noe som både har en positiv undertone for beboerens del, og 
som kan være nyttig for dem videre i livet. Eksempelvis kan «stahet» byttes ut med «på-
gangsmot» eller «innsatsvilje», slik at man blir bevisst på dette karaktertrekket og kan bruke 
det i de neste stegene i livet, som å fullføre skolen eller få en jobb. 

Kristin vektlegger dog at det aller første som må være på plass er en relasjon: «hvis jeg ikke 
har en relasjon til de som bor her, så vet jeg heller ikke hvem de er. Og da kan jeg heller ikke 
finne de sidene ved dem som jeg har lyst til å fremheve. I tillegg vet de ikke hvem jeg er, så 
innspill kan føles som utidig innblanding eller kritikk». Det aller første steget blir dermed å 
bli kjent med beboeren, hvilket er et grunnleggende prinsipp for hele den faglige tilnærmin-
gen.  I denne relasjonsbyggingen ligger også et «show, don’t tell»-prinsipp til grunn, eller 
snarere «tell, but also show». I arbeidet med å gjøre merkelapper til kvaliteter er det nemlig 
ikke nok å bare snakke om det, men beboerne må faktisk kjenne at andre opplever dem på 
den måten: «Det må integreres som en sannhet, og det må oppleves mer enn den sannheten 
som var før». 

En ansatt beskriver det slik: 

«Jeg syns det er viktig å holde en balanse mellom forskjellige elementer: det å jobbe med relasjoner 
og det å se beboerne i det de står i her og nå, samtidig som vi må se alt i en større sammenheng 
med deres historie og hvordan vi kjenner dem så langt og hvor vi tenker at beboerne har godt av å 
utvikle seg til i framtiden. Det er jo ofte det de selv ønsker seg, som frihet og uavhengighet, trygg-
het og selvsikkerhet. Hvor vi som ansatte også noen ganger kan se noe mer utover det beboeren 
selv ønsker seg, for eksempel at beboeren havner i samme type situasjon om og om igjen og at vi 
ønsker å skape et utviklingsrom så de kan komme videre i det.»

Ved å stadig ha en narrativ tilnærming i bakhodet gjennom arbeidet med beboerne er altså 
målet å gi dem troen på at de har gode kvaliteter ved seg som kan gi dem flere ben å stå på 
i livet, også etter utflytting. Gjennom beskrivelsene i dette kapittelet, har vi vist både verdi- 
og faggrunnlaget Bokollektivet har for sitt arbeid. De som kommer til Bokollektivet har vært 
utsatt for sterk kontroll og disiplinering fra familiene sine, og derfor er en faglig tilnærming 
som bygger på likeverd, samarbeid, nærvær og kontakt en forutsetning for at de skal kunne 
støttes til å leve det livet de ønsker seg. For Bokollektivet er imidlertid det viktigste at det 
faglige fundamentet ikke bare blir «fine ord» uten kontakt med det praktiske arbeidet. 

I det neste kapittelet skal vi derfor vise hvordan det faglige grunnlaget og de sosialfaglige 
perspektivene vi har redegjort for, utspiller seg i det praktiske arbeidet i Bokollektivet. Vi skal 
også vise hvordan beboerne opplever tiden sin i Bokollektivet, og om de har opplevd å få den 
hjelpen de har hatt behov for på sin vei mot et selvstendig liv. 



48



49

«Det er den beste hjelpen man får, med litt ansvar på seg»  
-Beboer

Kapittel 4: 

«Fra lydighet til ansvarlighet»     
- Den praktiske tilnærmingen
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«Stedet er koselig og ser bra ut. De ansatte bryr seg virkelig om deg er opptatt av at du skal ha det 
bra og være glad. Du føler deg aldri alene»   - Beboer

Bokollektivet består som før nevnt både av et kollektiv og enkeltstående leiligheter. For de 
kvinnene som er beboere i leiligheter, vil noen av fellesarealene i kollektivet være viktig, også 
for dem. Kollektiv-delen er bare for de som bor der, mens andre av fellesarealene blir benyttet 
både av beboere i kollektiv, leiligheter og tidligere beboere. 

En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at både det psykiske og fysiske miljøet blir tilret-
telagt for individets og gruppens situasjon og behov. I Bokollektivet spiller dermed interiøret 
en egen rolle. Både kollektivet, leilighetene og fellesarealene er innredet med tanke på at det 
skal være et godt sted å være for beboerne, og at omgivelsene skal styrke dem. Kristin sier: 

«Det skal være en god følelse å komme inn hit. Det fysiske miljøet er veldig viktig. Jeg har tenkt at 
det skal være en hjemmefølelse, og at det skal være så hjemmekoselig som mulig, uten å prøve å 
lure noen. Dette er jo ikke et hjem. Men sofaen skal være god å krype opp i, og vi skal ha en vanlig 
standard på møblene. Det skal kunne gå an for dem å kjøpe de samme tingene som vi har her når 
de flytter ut.” 

Med bakgrunn i dette, har det blitt lagt vekk på å skape fellesarealer som innbyr til å sette seg 
ned for å ta en kopp te og en prat, samtidig som de skal dekke noen behov. Alle fellesarealene 
er derfor innredet med det mål om at man skal kunne føle seg trygg og avslappet, hvilket 
eksempelvis kommer frem i valg av rolige farger, dype sofaer, puter og pledd og kunst på 
veggene. Beboerne har helt fra starten av vært med å bygge opp Bokollektivet. Kristin 
forteller om oppstarten: 

«Det var tre unge kvinner fra krisesenteret som skulle flytte hit, men før innflytting skulle vi 
ansatte ha en planleggingsuke. Men da vi kom på jobb morgenen dagen etter at vi hadde begynt, 
hadde jentene allerede flyttet inn – de ville komme med en gang. Så da var det bare å sette i gang, 
vi skrudde IKEA-møbler sammen. Det var en fin måte å bli kjent på. Mange gode samtaler fant 
sted samtidig som møbler ble skrudd sammen. De delte med oss hvem de var og hva de trengte. 
Jentene fikk gjennom dette også eierskap til Bokollektivet.” 

Eierskap til det fysiske miljøet har også en målrettet miljøterapeutisk hensikt. Det er forven-
tet at alle beboerne tar vare på sine egne rom, i tillegg til deltakelse på ukentlige vaskedug-
nader i fellesarealene, og på denne måten få en følelse av ansvarlighet. Det fysiske miljøet 
er lagt til rette både for privatliv og fellesskap. Med den miljøterapeutiske tilnærmingen som 
ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, er det også viktig at Bokollektivet er utformet slik 
at det fysiske miljøet gjør det mulig å ivareta en slik tilnærming. I tillegg skal det være en 
balanse mellom et hyggelig og trygt sted for beboerne, og en funksjonell arbeidsplass for 
de ansatte. Dette krever både fellesarealer og private rom for de som bor her. 

4.1   Det fysiske miljøet
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4.2  De ansatte

«Vi viser beboerne at noen tør å stå sammen med dem i det de står i, og at noen er der sammen 
med dem»  – Ansatt

«De ansatte i Bokollektivet er ikke ansatte for meg, de har brydd seg så mye om alle oss, så jeg 
ser på dem som mine mammaer» – Beboer

Hverken den faglige eller den praktiske tilnærmingen ville vært mulig uten de ansatte. Det 
er de som arbeider sammen med beboerne, og som skal sikre at oppfølgingen av dem skjer på 
en måte som er i tråd med Bokollektivets faglige plattform og verdigrunnlag. Vi skal derfor se 
på hvem de ansatte er, og hvordan arbeidet i Bokollektivet er organisert. 

Ansatte i Bokollektivet har minimum treårig høyskole- eller universitetsutdanning. Ved 
ansettelse blir det lagt vekt på sosialfaglig utdanning og erfaring, samt kunnskap om vold 
og traumer. Det har i tillegg vært ønskelig at ansatte har kompetanse knyttet til språk og 
kulturkunnskap, og det har også vist seg nyttig med kompetanse fra psykiatri. Arbeidet i 
Bokollektivet kan være krevende både arbeidsmessig og personlig, så personlig egnethet 
og vilje til å arbeide relasjonsbasert er derfor et viktig krav ved ansettelse. Bokollektivet be-
streber seg på at de ansatte også har ulik faglig bakgrunn, altså at ansattgruppen skal være 
mangfoldig og allsidig, samtidig som de har en felles faglig plattform. Kristin begrunner det 
slik: 

«Jeg tenker at det er viktig med forskjellighet hos de ansatte. Vi er rollemodeller, og da vil beboerne 
i møte med oss se at det er flere måter å innrette livet sitt på. Når de ansatte er forskjellige kan 
beboerne finne elementer hos forskjellige personer som de kan ønske å lære mer av.»

En av beboerne som er intervjuet understreker viktigheten av at de ansatte er forskjellige. 
Hun sier: 

«Alle de ansatte er forskjellige typer, det er veldig fint. En har så mye omsorg og kjærlighet, og er 
veldig flink til å ordne kontakt med NAV, praktiske ting. Hun gjør mange ting for meg. Jeg pleier 
å kalle Kristin for mor. En annen ansatt viser mye omsorg, jeg føler meg så trygg sammen med 
henne, jeg kan gråte sammen med henne, og snakke om alt. Hun er så personlig. Men alle er 
kjempesøte, jeg er trygg på alle, og alle hjelper mye. De ansatte har en tøff jobb, man må ha et 
stort hjerte for å tåle det. De prøver å vise oss veien, de sier hele tiden at du er flink, de bygger 
opp selvtilliten din.” 

De ansatte bør også ha erfaring fra å jobbe i institusjon. Den miljøterapeutiske tilnærmingen 
som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, fordrer at de ansatte har trening i å nyttiggjøre 
seg av de mulighetene som finnes i de hverdagslige situasjonene for å styrke beboerne. 
Det er også viktig at de ansatte har en kultursensitivitet så vel som generell sensitivitet, 
og et reflektert forhold til eget kulturelt ståsted. Også dette er viktig for å kunne skape en 
relasjon og til enhver tid kunne møte beboerne der de er i livene sine. Det å ha respekt for 
andre uansett hvem de er og hvilken bakgrunn de har, er også en helt sentrale verdi de 
ansatte må ha for å kunne arbeide med beboerne i Bokollektivet. I intervjuene kommenterer 
samtlige av de ansatte at de synes det er fint å jobbe ut fra den faglige plattformen 
«fra lydighet til ansvarlighet». 
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En av de ansatte sier det slik: 

«Jeg har jobbet både i barne- og voksenpsykiatrien, der stopper man folk og det er mye grenser og 
kontroll. Her behandler vi beboerne som voksne, og det er de selv som velger selv hva de vil gjøre. 
Det er fantastisk deilig å jobbe på denne måten. Jeg liker den faglige vinklingen som Bokollektivet 
står for, den måten å tenke på.»

En annen sier: 

«Jeg synes noe av det som er viktigst faglig i Bokollektivet, og som vi er gode på, er å møte beboeren 
der den er med omsorg og anerkjennelse, samtidig som vi har et overordnet blikk og kan hjelpe 
beboeren til å se seg selv utenfra og hva som skal til for å komme videre. Jeg tenker at i vekslingen 
mellom disse to perspektivene, kombinert med solid relasjonsarbeid, kan det skje utvikling og at 
beboer opplever trygghet til å utfordre seg selv og ta eierskap til sitt eget liv.»

Veiledning og faglig påfyll
Bokollektivet har en relativt liten ansattgruppe. Dette betyr at man også er sårbare, og at det 
er viktig at det er gode relasjoner mellom de ansatte. Som Kristin sier det: «Hvis vi ikke har 
det ordentlig oss ansatte imellom, har vi det ikke ordentlig med beboerne.»  Derfor er det 
viktig at de ansatte i Bokollektivet ivaretas og at de får både veiledning og faglig påfyll. 
I Bokollektivet ivaretas dette på ulike måter: 

«Bokollektivet har benyttet seg av ulike former for veiledning gjennom årene. For tiden 
foregår veiledningen internt i Bokollektivet, gjennom kollegaveiledning hver fjerde uke. 
Her er fokuset på ens egen rolle som miljøterapeut, snarere enn på konkrete saker som har 
med beboere å gjøre. I stedet for å drøfte sak spør man seg heller «hva kunne jeg gjort anner-
ledes? Hvorfor handlet jeg som jeg gjorde og hva hindrer meg i å endre min handlemåte?»

I tillegg forsøker Kristin å være tilgjengelig for samtaler, og har «åpen dør» slik at alle ansatte 
kan komme innom hvis det er noe de har behov for å diskutere. I Bokollektivet ser man det 
som svært viktig å diskutere det faglige arbeidet, og at det fungerer dårlig å holde ting for 
seg selv. «Da blir man ensom i jobben», som Kristin sier det. De ansatte på Bokollektivet får 
faglig påfyll gjennom planleggingsdager, felles fagdager for alle ansatte ved krisesenteret og 
gjennom «fagpersonlig utvikling». På fagdagene er det som oftest fagfolk utenfra som holder 
foredrag og presentasjoner om aktuelle temaer. Fagpersonlig utvikling er et konsept som 
Kristin har utviklet i Bokollektivet. Dette skal gi ansatte mulighet til å se på seg selv og sin 
egen praksis, og være bevisst på sitt eget potensiale. Ansatte kan for eksempel lage seg sine 
egne fagpersonlige mål, som da både kan omfatte kunnskapsutvikling og personlig stil. Fag-
personlig utvikling er en blanding av diskusjon og undervisning, som blir forberedt og ledet 
av Kristin. De ulike temaene er en del av en prosess. I de ansattes tilbakemeldinger kommer 
det fram at de ser det svært nyttig, og at det er fint å få reflektere rundt arbeidet man gjør og 
hvorfor man gjør det slik man gjør. De ansatte er altså en sammensatt gruppe, som både bev-
isst og underbevisst bruker sin personlighet og faglighet som viktige verktøy i arbeidet med 
beboerne. Men hvordan arbeider de rent praktisk for å ivareta Bokollektivets målsettinger? 
Det skal vi nå gå nærmere inn på, med vekt på noen utvalgte hovedområder.
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4.3  Målsettingen med oppholdet på et bo- og støttetilbud

Målsetting med et opphold i et bo- og støttetilbud er formulert på denne måten i Bufdir sin 
faglige plattform: 

«Formålet med det nasjonal bo- og støttetilbudet er å gi unge utsatt for tvangsekteskap og æres-
relatert vold hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som 
mulig. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester.» 

Men hva er et «normalt» liv? Det er ikke så mye som føles normalt med å leve i frykt med volds-
alarm og på hemmelig adresse, være forsiktig med hva man forteller om seg selv til andre og 
hele tiden kikke seg over skulderen for å sjekke om noen følger med på deg, eller følger etter 
deg. Det er heller ikke en normaltilstand å leve med reaksjoner på vold og traumer. Det vil der-
for være svært relativt at de som har bodd i Bokollektivet flytter ut og lever et helt «normalt» 
liv. Dette er imidlertid det Bokollektivet tenker må være på plass for å innfri målsettingen og 
at beboerne skal få et så normalt liv som mulig ut fra det utgangspunktet de har: 

• Et liv i trygghet: Bokollektivet tenker at beboerne skal kunne leve så trygt som   
 det lar seg gjøre. Det betyr at de ytre sikkerhetstiltakene må være på plass, for   
          eksempel voldsalarm, kode 6/7, besøksforbud og politikontakt. I tillegg må den
 indre bevisstheten rundt sikkerhet utvikles. Dette betyr i første rekke å bruke   
          ytre sikkerhetstiltak på en hensiktsmessig måte, men også å ha et realistisk syn   
          på sitt eget trusselbilde. Beboeren skal ikke være mer redd enn nødvendig, men   
          samtidig ikke være overmodig eller uforsiktig med sin egen sikkerhet. 

• Sysselsetting: Beboeren skal ha noe «å gå til» hver dag. Dette vil i hovedsak   
         være jobb, skole eller norskkurs, men kan også være andre tiltak ut fra den   
 enkeltes fungering og behov.

•      Helse: Beboeren skal ha en god helse eller få helsehjelp tilpasset fysiske eller   
          psykiske helseutfordringer. 

•      Makt i sitt eget liv: Beboerne skal føle at den har mulighet til å kunne ta                               
  viktige avgjørelser i sitt eget liv, at man er i stand til å kunne ta egne valg 
  og et personlig ansvar for seg selv.  

•      Nettverk: Beboeren skal ha gode venner og/eller tilhøre et godt nettverk.   
                 Dette kan også være SAMMEN, nettverket i Bokollektivet.
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“Hjelp til å bygge meg selv opp, men først og fremst finne meg selv”  –Beboer

Når beboere kommer inn i Bokollektivet er de alle i en kritisk livssituasjon. De har av sikker-
hetsmessige grunner måttet forlate sine nærmeste og ofte også sitt nettverk. Det er tydelig 
at den utsatte situasjonen de er i, fører med seg mange belastninger som må tas hensyn til 
i oppfølgingen. I boka «Når Aicha løber hjemmefra» (32:2012) refereres det til en modell 
utarbeidet av Trine Lindskov, psykolog og tidligere forstander på behandlingshjemmet i 
Kokkedal i Københavns kommune . Denne modellen illustrerer hva voldsutsatte trenger:

                         
 1.      Sikkerhet: Så lenge beboeren befinner seg inne på Bokollektivets lokaler er de 
                         trygge. I det øyeblikket de går utenfor Bokollektivets lokaler, må de bruke andre  
          sikkerhetstiltak, som for eksempel voldsalarm. Mye av arbeidet i Bokollektivet  
          går ut på å styrke beboerne i å ta vare på sin egen sikkerhet og benytte seg av   
          disse  ytre sikkerhetstiltakene. 

 2.     Omsorg: Når beboerne kommer til Bokollektivet er de ofte forvirret og redde.
                         De kan ha kommet rett fra en voldssituasjon og er i sjokk og krise, eller de kan 
                         ha planlagt lenge å forlate familien, og mange kan være redde og usikre på om   
                         de har tatt det riktige valget. Ifølge modellen kommer omsorg etter at sikker- 
         heten er på plass. I begrepet omsorg legger Bokollektivet også relasjons-  
                  bygging. For at beboerne skal kunne ta imot omsorg, må de kjenne de ansatte  
          og vite hvem de er. Den første tiden er det derfor viktig at kontaktpersonen er  
          tett på og de andre ansatte er synlige og lett tilgjengelige. 

 3.     Utvikling: Når den fysiske sikkerheten er på plass og beboeren også føler seg
          trygg på de ansatte og de andre beboerne kan beboeren starte med sin egen   
          utvikling. Dette kan foregå på mange områder: det kan handle om sysselset-  
                          ting som jobb, skole eller norskkurs, om sikkerhet, døgnrytme, matlaging, 
         sosiale relasjoner, fysisk/psykisk helse og så videre. Under oppholdet i Bo-
          kollektivet vil det være stort fokus på stabilisering av døgnrytme, sysselsetting  
          og helse, samt akutt støtte.

 4.     Behandling: Dette er den øverste delen av pyramiden. For å kunne nyttiggjøre  
          seg av behandling som for eksempel terapi ser Bokollektivet at det er mye som  
          må være på plass først. Beboeren må føle seg trygg og ikke ha usikkerhet rundt  
          bosituasjon, økonomi og sysselsetting. Dette kan virke forstyrrende på 
           behandlingen. 

Det er viktig at alle endringer og utviklingsområder i beboerens liv oppleves som deres egen 
prosess. Det er viktig at ikke de ansatte erstatter foreldrenes rolle med regler og bestem-
melser over hodet på beboeren. Det ville være lett å organisere Bokollektivet med regler og 
bestemmelser, men det vil ikke føre til et godt utviklingsmiljø for beboeren, i tillegg til at 
beboeren vil kunne bruke sine gamle mønstre og kunnskap om hvordan man skal omgå 
regler og lyve for å kunne få sin frihet.

4.4  Hva trenger mennesker som har blitt utsatt for vold
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4.5  Oppfølging i tre faser

For å vise tydeligere hvordan det jobbes på Bokollektivet og hvordan den faglige tilnærmin-
gen kommer til uttrykk arbeidet, skisseres her de tre fasene som beboere går igjennom i den 
tiden de bor i Bokollektivet. Oppfølging av den enkelte beboer vil selvfølgelig variere noe 
ut fra hva den enkelte trenger og om de bor i kollektiv eller leilighet. Følgende vil derfor gi 
hovedtrekkene i oppfølgingsarbeidet: 

Fase 1: Innflytting 
Målet med denne fasen er å sikre beboer en god start på oppholdet i Bokollektivet. Kart-
legging av situasjon og beboers hjelpebehov står sentralt for å kunne hjelpe beboer på vei 
til å gjenvinne følelsen av oversikt, forutsigbarhet og kontroll over sin livssituasjon, og 
noen trenger også akutt stabiliseringsarbeid. 

Kontaktperson
Når en ny beboer kommer til Bokollektivet, får de en kontaktperson blant de ansatte. 
Beboeren har jevnlige samtaler med kontaktpersonen, og kontaktpersonen blir derfor den 
personen i Bokollektivet som kjenner beboeren og saken best. Relasjonsbyggingen starter 
fra første møte, og de ansatte har fokus på å trygge beboer og å skape forutsigbarhet. I denne 
fasen får de ansatte ofte mye viktig informasjon om beboeren og dennes livssituasjon på 
en naturlig måte, gjennom bare å være sammen, i motsetning til fastsatte tidsbegrensede 
samtaler.

Når noen flytter inn i Bokollektivet er det som regel flere papirer som skal ordnes. Det kan 
være søknad om sosialhjelp, oppholdstillatelse, advokatbistand, navneendring, omadresser-
ing av post eller ny bankkonto. Kontaktpersonen er, i samarbeid med beboeren, ansvarlig for 
at man får den hjelp og støtte man trenger, og at de offentlige instansene som det er behov 
for, blir kontaktet.  

Sikkerhet

Omsorg

Utvikling

Behandling



56

Det å hjelpe beboerne gjennom ulike hjelpeinstanser kan ta mye tid, spesielt i begynnelsen. 
Mange av de som kommer til Bokollektivet, spesielt de som er nye i Norge, har liten oversikt 
over hva de må ordne og har heller ikke tatt hånd om slike ting før, og trenger tett oppfølg-
ing i denne fasen. Kontaktpersonen hjelper til med disse praktiske tingene, og koordinerer 
kontakt med instanser som NAV, skole, politi og advokat. 

Noen beboere ønsker kontakt med psykolog, og kontaktperson bistår da med å etablere kon-
takt med familievernkontor, DPS eller andre. Noen ønsker å starte på norskkurs, skole eller 
jobb, også dette er områder kontaktpersonen hjelper til med.

Kartleggingsfase 
I denne første fasen er beboers livssituasjon ofte kaotisk på mange områder. For at man skal 
kunne ta fatt på stabiliseringsarbeidet med den enkelte beboer, ser man i Bokollektivet det 
som nødvendig at det praktiske først er på plass. Derfor er fokuset i begynnelsen av opphold-
et på å definere beboerens hjelpebehov, for å få mer forutsigbarhet og oversikt. Kartlegging-
sarbeidet på Bokollektivet er mindre omfattende nå enn tidligere siden det allerede foreligger 
en kartlegging fra Kompetanseteamet og en trusselvurdering når de flytter inn. Det er allike-
vel viktig at de områdene beboeren ønsker og har behov for hjelp til blir kartlagt når de kom-
mer hit, og at det blir utarbeidet en handlingsplan i samarbeid med beboeren. I Bokollektivet 
brukes det ikke noe spesifikt kartleggingsverktøy, men i visse tilfeller kan nettverkskart og 
genogram være nyttig. Bortsett fra det defineres kartlegging som «å bli kjent med beboeren». 

Kristin forteller om hvordan Bokollektivet bestreber seg på å gjennomføre denne kartleggin-
gen på en respektfull måte, og med et empowerment-perspektiv: 

«Kartlegging skjer jo hele tiden mens vi blir kjent, men vi stiller ikke unødvendige spørsmål. Vi skal 
ikke stille et eneste spørsmål uten at vi kan begrunne hvorfor vi spør. Hvis man blir veldig utspurt, 
kan man føle seg tom etterpå, og det fører ikke nødvendigvis til positiv endring. Noen ganger sier 
jeg at jeg spør for å prøve å forstå. Men jeg behøver ikke spørre om alt, og jeg skal ikke spørre fordi 
jeg er nysgjerrig. Hvis man skal tenke empowerment, likeverd og respekt, skal du eie historien din 
selv. Beboerne skal få fortelle det de ønsker.»

De ansatte på Bokollektivet ser at det ofte avdekkes et mer nyansert bilde av beboer gjennom 
samtaler, aktiviteter og samhandling med andre. Den kartleggingen som gjøres vil være med 
på å bestemme hvordan man går frem videre, og dette kan derfor være svært individuelt for 
hver enkelt beboer. 

Handlingsplan  
Tidligere er det familien som har tatt avgjørelser og bestemt over beboerne. Familien har 
gjort det de syns er best. Nå skal beboeren selv finne ut hva som er best for seg selv. Men hva 
skal man bruke denne friheten til? Når beboeren flytter inn i Bokollektivet er det derfor viktig 
å snakke om hvilke mål de ønsker å sette seg. Alle som bor i Bokollektivet lager derfor en 
handlingsplan sammen med sin kontaktperson. Handlingsplanen består av egendefinerte mål 
som den enkelte beboer ønsker å jobbe med eller få hjelp til under botiden. Handlingsplanen 
lages så tidlig som mulig etter innflytting, og kan endres underveis i botiden. Den skal være 
enkel med hovedmål, delmål og hva som må til for å nå målene.  



57

Eksempel på en del av en handlingsplan

Lage ny
bankkonto i

banken

Lage
budsjett

Lage mat
hjemme,
ikke bare
spise ute

Spare litt 
hver 

måned

Ikke bruke
mer penger
enn jeg har

råd til

Handlingsplanen brukes for å holde et målrettet fokus under oppholdet og i oppfølgingen, samtidig som 
det er et fint verktøy for beboeren for å føle eierskap til sin egen prosess og ikke glemmer hva man jobber 
mot. En ansatt sier at hun pleier å innlede arbeidet med handlingsplan på denne måten:

«Nå har du seks , kanskje ni måneder, der du kan bo i Bokollektivet. På denne tiden har du meg og andre ansatte 
rundt som kan hjelpe deg med det du måtte trenge for å bli klar til å bo i en egen leilighet. Så nå skal vi sammen 
lage en handlingsplan med et hovedmål, tre delmål og til slutt finne ut hva som må gjøres for å oppnå målene. 
Målene skal vi jobbe med hele tiden mens du bor hos oss, og etter ca tre måneder skal vi se på handlingsplanen 
på nytt for å se hva du har fått til og om det er noe vi skal endre i planen. Hva er det aller viktigste for deg å få 
hjelp til mens du bor her hos oss, hva er ditt hovedmål?»



Kontakt med hjelpeapparatet
Alle som kommer til Bokollektivet trenger kontakt med det ordinære hjelpeapparatet på et 
eller annet tidspunkt. Noen trenger kontakt med én instans, mens andre trenger kontakt
med mange. Bokollektivets ansatte bistår beboeren i å finne frem til hvilke tilbud den enk-
elte trenger og kontakt med de ulike instansene. Etter utflytting skal beboer i prinsippet 
selv overta kontakten med disse. Det må derfor foregå en gradvis selvstendiggjøringsprosess 
i løpet av den tiden beboer bor i Bokollektivet. 

Flere av beboerne har tidligere hatt kontakt med hjelpeapparatet, for eksempel barne-
verntjenesten i den kommunen de kommer fra.  Av ulike grunner har barnevernet ikke 
tatt omsorgen for beboeren, eller beboeren har blitt tilbakeført til hjemmet etter plassering. 
Flere av beboerne kan oppfattes som vinglete og inkonsekvente for de som ikke kjenner dem.
«Flere saksbehandlere tegner et bilde av jenter som med stor fortvilelse sier fra om svært 
alvorlig forhold hjemme, for så å trekke tilbake alt sammen og insistere på at det ikke var 
sant. Jenta gir altså to diametralt motsatte versjoner av virkeligheten»  (Bredal, 71:2018) 
For alle som kommer i kontakt med beboerne i denne fasen, er det viktig å ikke gi opp. 
Det er viktig å forstå at å endre livet sitt så drastisk er en prosess som kan ta tid, men at
man trenger støtte selv om både situasjonen og beboeren kan virke utfordrende. Det å frem-
stå som vinglete og inkonsekvent er på mange måter konsekvenser av å være voldsutsatt. 
Enkelte beboere forteller at de har oppsøkt barneverntjenesten eller NAV, men ikke har blitt 
forstått eller ikke har mottatt den hjelpen de hadde forventet. En del av beboerne kan i slike 
tilfeller ha gitt ufullstendig eller usammenhengende informasjon, noe som har gjort det 
vanskelig for en saksbehandler å forstå hvilken situasjon beboeren egentlig er i:

«Saksbehandler på NAV hadde møtt Samira en gang før. Da var hun kommet til NAV for å få 
hjelp til å skaffe leilighet. Hun hadde fortalt at hun var lei av å bo hjemme, og at hun kjente 
mange norske jenter som hadde fått hjelp av NAV til å få leilighet. Så det ville hun også ha. Saks-
behandler hadde fortalt Samira at hun ikke kunne hjelpe henne. Siden Samira nettopp var fylt 18 
år, og gikk på videregående, så var det slik i det norske systemet at foreldrene hadde forsørgelse-
splikt. Hun hadde også forklart Samira hva dette betydde i praksis. Samira hadde vært irritert og 
sagt til saksbehandler at hun ikke fikk det hun hadde rett på. Saksbehandler hadde kjent at hun 
ble irritert og hadde sagt til Samira at hun jo bare kunne skaffe seg en jobb og tjene penger selv 
hvis hun så gjerne ville bo alene. 

Og nå stod Samira på NAV igjen. Saksbehandler kjente at hun ble irritert, men tenkte at denne 
gangen skulle hun ta seg tid til å bli litt bedre kjent med Samira. Samira hadde det samme ønsket 
som sist, hun ville ha leilighet. Denne gangen spurte saksbehandler hvorfor Samira så gjerne ville 
flytte hjemmefra. Samira fortalte at hun var blitt kastet ut hjemmefra. At hun hadde sovet på 
sofaen hos en eldre venninne som bodde alene, men hun kunne ikke fortsette å bo der. Saksbe-
handler spurte Samira om hun kunne fortelle henne hva som hadde skjedd da hun ble kastet ut 
hjemmefra. Samira fortalte at brødrene hennes hadde funnet ut at hun hadde en kjæreste. 
De hadde fortalt det til faren, som hadde blitt så sint at han hadde truet henne med en kniv. 
Samira hadde tatt skolesekken sin og løpt ut av foreldrenes leilighet. Faren hadde ropt til henne 
da hun løp at hun ikke lenger var deres datter, at hun var som død for dem.»
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Samira kunne med letthet vært en av Bokollektivets beboere, så dette eksemplet viser at 
det er viktig at kontaktpersonen forbereder beboeren før et møte med ulike instanser. Den 
ansatte må forberede beboeren på hvilke spørsmål som kan bli stilt og hjelpe beboeren med 
å gjøre seg forstått og gi et helhetlig bilde av situasjonen, slik at de får det de har rett på. 
Dette gjelder uansett om det er et første møte hos NAV, kartlegging hos DPS, ny fastlege, 
ny terapeut, ny advokat eller første møte med skole, for å nevne noen. 

Det betyr også at beboeren får hjelp til å sortere hva som er viktig å fortelle til de ulike
hjelpeinstansene. Beboeren trenger ikke nødvendigvis å fortelle alle såre detaljer og volds-
episoder til alle de ulike instansene, men kan få hjelp til å lage “overskrifter”, som gjør det 
lettere å få frem det viktigste. Det vil selvfølgelig også være stor forskjell på en kartleggings-
samtale hos DPS og et første møte på ny skole. 

Å ordne sammen med
I begynnelsen av oppholdet er det som regel kontaktpersonen som ivaretar mye av det 
praktiske for beboerne, men målet er at beboerne skal ta over ansvaret med å lage avtaler 
og ordne ting selv i løpet av oppholdet. Derfor har Bokollektivet en egen tilnærming til 
oppfølgingen: man ordner ikke for men sammen med beboerne. Eller som Kristin formulerer 
det: «Vi samarbeider med beboerne, og vi gjør ikke noe for dem som de klarer selv”. 

Så selv om kontaktpersonen ivaretar mye av kontakten med offentlige instanser i begynnels-
en, gjøres det hele tiden sammen med beboeren. Etter hvert oppfordres de til å ta telefoner 
selv, og de ansatte hjelper til ved behov. De ansatte sitter sammen med beboeren når ting skal 
ordnes, og hjelper på den måten til å trygge dem. Kristin formulerer det slik: 

«Hvis noen trenger å ta en telefonsamtale, kan beboeren ta den første biten, for eksempel å ringe 
for å bestille en tannlegetime. Så kan kontaktpersonen overta, og snakke om betaling eller andre 
praktiske spørsmål. Det tar tid å få beboeren til å tenke på denne måten, og det tar særlig tid i 
begynnelsen. Det er også enklere for de ansatte å ta hele telefonen selv, men ved å la beboeren 
gjøre det selv, vil man snart kunne gjøre det meste selv. Dette er empowerment i praksis. Når man 
har klart en ting, greier man den neste også. Det er en selvstendighetstrening. Målet er jo at vi skal 
gjøre dem i stand til å klare seg på egen hånd i samfunnet.»

En av de ansatte forteller også at de gjennom en empowerment-tilnærming ganske snart 
erfarer at det er mye beboerne kan og får til på egen hånd: «Empowerment-tilnærmingen 
hjelper slik at de finner sine egne ressurser. Og det bidrar til at de får tro på seg selv, og har større 
selvtillit til seg selv. Det viser hvor viktig brukermedvirkning og empowerment er når det kommer 
til denne gruppa.»

Beboerne som er intervjuet, forteller også at de opplever å ha blitt hjulpet på en måte som 
gjør at de nå opplever å kunne stå på egne ben. De opplever Bokollektivets tilnærming med å 
hjelpe til i begynnelsen, men så «å ordne sammen med», som svært viktig for at de nå er mye 
mer selvhjulpne. En tidligere beboer i Bokollektivet forteller: 
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«Det var vanskelig å komme hit. Og det var mye hjelp i å komme hit. Alt var så annerledes her, 
men etter hvert fant jeg ut at dette kan jeg leve med. Det var vanskelig i begynnelsen, men det var 
bra at det hele tiden var noen som passet på oss. Det trenger man til å begynne med. Jeg fikk også 
mye hjelp i begynnelsen. Jeg kom fra en helt annen by, og var overhodet ikke kjent her. Kontakt-
personen min viste meg rundt, hvor den nærmeste matbutikken var, bank og så videre. De fulgte 
meg, også på møter, de minnet meg på ting. Nå gjør jeg ting mer på egen hånd. Man må lære å gå 
for å kunne løpe, og Bokollektivet har lært meg å gå.»

En annen tidligere beboer forteller: 

«Jeg fikk stor hjelp og støtte her, og jeg lærte mye norsk her. Jeg trodde aldri at jeg skulle kunne 
stå på egne bein, men på grunn av Bokollektivet greier jeg meg nå. Jeg hadde ingen selvtillit, det 
fikk jeg her. I begynnelsen når jeg bodde her, turte jeg ikke si noen ting, jeg turte ikke prate. Men 
etter hvert lærte jeg å si fra. De ansatte sa at du kan si det du vil, de støttet meg veldig. Nå er det 
jeg selv som bestemmer over hva jeg vil gjøre i livet. Når jeg prater med andre folk forteller jeg 
om hvordan det er her i Bokollektivet, og jeg sier: Se på meg, jeg er et eksempel, jeg kan stå 
på egne ben.»

Beboerne forteller at det er nettopp måten man arbeider på i Bokollektivet som har bidratt til 
at de opplever at de nå kan ta ansvar for seg selv og valgene sine uten støtte fra familien.

Fase 2: Botiden, oppfølgingstiden 
Når mye av det praktiske i og rundt beboers livssituasjon er på plass vil hovedfokuset gradvis 
veksle over på stabiliseringsarbeid, mestringsopplevelser og empowerment. Målet i denne 
fasen er blant annet å hjelpe beboere med å håndtere symptomer på opplevelser de har vært 
igjennom. Dette forutsetter en følelse av kontroll, lavt stressnivå og en god relasjon. Å kunne 
ta kontrollen tilbake er nødvendig for å kunne føle håp og tro på mulig endring. Dette kan 
blant annet oppnås gjennom opplevelse av mestring og selvstendiggjøring/empowerment. 

Traumebevisst omsorg
I traumebevisst omsorg er stabiliseringsarbeid viktig, og i Bokollektivet er dette arbeidet 
tilpasset den enkelte beboer. Felles vil alltid være fokus på en god døgnrytme, kosthold, frisk 
luft og aktiviteter.  De ansatte bidrar på ulike måter til å stabilisere beboeren etter traume-
opplevelser. En viktig del av dette arbeidet er å normalisere reaksjonene og hjelpe beboeren 
til å forstå reaksjonene på det de har vært utsatt for, samt hvordan de kan håndtere reaks-
jonene i hverdagen. Ofte ser de ansatte at reaksjoner på opplevelsene kommer til uttrykk 
som fysiske plager, for eksempel hodepine, magesmerter og søvnforstyrrelser. Flere beboere 
oppsøker legevakt og fastlege for å få hjelp, men får ofte tilbakemelding om at alt er i orden. 
De ansatte hjelper beboerne til å se sammenhengen mellom fysisk og psykisk smerte. Bebo-
erne trenger ofte tid til å forstå og se dette i sammenheng med de opplevelsene de har vært 
gjennom. Stabiliseringsarbeidet har ikke som mål å helbrede et eventuelt traume fra disse 
opplevelsene, men hjelpe beboer til å forstå, gjenkjenne og håndtere sine ettervirkninger. 
Bokollektivet har erfart at denne type arbeid ofte fører til at beboer ønsker kontakt med 
psykolog/terapeut for mer inngående hjelp med sine ettervirkninger.
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Det vil være en viktig del av stabiliseringsarbeidet å arbeide med døgnrytme og innhold i 
hverdagen. Beboerne har grunnet sine søvnproblemer og tunge stunder vanskeligheter med 
å stå opp om morgenen. Beboerne blir derfor vekket hver morgen til en felles frokost. Under 
frokosten blir dagens planer diskutert, samt ulike temaer som dukker opp, for eksempel hva 
man har hørt på nyhetene, aktuelle saker som “alle” diskuterer, viktige hendelser i Norge, 
eller hjemlandet. De beboerne som ikke skal gå tidlig på skole eller jobb blir også oppfordret 
til å stå opp. Selv om man har sovet dårlig om natten er det viktig å stå opp og prøve å holde 
seg våken i løpet av dagen. I løpet av formiddagen tilbys faste aktiviteter for de som ikke har 
annet tilbud på dagtid. I perioder er det vanskelig å motivere beboerne til å stå opp, særlig 
hvis de har sovet dårlig om natten. Det er derfor viktig å holde fokus på døgnrytme, innhold 
i hverdagen og rolige kvelder. Derfor avsluttes også alltid dagen med en «te-seremoni», der 
beboerne blir tilbudt en urtete som drikkes sammen med ansatte i beboerstuen. Her er det 
fokus på å senke skuldrene og prøve å legge grunnlaget for en rolig nattesøvn. Belysningen 
blir senket og man forsøker å kun snakke om hyggelige ting, for å forebygge uro og eventuelt 
mareritt. Alle ansatte løser dette på ulike måter, og noen har eksempelvis et fast spørsmål de 
stiller hver gang, som «har du lært noe nytt i dag?» eller «kan du nevne tre fine ting du har 
opplevd i dag?». Bokollektivet bruker ulike verktøy i sitt stabiliseringsarbeid, som for eksem-
pel «den indre veggen» (Judith van der Weele 2006) og toleransevinduet. Her skal vi komme 
med noen eksempler på hvordan Bokollektivet bruker disse verktøyene sammen 
med beboere.

«Den indre veggen» 
«Den indre veggen» er en metafor for hvordan det å bygge en «indre vegg» kan skape en viss 
avstand mellom smerten og fortiden på den ene siden og jeg-et i nåtiden på den andre siden. 
I samtale med en beboer kan metaforen brukes på følgende måte: 
 
«Se for deg en vegg inni deg selv. På den ene siden av veggen står du og på den andre siden av 
veggen har du alle de vanskelig opplevelsene dine. Akkurat nå er denne veggen ganske skjør, og 
har mange hull. Det betyr at det er veldig lett for de vanskelige opplevelsene å komme igjennom, 
slik at du har de hos deg hele tiden og det vil gjør det vanskelig for deg å tenke på og konsentrere 
deg om andre ting. Vårt mål nå er å tette igjen denne veggen mer og mer og gjøre den solid og 
sterk. Når veggen blir sterkere kan du bestemme når du ønsker å åpne døra i veggen, eller kanskje 
til og med bare en liten luke, for å besøke de vonde opplevelsene. På den måten skal du slippe å ha 
de hengende over deg hele tiden, og du kan få litt pusterom og tid til å konsentrer deg om andre 
ting i ditt liv. Målet er at veggen skal bli så sterk at du kun åpner denne døra når du er i trygge 
omgivelser, enten sammen med kontaktpersonene din eller hos terapeuten din. Dette vil gjøre at 
følelsene ikke blir like overveldende for deg, at de vonde opplevelsene ikke skal ta så stor plass, 
og at det er mulig å begynne å jobbe med de vonde opplevelsene for at de skal ta mindre og 
mindre plass i ditt liv». 

Erfaringen er at beboerne i Bokollektivet kjenner seg igjen når det snakkes om «den indre 
veggen». Ved å tegne samtidig som det forklares blir det enda tydeligere. 

Så etter «den indre veggen» er blitt forklart lager Bokollektivet en plan sammen med beboer 
på hvordan tette hullene og hvordan gjøre veggen sterkere. Dette er igjen essensen i stabilis-



63

eringsarbeidet. «Den indre veggen» blir sterkere av å jobbe med døgnrytmen, å legge seg og 
stå opp til rimelige tider, huske på å få i seg mat jevnlig (som frokosten beskrevet over), delta 
på aktiviteter og få nye, positive opplevelser gjennom dagen (opplevelsesorientert), roe ned 
og gjøre fine ting for seg selv på kveldstid (som te-seremonien), gjøre ting man liker som å 
danse, tegne, male, være sammen med andre, gå tur, trene osv, og å ta mer og mer kontroll 
over eget liv (empowerment). Å bygge en sterkere vegg er en prosess som må jobbes med 
over tid. Det er da viktig at ansatte passer på å minne beboeren på hva som er endret siden 
beboer flyttet inn. Ved å ha en handlingsplan med beboeren sine mål vil det være enklere å 
se utviklingen i beboeren sitt liv. Så er det viktig å huske at alt henger sammen. Når for 
eksempel veggen blir sterkere vil beboer kunne kjenne mestring på skolen, og når beboer 
kjenner mestring på skolen vil det gjøre veggen sterkere. Det forutsetter også at man jobber 
med ulike stabiliseringsteknikker på en gang; det kan for eksempel være vanskelig å jobbe 
med søvn om man ikke får i seg mat, da blir det vanskelig å sove. 

Toleransevinduet
Toleransevinduet er et verktøy som beskriver aktiveringstilstanden vår. Ved over- eller under-
aktivering vil man være utenfor toleransevinduet. Det er når man er innenfor toleransevin-
duets rammer at man kan utvikle seg, tenke, lære nye ting og få med seg det som skjer rundt. 
Det er da man kan fungere som best i eget liv. Her er eksempel på hvordan toleransevinduet 
kan brukes som verktøy i samtale med beboer. Bokollektivet tegner ofte samtidig med for-
klaring: 

«Se for deg at du har et vindu foran deg. Når du er innenfor vinduets rammer kan du tenke klart, 
lære nye ting og få med deg det som skjer rundt deg. Om du kjenner deg veldig redd og du kan 
kjenne at hjertet ditt banker ekstra fort eller du kanskje kjenner at du ikke kan tenke klart, da er 
du over vinduet. På den andre siden, om du føler deg lammet og nummen, da er du under vinduet. 
Hvor stort dette vinduet er avhenger litt av både dagsform, men også opplevelser du har hatt i 
livet. Om du har flere vonde opplevelser kan dette vinduet bli ganske smalt, og det skal ikke så mye 
til før man er under eller over det. Alle mennesker opplever å være både over- og underaktivert til 
tider, men målet er at du skal være mest mulig innenfor denne rammen, altså at du bruker mest 
mulig tid i toleransevinduet. Og samtidig skal vi jobbe med at vinduet blir større, slik at det skal 
mer til for at du havner utenfor vinduet. Dette kan vi løse ved at vi sammen finner teknikker som 
gjør at du kan roe deg ned når du havner over vinduet, og vi kan finne måter å vekke deg på når 
du havner under vinduet.»

I samtaler med beboere opplever Bokollektivets ansatte at beboere ofte har tanker om hva 
de kan gjøre når de er utenfor toleransevinduet. Noen eksempler på dette er å ta seg en dusj, 
se på Netflix eller Youtube, gå seg en tur, be, være sammen med andre. Ved å ha snakket om 
dette på forhånd vil både beboer og de ansatte være mer rustet til å håndtere det når beboer 
er på vei ut av toleransevinduet. Om Bokollektivet opplever at beboere er utenfor toleran-
sevinduet er det flere teknikker som brukes for å bringe dem tilbake inn i vinduet, som å 
be beboer rette fokus på noe som er i rommet, beskrive ting rundt seg, drikke vann, kjenne 
stolen under seg, gi dem en gjenstand de kan kjenne på. Alle disse tiltakene bidrar i sum til 
å legge grunnlaget for en mer stabil hverdag for beboerne, og kan hjelpe dem med å bedre 
håndtere det videre arbeidet mot selvstendighet og ansvarlighet. 
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Akupunktur
«Hvis det de står oppe i forblir ubehandlet, går det tapt en generasjon kvinner. Det er så viktig å 
hindre videreføring av traumer» , sier akupunktøren i Bokollektivet. Akupunktur er en annen 
viktig del av stabiliseringsarbeidet i Bokollektivet. En gang i uken får beboerne tilbud om 
akupunktur av en akupunktør og fysioterapeut som bidrar på frivillig basis. Flere av beboerne
benytter seg jevnlig av dette tilbudet. Hovedfokuset i akupunkturen har vært å gi brukerne 
hjelp til plager som hodepine og andre smerter i kroppen, søvnproblemer og stress. 
Akupunktøren bruker ulike tilnærmingsmåter i tillegg til nåler. Dette kan være anerkjennende 
samtaler, informasjon og kunnskapsformidling om kropp og helse,  samtidig som det er en 
situasjon med mye ro og omsorg.  Noen av brukerne oppsøker tilbudet hovedsakelig for dette. 
Akupunktøren sier videre: 

«Mitt mål er at de skal eie sin egen prosess, og komme hjem til seg selv.» Det var en jente som sa 
til meg en gang: «Hadde jeg ikke begynt å meditere, hadde jeg tatt livet av meg.» Det var så sterkt 
å høre, og viser at dette har så stor betydning for mange.» Dette er et tilbud som alle medlem-
mene i nettverket SAMMEN kan benytte seg av. Vi vil utdype mer om SAMMEN i kap 6. 

Yoga 
Yoga er også en populær aktivitet i Bokollektivet. Flere av de ansatte er utdannet yoga-
instruktører, og det legges vekt på å tilby noe som kalles traumesensitiv yoga. Denne typen 
yoga er tilpasset personer som har opplevd potensielt traumatiske hendelser, som har traum-
er og/eller fysiske og psykiske utfordringer. Yogatimene kan skape et viktig pusterom og 
utstyre deltakere med verktøy til å håndtere stress og uro.

Traumekurs
Bokollektivet har jevnlig et traumesensitivt kurs om reaksjoner på vold for beboere. Et av 
målene med kurset er å øke beboernes kunnskap om ulike former for vold for å forebygge 
at de ender i voldelige relasjoner.

Kurset er delt inn i tre deler med øvelser innimellom. Første delen handler om å gi deltakerne 
en større forståelse av vold. Her beskrives vi ulike former for vold som psykisk vold, materi-
ell vold, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. I del to beskrives noen av de vanligste 
reaksjonene på vold og reaksjonene normaliseres. I den tredje og siste delen jobbes det helt 
konkret med hva som skjer i hjernen når vi blir aktivert og hva deltakerne kan gjøre for å roe 
seg ned, hvis de eksempelvis blir trigget av noe som minner dem om det de har vært utsatt 
for. Øvelsene som brukes på kurset er lette puste- og telleøvelser som har samme effekt. 
Bokollektivet ønsker å gi deltakerne en større forståelse for de reaksjonene de har, normal-
isere reaksjonene og forebygge ensomheten som det sees at mange opplever på grunn av 
sine reaksjoner. En av tilbakemeldingene etter kurset er: 

«Takk for at jeg fikk komme. Det utvidet min kunnskap om vold for å ikke la noen gjøre det mot 
meg igjen. Og det viktigste at jeg vet nå at det er helt vanlig å ha disse reaksjonene jeg har. Jeg 
skammet meg over det, men ikke lenger.»
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Relasjonsarbeid   
«Skade skjedd i relasjon, helbredes i relasjon» - Judit Herman  

En av de viktigste grunnpilarene i det faglige arbeidet i Bokollektivet er relasjonsarbeidet 
med den enkelte beboer. Bokollektivet bestreber seg på at den første beboeren møter når 
den kommer til Bokollektivet er kontaktpersonen. Videre er det viktig at kontaktpersonen 
er mest mulig tilstede den første tiden. Denne viktigheten kommer blant annet til syne i 
tilbakemeldinger fra tidligere beboere: 

«Jeg var livredd for alt det nye. Men jeg valgte å stole på kontaktpersonen min. Men så reiste hun 
på ferie. Jeg prøvde å oppholde meg mest mulig på rommet mitt alene, frem til hun kom tilbake». 

Basert på slike tilbakemeldinger ser Bokollektivet hvor essensiell relasjonen mellom beboer 
og kontaktperson er, og hvor viktig det er å skape forutsigbarhet i hverdagen ved at beboerne 
blir informert om eventuelle endringer og får hjelp til å bli trygg på de øvrige ansatte også. 
Særlig blir dette viktig i starten, når relasjonen er på sitt skjøreste. I en ny og opprivende 
livssituasjon kan selv den minste endring oppleves som en ny avvisning, så det å bygge 
trygge og sterke relasjoner helt fra starten av er helt avgjørende for beboerens velbefinnende. 
Alt arbeid med beboerne er basert på relasjonsarbeid. Hver beboer får en individuelt tilpasset 
oppfølging, det betyr at kontaktpersonen kartlegger sammen med beboeren hva den enkelte 
har behov for. Noen få trenger for eksempel å møte sin kontaktperson en gang i uken, hvilket 
er minstekravet fra Bokollektivets side, og klarer ellers det meste selv. Dette er ofte beboere 
som bor i leilighet og som har aktiviteter på dagtid som jobb eller studier, og har som oftest 
et godt og stabilt nettverk utenom familien. Disse beboerne er imidlertid i et mindretall. De 
fleste trenger mye kontakt med ansatte og deltar også på fellesaktiviteter flere ganger i uken. 
I noen tilfeller kan det være en utfordring å etablere en god relasjon og oppnå den kontakten 
man tenker at man bør ha for å kunne hjelpe beboerne videre. I andre saker er beboere svært 
avhengige av kontakten, da nåværende livssituasjon og/eller omfanget av konsekvensene 
etter hendelsene de har vært utsatt for, er så omfattende at dette begrenser muligheten for 
nettverksbygging. I begge tilfeller er de ansatte ansvarlig for relasjonens kvalitet og derfor 
ansvarlig for å kunne gi beboeren mulighet for vekst og utvikling. Bokollektivets erfaring med 
brukergruppa viser at beboerne trenger den tryggheten det er å ha en god relasjon til først 
og fremst kontaktpersonen, men også til de andre ansatte, for å kunne tro på at utvikling er 
mulig. Selvmordstanker, skam, redsel, frykt for fremtiden og ambivalens rundt forholdet til 
familien, er alle områder det er lettere å snakke om med en person du har en god relasjon til. 
I relasjonen med de ansatte gjør beboeren seg andre erfaringer enn den de har hatt med fam-
ilien sin. De ansatte skal være trygge, stabile, likeverdige og ikke dømmende i kontakten med 
beboerne. Dette er veien til at beboeren i større grad kan ta et personlig ansvar for seg selv, 
sine valg og handlinger. 

Relasjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess som foregår fra innflytting til etter utflytting. 
Relasjonen utvikles over tid, og underveis i botiden opplever man til tider at uenigheter og 
utfordringer oppstår. Beboere skal også da være trygge på at man sier det man mener, men 
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at avgjørelsene er deres egen. I de periodene hvor livet til en beboer er turbulent er det 
spesielt viktig at de ansatte er bevisst på at de er ansvarlige for relasjonens kvalitet og til-
passer seg beboers situasjon, samtidig som de beholder ledelsen. Når de fremstår som trygge 
og stabile kan dette være et viktig og godt holdepunkt i en ellers kaotisk fase. I slike faser 
blir det viktig for de ansatte å holde fast ved målet beboeren har satt seg for oppholdet sitt.  
Relasjons-arbeid blir altså en av de viktigste byggesteinene for å kunne hjelpe beboerne med 
å oppnå det de ønsker. Som Kristin understreker er det vanskelig å nå frem med god miljøter-
api uten å ha en relasjon i bunn, og denne må kontinuerlig jobbes med, også etter utflytting. 

Kriser, sykdom og akutte situasjoner
Den tiden beboer oppholder seg i Bokollektivet er ofte preget av oppturer og nedturer
Depresjoner og selvskading kan være en del av dette. Bokollektivet opplever til tider at en-
kelte beboere ikke ønsker å leve lenger. Slike situasjoner utløses ofte av en spesiell hendelse 
og oppstår som regel akutt. Det tas da en vurdering sammen med beboeren på om vedkom-
mende er i stand til å ta vare på seg selv. I tilfeller hvor beboeren og den ansatte mener bebo-
erne kan ivareta seg selv utarbeides en plan for de nærmeste dagene. Planen bør inneholde 
avtalte tidspunkt for samtaler med kontaktpersonen, kontaktinformasjon til døgnåpne hjel-
petelefoner, kontakt med terapeut og ikke minst hva beboer selv kan gjøre som kan bedre sit-
uasjonen. I slike perioder intensiveres oppfølgingen til det maksimale.  Alle ansatte i Bokoll-
ektivet har deltatt på kurset «Første-hjelp ved selvmordsfare» hos Vivat. Hensikten med dette 
er å skolere de ansatte til å bli tryggere og bedre forberedt til å håndtere disse situasjonene.  
 Det er en balansegang mellom å være tilgjengelig for beboer til enhver tid og i alle slags 
kriser og sykdommer, og å gjøre beboeren i stand til, og forberedt på, å håndtere dette på 
egenhånd etter utflytting. Denne balansegangen er ofte vanskelig for ansatte å vurdere, og 
i tvilstilfeller er det alltid nyttig å drøfte med en kollega. Det vil også være lettere å ta slike 
avgjørelser når man kjenner beboeren godt, så her vil igjen relasjonsarbeidet være viktig. 

Sysselsetting og nettverk 
Bokollektivet ser en klar sammenheng mellom dårlig psykisk helse og manglende sysselset-
ting og nettverk. Det er av stor betydning at beboerne deltar i sosiale sammenhenger som gir 
mestringsopplevelser og mening i hverdagen. Det blir derfor viktig at beboer kommer i gang 
med sysselsetting i form av skole, kurs eller jobb. Det er en utfordrende, men en viktig del av 
arbeidet, å oppmuntre til og å hjelpe beboere med å utvide sine nettverk. Bokollektivets net-
tverksgruppe  «SAMMEN», er en viktig arena for mange beboere og tidligere beboere. Mange 
av beboerne finner gode venner gjennom SAMMEN, men viktigst av alt er at dette er en arena 
for sosial læring og mestring. Mange av beboerne har tidligere levd svært isolert og kontroll-
ert, og har derfor ikke den nødvendige sosiale kompetansen til å kunne nyttiggjøre seg andre 
fritidsaktiviteter og nettverk.

Fase 3: Utflytting
Bokollektivet har erfart at det er viktig at beboere til enhver tid forholder seg til Bokollektivet 
som et midlertidig tilbud, det fokuseres derfor på utflytting ganske tidlig i botiden. Handling-
splanen inneholder ofte en plan om hva eller hvor beboer ønsker seg videre etter utflytting. 
Det utarbeides i tillegg til handlingsplanen en boligplan for beboeren tre måneder etter inn-
flytting på Bokollektivet. Det sier seg selv at det kan bli stressende i det øyeblikket beboer har
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fått tilbud om å leie en leilighet. Beboeren kan ikke skrive under på leiekontrakten før NAV 
har godkjent den og politiet har sikkerhetsklarert leiligheten og området den ligger i. I tillegg 
skal det kjøpes inn møbler og utstyr, og beboeren skal flytte ut av Bokollektivet med det det 
innebærer av nedpakking og vasking. Dette er en svært sårbar periode for beboeren, hvor de 
ofte trenger mye støtte og hjelp. 

Alle som har bodd i Bokollektivet vil få tilbud om overføring til Røde Kors-telefonen ved 
utflytting, dette er noe Bokollektivet oppfordrer alle til å ta imot, da Røde Kors-telefonen 
vil kunne hjelpe beboeren med ulike utfordringer etter utflytting. Kontaktpersonen følger 
beboeren til et overføringsmøte med Røde Kors-telefonen, og kan i overgangsfasen hjelpe 
beboeren med å bli tryggere på den nye kontaktpersonen og situasjonen for øvrig.  Noen 
beboere kan finne det vanskelig å overføres til Røde Kors-telefonen, og oppleve det som en 
ny avvisning. En tidligere beboer beskriver det slik:

«De her på Bokollektivet vet hvordan jeg er som person og kjenner meg, så det var liksom min 
komfortable sone, da, og det var veldig trygt for meg. Så jeg kunne liksom gråte og spørre om hjelp, 
for det var Bokollektivet og de har sett meg på mitt verste. Så da å gå igjen til Røde Kors og møte 
noen mennesker og si sånn «du, det og det er problemet», jeg følte det bare var stress»

Denne følelsen har ingenting med Røde Kors-telefonen i seg selv å gjøre, men handler 
generelt om at beboerne kan synes det er vanskelig med forandringer, og at det er vanske-
lig å skulle skape nye relasjoner med et annet hjelpeapparat. Nettopp derfor er det viktig at 
Bokollektivet bidrar til å gjøre prosessen så trygg som mulig, i samarbeid med de ansatte hos 
Røde Kors-telefonen.  

Sikkerhet er et sentralt tema i alle fasene av Bokollektivets oppfølging av brukerne. Det er 
både viktig for hver enkelt beboer i Bokollektivet, og det angår alle beboerne i fellesskap. 
De lever med trusler fra ektefelle, familie, storfamilie eller svigerfamilie, og ivaretakelse av 
beboernes sikkerhet gjennomsyrer derfor alt arbeid med beboerne i Bokollektivet. Hvordan 
arbeider så Bokollektivet med å ivareta beboernes sikkerhet – i et empowermentperspektiv?
Sikkerhetsarbeidet i Bokollektivet dreier seg om hvordan brukerne skal kunne leve med den 
trusselsituasjonen de befinner seg i, og hvilke tiltak man sette i verk rundt brukerne slik at de 
skal kunne bevege seg i det offentlige rom. Bokollektivet har jevnlige samtaler med brukerne 
om hvilke områder og situasjoner som kan være trygge og utrygge for dem, hvor de kan dra 
alene, hvor de bør dra sammen med ansatte osv. 

Bokollektivet bygger her på erfaringene fra krisesentrenes arbeid rundt sikkerhet, der det 
står sentralt at det ikke er brukeren som er truet som skal flykte og gjennom det bli isolert fra 
samfunnet, men at hun/han skal støttes til å kunne leve en selvstendig tilværelse ute i det of-
fentlige rom, uten trusler og overgrep. Samtidig må man ha et realistisk syn på trusselnivået 
og ikke sette seg selv i fare. For å ivareta disse målsettingene, deler Bokollektivet sikkerhet-
sarbeidet inn i ytre rammer og indre bevisstgjøring. 

4.6  Sikkerhetsarbeid
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De ytre rammene
Med de ytre rammene menes alle tiltak som man kan sette inn rundt beboeren. Dette gjelder 
Bokollektivets egne sikkerhetsrutiner, samt tiltak som anmeldelse, besøksforbud, voldsalarm, 
navneendring og hemmelig adresse. 

Bokollektivets egne sikkerhetsrutiner innebærer blant annet at adressen til Bokollektivet er 
hemmelig. Bokollektivets bygning er også sikker for de som bor der. Ingen uvedkommende 
har mulighet til å komme seg inn i Bokollektivet. Når det gjelder beboerne i leilighetene, er 
det egne sikkerhetsrutiner. Dette omfatter for eksempel tiltak om hva som skal gjøres dersom 
beboer ønsker å oppsøke trusselutøver eller hvis beboer blir borte og Bokollektivet ikke får 
tak i ham/henne. Et ekstra sett nøkler til leilighetene befinner seg alltid i Bokollektivet. 

Det har vært enkelte tilfeller hvor trusselbildet til beboer har endret seg og det ikke leng-
er har vært forsvarlig at beboeren har oppholdt seg i leiligheten. Den nære tilknytningen 
Bokollektivet har til Oslo Krisesenter muliggjør et akuttilbud hele døgnet, og i slike akutte 
situasjoner kan derfor beboer kunne bli flyttet dit. I samarbeid med Kompetanseteamet vil 
det også kunne være mulig å bytte leilighet, flytte inn i kollektivet eller flytte til et av de 
andre botilbudene. 

Samarbeid med politiet
Bokollektivet har alltid hatt et nært samarbeid med politiet, og de senere årene har det 
skjedd endringer i dette samarbeidet. Tidligere var det Bokollektivet som foretok den første 
vurderingen av brukernes sikkerhetsbehov, og ved behov ble politiet koblet inn, og foretok 
så en trusselvurdering. På bakgrunn av dette anbefalte politiet aktuelle sikkerhetstiltak, 
som voldsalarm, besøksforbud, hemmelig adresse osv. Nå er dette endret, hvilket har 
sammenheng med endringene i inntaksrutinene som har skjedd de senere årene. Som vi 
har nevnt tidligere, er det ikke lenger Bokollektivet som styrer inntaket, nå går det gjennom 
Kompetanseteamet. Og til grunn for en plass i Bokollektivet ligger nå en trusselvurdering 
utført av det lokale politidistriktet der beboeren kommer fra. Nå må derfor alle beboere være 
i kontakt med politiet før innflytting. Når beboerne ankommer Oslo og Bokollektivet skal de 
få en politikontakt der. Politikontakten vil se på sikkerhetssituasjonen til beboeren i Oslo, og 
politikontakten kan kontaktes hvis det skjer endringer i trusselbildet. Politiet har en samtale 
med beboeren rundt sikkerhet, der kontaktpersonen gjerne også er til stede. Det er også 
viktig at politikontakten får informasjon hvis det fremkommer nye opplysninger som kan 
ha betydning for sikkerheten til beboeren. En beboer forteller om hvordan hun har opplevd 
risikovurdering av politiet: 

«Da politiet kom for å gjøre en risikovurdering, var det veldig skummelt, det føltes som et avhør. 
Men samtidig følte jeg meg lettet, og det føltes trygt. Endelig kom de, nå får jeg rettferdighet, nå er 
det noen som kan ta seg av dette, tenkte jeg. Og jeg tenkte at det er først nå de hører meg etter alt 
det som har skjedd gjennom mange år. Så nå føles det trygt med politiet, nå vet politiet om det – 
en tanke jeg fortsatt har – at uansett hva som skjer, så vet politiet hvem de skal kontakte. Jeg har 
en fast kontaktperson i politiet, jeg er kjempefornøyd med henne. Politikontakten min er en kvinne, 
og det synes jeg er kjempeviktig.» 
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Bokollektivets beboere har også gode erfaringer med voldsalarm. Bokollektivet har hatt flere 
tilfeller hvor voldsalarmen har blitt brukt når beboeren har oppholdt seg utenfor Bokollek-
tivet, og politiet har da raskt ankommet stedet hvor beboeren har oppholdt seg, og bistått. 

Indre bevisstgjøring
De ytre sikkerhetstiltakene står sentralt i Bokollektivet. Man ser imidlertid at de ytre 
sikkerhetstiltakene kan miste noe av sin betydning dersom man ikke parallelt fokuserer på 
den indre bevisstgjøringen hos beboerne. I en kollektiv boform har sikkerhet flere dimens-
joner. Beboerne bor tett sammen i Bokollektivet, og sikkerhet vil derfor innbefatte sikkerhet 
overfor hverandre. Med dette menes at en beboer ikke skal kunne røpe identiteten til andre 
beboere til sin egen eller andres familier (for eksempel ved press eller ved at beboeren selv 
flytter hjem), eller til venner. Noe av det første som skjer når en beboer kommer til Bokolle-
ktivet, er derfor at beboeren velger seg et fiktivt navn. Dette skjer før beboeren treffer noen 
andre i Bokollektivet. I Bokollektivet kan man imidlertid ikke forhindre at beboerne forteller 
hverandre sine ekte navn. Dette skjer også, noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. 

Kristin har – både i Bokollektivet og andre institusjoner – erfart at noen finner seg en 
”bestevenninne” rett etter at de har flyttet inn, og som de da forteller ”alt”. I disse tilfellen 
viser beboeren en litt ukritisk holdning til hvem som blir “min bestevenn”. Etter en kort 
stund kan det oppstå konflikter, og det de har fortalt om seg selv blir fortalt videre til andre. 
I Bokollektivet har man også én enkelt gang opplevd at disse «hemmelighetene» ble til tru-
sler som skulle gjøres kjent for familie og på internett. På bakgrunn av dette har man ønsket 
å hjelpe beboerne til å bli mer kritiske til hva de forteller andre om seg selv. Både av hensyn 
til sikkerhet, men ikke minst av hensyn til å kunne passe på sine egne personlige grenser og 
integritet. I Bokollektivet kan man altså ikke forhindre at slike situasjoner oppstår, men man 
forsøker hele tiden å motvirke dette ved å bevisstgjøre beboerne på at ivaretakelse av hver-
andres sikkerhet er viktig.  

Bokollektivet ser også et dilemma ved å benytte fiktivt navn, og det er at dette kan støtte 
opp under en tendens til et «dobbeltliv», hvilket er psykisk slitsomt. Bokollektivet har likevel 
valgt å benytte praksisen med fiktive navn, fordi dette er det sikreste for beboerne. Bokolle-
ktivet opplever også i de fleste tilfellene at det fiktive navnet etterhvert «glir inn», og at det 
fungerer som kallenavn som beboerne føler seg komfortable med. Det er også en risiko for 
at beboerne kan komme til å fortelle utenforstående at de bor i Bokollektivet, og eventuelt 
avsløre adressen. Dette kan, eksempelvis, skje når en beboer etterhvert blir lei av å holde sin 
livssituasjon hemmelig for venner eller kjæreste. Det har skjedd at beboere til slutt har fortalt 
mer enn de burde. 

Bokollektivets måte å håndtere disse situasjonene på, er å snakke med beboerne om det som 
har oppstått, og hvilke sikkerhetstiltak som kan iverksettes. Sikkerheten er et kontinuerlig 
tema i samtaler med beboerne. Dette omfatter både fornuftig bruk av ytre sikkerhetstiltak 
som voldsalarm, taushetsplikt overfor de andre brukerne, nettvett på sosiale medier, 
og bevegelse i det offentlige rom. Selv om politiet ivaretar den enkeltes sikkerhet med råd 
og anbefalinger samt ytre sikkerhetstiltak, må dette likevel vedlikeholdes daglig. 
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Nye spørsmål kan jevnlig dukke opp, som for eksempel «er det trygt for meg å gå på store offen-
tlige arrangementer som Mela-festivalen?» eller «jeg vil gjerne gå på byen sammen med vennene 
mine. Hvordan gjør jeg det på en trygg måte?». Spørsmålene blir ikke nødvendigvis stilt av 
beboeren, men i samtaler med beboerne vil ansatte ta opp slike spørsmål. Ved å snakke med 
beboerne om hvordan de kan tenke sikkerhet i det daglige forsøker man å hjelpe dem til å få 
bedre kontroll over eget liv. Andre spørsmål som kan være viktig å snakke om er hva man gjør 
hvis man blir utsatt for en potensielt truende situasjon, for eksempel at man møter de som 
har utsatt en for vold. Ved å ha snakket gjennom dette på forhånd, minsker man risikoen for 
at beboer blir handlingslammet hvis en slik situasjon oppstår. 

Bokollektivet er dermed tydelig fokusert på at man skal ta sikkerhet på alvor, men de er også 
opptatt av at man “må bruke fornuften”, som en av de ansatte sier: 

«Noen kan få panikk, en gang var det en beboer som holdt seg inne seks uker for hun var så redd. 
Men jeg lot henne få bruke den tiden hun trengte. De må få bruke den tiden de trenger for å bli 
trygge, men vi kan realitetsorientere underveis.» 

Sikkerhetsarbeidet i Bokollektivet går også ut på å snakke med beboerne med sikte på unngå 
at frykten tar helt overhånd, og dermed styrke dem slik at de etter hvert kan ta del i aktivi-
teter utenfor Bokollektivet.  Dette er viktig for at beboerne skal kunne etablere en selvstendig 
tilværelse etter tiden i Bokollektivet. 

Den indre bevisstheten rundt sikkerhet må altså utvikles. Dette kan omfatte beboeres 
følelsesmessige reaksjoner, tanker og resonnement, og evne til å gjøre selvstendige 
vurderinger. Å bli i stand til å ta selvstendige vurderinger knyttet til ivaretakelse av egen 
sikkerhet vil øke den indre opplevelsen av trygghet og igjen øke sjansen for at ytre sikker-
hetstiltak blir benyttet på en hensiktsmessig måte

Anerkjennelse av sorg og savn
Som vi har vært inne på tidligere, erfarer Bokollektivet at til tross for at beboerne har vært 
utsatt for store integritetskrenkelser av familie eller slekt, er savnet av familien sterkt 
nærværende. Savnet av familien kan derfor innebære en sikkerhetsrisiko for beboerne. 
Bokollektivet hjelper beboerne med å håndtere dette savnet, slik at de blir i stand til å ta et 
veloverveid valg rundt hvorvidt de vil reise hjem eller bryte ut. Bokollektivets erfaring er at 
det å snakke om å reise hjem ofte er svært tabubelagt for beboerne. En viktig rettesnor for 
Bokollektivet er derfor å anerkjenne beboernes savn og ønsker om kontakt med familie-
medlemmer ved å snakke om savnet. Kristin sier: 

«Det er ofte en forventning i ”bransjen” om at de skal bryte fullstendig med familien. Men savnet 
er ofte det største problemet for beboerne. Hvis vi ikke lar dem komme med all sorg og alt savn, får 
vi ikke hjulpet dem. Det er også mye omsorg i det. Vi kritiserer heller ikke familien. De som jobber 
her må forstå at man kan savne noen som har oppført seg helt forferdelig.»

Det å snakke om kontakt med familien er dermed et tema i Bokollektivet. For det første fordi 
det er en viktig del av omsorgen for beboerne. Men Bokollektivet bestreber seg også på at 
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beboerne skal fortelle om sitt savn for gjennom det å forhindre at de oppsøker familien under 
utrygge forhold. Kristin sier: 

«Hvis vi ikke snakker om det, er det fare for at de går bak ryggen vår og kontakter familien. 
Det kan være veldig farlig for dem. De kan for eksempel tro at de sårer oss hvis de kontakter 
familien, eller de kan tro at vi forventer at de ikke skal gjøre det. Hvis det finnes noen i familien 
som det er trygt at de har kontakt med, som for eksempel mor eller søster, prøver vi, i samarbeid 
med politiet,  å legge til rette for dette»

Det å anerkjenne og å snakke om beboernes savn er derfor også en viktig del av Bokollek-
tivets sikkerhetsarbeid. En av de ansatte forteller også om hun hvordan hun snakker med 
beboerne om deres sorg og savn: 

« Jeg forstår at man kan savne noen som er voldelige, og jeg synes det er viktig å snakke om det. 
Det er også en annen ting som opptar beboerne mye, og det er at de ikke har en «normal» familie. 
Det er kjempeviktig å lage en åpning sånn at de kan få snakket om det når de vil. Det er viktig ikke 
å være fordømmende til kontakt med familien. Hvis vi sier at de ikke skal ha kontakt med familien, 
eller hvis vi er fordømmende til familien, kan de gå bak ryggen vår, og det kan være farlig. Det er 
heller viktig å få til den eventuelle kontakten på en tryggest mulig måte. Vi kan snakke med dem 
om hvorvidt de er sterke nok til å ha kontakt nå, eller om det kan være lurt å vente litt».

Det er svært få av beboerne som flyttet hjem til familien mens de bor i Bokollektivet, men 
Kristin understreker at det ikke er noe mål på «vellykkethet» om en beboer drar hjem til 
familien eller ikke. Det som er viktig er at beboerne får mulighet til å foreta et valg om de 
skal reise hjem eller ikke, og får hjelp til å se hva som kan være konsekvensene av det valget 
de foretar. Noe av det viktigste de ansatte kan gjøre for å løse utfordringer rundt sikker-
hetssituasjonen, er altså å snakke om områder som kan være tabubelagte eller ubehagelige. 
Samtaler i seg selv er en viktig del av den praktiske tilnærmingen, og dette skal vi nå gå 
nærmere inn på. 
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Som tidligere nevnt har ikke de som kommer til Bokollektivet, i samme grad som andre barn 
og unge, fått muligheten til å prøve og feile. Det er derfor viktig at ansatte i Bokollektivet tar 
seg tid til å sparre og reflektere sammen over muligheter og begrensninger, samt konsekven-
ser av de valgene beboeren står overfor, fremfor å gi konkrete råd. På denne måten kan det 
legges til rette for at beboeren får muligheten til å bli mer selvstendig og ta kvalifiserte valg. 

«Det eneste alternativet til formynderiet er samtalens muligheter», sier Kristin, og siterer 
med dette den danske filosofen og forfatteren Villy Sørensen. Samtaler er et av de bærende 
elementer i livet i Bokollektivet, og et viktig redskap i styrkingen av beboerne i deres 
utviklingsprosess. Det er gjennom utveksling av tanker og opplevelser at det skapes ny 
innsikt, og dermed mulighet for utvikling. Hvordan «snakker» man så i Bokollektivet? 
Hvordan arbeider man for å få til «den gode samtalen»? 

Mange av samtalene skjer i uformelle situasjoner, det kan være rundt frokostbordet, over en 
kopp te, i forbifarten i korridoren, på T-banen på vei til et møte, på fjelltur, på SAMMEN-fest 
osv. Det viktigste er ikke de fysiske rammene rundt samtalene, men bevisstheten fra den 
ansatte om de dimensjonene som bør være tilstede i Bokollektivets profesjonelle samtaler, 
og dette blir som en slags huskeliste:

       •    Vær personlig: I tråd med faggrunnlaget knyttet til relasjonskompetanse 
                    og fokus på relasjonen som grunnlag for arbeidet vi gjør med beboerne, 
                    vil ansattes evne til å være personlig i kontakt med beboerne være en 
                    viktig dimensjon.
  
               •   Still så få spørsmål som mulig: Hvis du spør, begrunn spørsmålet ditt. 
                    Hvis du ikke kan begrunne spørsmålet, er det heller ikke nødvendig å spørre. 
  
              •    Tema: Når du snakker med beboeren skal han/hun være med på temaet 
                    dere snakker om. Du skal forberede beboeren hvis det er noe du vil ta opp 
                    i samtalen som ikke beboeren er klar over og som kan være ubehagelig så 
                    det ikke kommer overraskende på henne. 

               •     Husk på likeverdigheten i samtalen. Du skal ikke sitte med fasitsvarene 
                    eller fasitspørsmålene.
  
               •     Vær spesifikk og konkret.
  
               •     Gjør inntrykk: Det du sier skal være viktig og nyttig for beboeren. 
  
               •     Vær ydmyk. 

4.7  Samtalen
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           Snakk bare om dem som er tilstede hvis mulig: Unngå å ha samtaler der   
           temaet blir: “så sa hun det og så sa jeg det, og så ble hun sur….” Viktigere 
           å få vite hva en situasjon eller en episode gjorde med beboeren og hvordan         
           det påvirket beboeren.
  
           Få motsetninger opp i dagen: Spesielt viktig hvis det er motsetninger mellom 
           ansatt og beboer. Ta frem disse motsetningene og snakk om dem. Det er lov 
           å være uenig.
  
           Pass på dine egne grenser: Det er den ansattes ansvar å passe på sine egne     
            grenser og uttrykke disse.
  
           Snakk om en ting om gangen: Ofte har vi “tusen ting” som vi skal få snakket     
           om. Dette er ikke nyttig verken for den ansatte eller beboeren. Ta en og en   
           ting, slik at alt ikke bare blir overveldende.
  
           Mobiliser beboerens ressurser: Ha alltid fokus på de ressursene beboeren kan   
           hente frem i seg selv. Ha mestringstillit til beboeren. 
  
           Gi gjerne gode råd, hvis du har noen: Men vær sikker på at rådene dine er     
           gode. Det som kan være gode råd for deg selv, er ikke nødvendigvis det  
           samme for beboeren. 
  
           Unngå avtaler: Å lage avtaler om at noe for eksempel skal være ordnet til   
           neste samtale, forutsetter at det er en som skal utføre dette og en annen 
           som skal kontrollere at det er gjort. Dette er ikke en likeverdig måte å ha     
           samtaler på. 
  
           Evaluering er mulig: Legg til rette for at beboeren kan gi innspill til hva som 
           er nyttig og ikke. 
  
           Slutte/lukke: Utfordringen er ofte ikke å få beboeren i tale, men å få lukket         
           og avsluttet samtalen på en god måte. Det er viktig å passe på at ikke      
           samtaler som vekker mye følelser skjer på kveldstid rett før kveldsvakten 
           går hjem. Ofte kan det skje at det kommer viktig informasjon, eller beboeren 
           åpner for samtale rett før ansatte går fra kveldsvakt. Det er viktig at den 
           ansatte er bevisst dette og kan ivareta beboeren på best mulig måte, uten 
           å åpne opp for vanskelige samtaler, og på en måte som gjør at beboeren 
           ikke føler seg avvist. 

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •
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En ansatt i Bokollektivet sier dette om å ha samtaler med beboere der hun var uenig i valget 
beboeren tok:

«Jeg tenker: Hvordan vil vi bli snakket til? Dersom man får noen til å føle seg dum, eller skamfull, 
har man ødelagt veldig mye. Skal jeg få henne med meg, kan hun ikke gå i forsvar. Og da kan jeg 
heller ikke gå til angrep. Og det er jo ikke alltid man gjør kloke valg, det gjorde ikke jeg heller når 
jeg var så ung. Det må man ha med seg her. Og hva vet jeg? Kanskje hun kunne levd lykkelig med 
det valget hun hadde tatt.»

Nedenfor skal vi fremheve noen av kjennetegnene ved måten samtaler foregår i Bokollektivet. 

Anerkjennende kommunikasjon 
«Foreldrene mine har alltid sagt at «du må». I Bokollektivet sier de «du kan». Og hvis vi ikke får 
til ting, sier de at de er her for oss. Og de snakket til meg på en veldig høflig og hyggelig måte. 
Da føler du at du har det bra og du får det bedre. Hvis noen sårer deg, blir jo ting ødelagt.»

At kommunikasjonen er anerkjennende, er et viktig styrende prinsipp for samtalene i Bokoll-
ektivet. Med dette menes en samtaleform som bygger på de ansattes evne og vilje til å for-
holde seg åpent, sensitivt og inkluderende til beboerens indre virkelighet og selvforståelse. 
Anerkjennelse er en forutsetning for utvikling av selvfølelse og av personlig ansvarlighet. 
Kristin sier det slik: «Anerkjennelse betyr at vi er opptatt av å se den andre. Vi spør: Jeg ser 
det på denne måten – hvordan ser du det?» De unge som er intervjuet understreker også hvor 
viktig denne tilnærmingen har vært for dem. De opplever at de ansatte er lite dømmende og 
at de har behandlet dem respektfullt, noe som har vært viktig for dem.

Omsorgsfullt konfronterende
Det er ikke slik at Bokollektivet ikke går inn i vanskelige temaer, eller at de ansatte ikke viser 
sine egne tanker eller følelser. En viktig oppgave for de ansatte i Bokollektivet er å støtte og 
hjelpe til med å utvikle beboernes egne ressurser. Dette krever at beboerne utfordres, og at 
man går inn i og snakker om ubehagelige og vanskelige temaer. I så måte bestreber Bokollek-
tivets ansatte seg på å være «sparringspartnere». Beboerne skal være trygge på at de ansatte 
sier det de mener, men at avgjørelsene er deres egne.

Dette mener Bokollektivet at best kan ivaretas gjennom å snakke sammen på en måte som er 
«omsorgsfullt konfronterende». «Omsorgsfullt» betyr i dette tilfellet at ubehagelige kon-
frontasjoner skjer på en måte som gir alle mulighet til å handle likeverdig og med integritet. 
«Konfronterende» er nødvendig, fordi utvikling krever at det også snakkes om det ube-
hagelige og vanskelige, og ikke bare om det ufarlige, det som alle kan enes om. Som Kristin 
sier det: 

«Det er viktig at konfrontasjonene er omsorgsfulle, fordi konfrontasjon uten omsorg fører til 
aggresjon og forsvar, og omsorg uten konfrontasjon lett blir en behagelig, beskyttende barriere 
som hindrer utvikling. Vi ønsker å utfordre for å medvirke til utvikling, men vil gjøre dette på en 
måte som vekker nysgjerrighet og engasjement, og ikke aggresjon og forsvar..»
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Ærlighet og sannhet
Beboerne har ofte måttet lyve eller unngå å fortelle sannheten for å leve det livet de ønsker. 
De forbinder ofte det å vise respekt med å ikke være åpent uenig eller si sin «ærlige mening», 
spesielt hvis de tror at noen de ser på som autoritetspersoner ikke vil like det. Som et mulig 
resultat av dette har beboeren ofte vanskeligheter med å stole på autoritetspersoner, som de 
ansatte i Bokollektivet, lærere eller politiet. Ved å jobbe med relasjonen mellom den ansatte 
og beboeren, samt at de ansatte viser at de er personer man kan stole på, vil som oftest bebo-
eren få tillit til de ansatte i Bokollektivet og tørre å si sannheten.  

Når en beboer kommer til Bokollektivet innebærer det at beboeren selv skal ta avgjørelser 
med tanke på valg av venner og eventuelle kjærester. Å finne seg gode venner og kjærester 
som viser respekt og ikke utnytter, kan være vanskelig, når man ikke har fått lov til å gradvis  
prøve og feile på dette området. Det krever en kontinuerlig samtale og meningsutveksling på 
dette området. De ansatte har ikke sjeldent hørt at «han viser at han elsker meg når han er 
sjalu. Hvis han ikke elsket meg, ville han ikke brydd seg med hva jeg gjorde». Da er det viktig 
å anerkjenne hva de sier, men i dialog med beboeren åpne for å stille spørsmål ved disse 
utsagnene. Ansattes undring sammen med beboer kan da ta form i spørsmål som: Hvordan 
viser han sin sjalusi? Kjennes det greit ut for deg når han er sjalu? Kunne det å vise at han 
stoler på deg også være en måte å vise at han elsker deg på? På denne måten kan beboeren 
selv lufte betraktninger rundt forholdet, og kanskje selv komme frem til hvorvidt det er verdt 
å fortsette med eller ikke.

Både formelle og uformelle prosesser
Noe annet som understrekes i Bokollektivet er at «den gode samtalen» – og dermed styrking 
av beboeren – oppnås gjennom både formelle og uformelle prosesser. Man er særlig opptatt 
av de uformelle prosessene. Ikke så å forstå at de planlagte samtalene ikke er viktige, men 
man kan ikke bare basere seg på det. Kristin sier: «En vanlig holdning er at en samtale liksom 
ikke er viktig før den er planlagt. Men det er veldig viktig å gripe øyeblikkene. Det er veldig effekt-
fullt når ting kommer spontant, i øyeblikket..»

Dette betyr at de ansatte i Bokollektivet ser og tar tak i de uformelle øyeblikkene for å snakke 
med beboerne – noe som også ligger i den miljøterapeutiske tilnærmingen som benyttes i 
Bokollektivet. Hver dag vil det være en ansatt som er øremerket for å ha oppgaven som 
“miljøvakt” i Bokollektivet. Miljøvakta skal delta på frokost og aktiviteter sammen med 
beboerne. Miljøvakta er viktig, da hun er den som har muligheten til å ta de uformelle 
samtalene når det oppstår en mulighet. En av de ansatte beskriver dette slik: 

«Det er viktig å være klar her og nå. For eksempel så jeg at «Safia» gikk rundt i gangene her for litt 
siden, da er hun tilgjengelig og man kan få snakket litt. Det er viktig å være tilgjengelig, og å se. 
Vi må legge papirer til side og være der når de har behov for oss. Vi må gripe de mulighetene som 
er der til å skape en relasjon, det kan være her, og det kan være hvor som helst, på en biltur, en 
handletur..»
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En annen viktig praktisk tilnærming for å oppnå «fra lydighet til ansvarlighet», er at arbeidet 
i Bokollektivet skal være opplevelsesorientert, som beskrevet i kap 3.3. For å kunne beskrive 
hvordan vi i praksis arbeider med en opplevelsesorientert tilnærming, vil vi gå tilbake til 
eksemplet fra kapittel 3 med Niba som var på NAV. 

Niba ville ikke fortelle noe om seg selv og opplevde saksbehandler som frekk og sur og sier 
at hun alltid blir misforstått og aldri får det hun har rett på når hun trenger hjelp. Hun sier
at hun ikke gidder å snakke med slike folk. En umiddelbar reaksjon hos den ansatte ville 
være å forklare Niba at hvis hun ikke snakker med saksbehandler, så får hun ikke sosialhjelp 
og da får hun ikke penger til å betale husleie, og da vil hun ikke ha noe sted å bo. Den ansatte 
kunne ha rådet Niba til å overse at saksbehandler er frekk og sur, og gå tilbake og gjennom-
føre møtet. Den ansatte kunne også sagt at hun ikke opplevde saksbehandler som frekk og 
sur, men tvert imot imøtekommende og hjelpsom, så derfor har nok Niba misforstått. Sett i 
ettertid kunne den ansatte også tenkt at hun burde ha husket å forberede Niba på møtet,
og hva som forventes av henne. 

Hvis vi benytter oss av en opplevelsesorientert tilnærming vil denne situasjonen kunne være 
en mulighet for vekst og utvikling, forutsatt at den ansatte stopper opp og fokuserer på «her 
og nå». Det første hun må gjøre er å høre med Niba hvordan hun opplevde situasjonen. Hun 
må vise at hun anerkjenner Nibas opplevelse av å alltid bli misforstått og ikke få den hjelpen 
hun har rett til. Den ansatte kan, sammen med Niba, videre utforske andre situasjoner der 
Niba har opplevd det samme. I hvilke situasjoner har dette skjedd? Hvordan har det føltes 
for henne? Hvordan reagerer hun når hun føler seg misforstått og urettferdig behandlet?
Den ansatte kan også forske videre sammen med Niba på hennes opplevelse av at saks-
behandler er sur og frekk. Hva var det Niba reagerte spesielt på? Har hun opplevd lignende 
situasjoner før? Hvordan føles det for Niba når noen er sure og frekke mot henne, og 
hvordan pleier hun å reagere i slike situasjoner?

Når den ansatte sammen med beboeren forsker på opplevelsen av dette møtet, må den 
ansatte hele tiden holde fokus på hva som skjer mellom henne og Neba. Hva skjer med Niba 
og hvilke reaksjoner og følelser vekker dette i den ansatte? Klarer den ansatte å ha ansvaret 
for kvaliteten i relasjonen og være empatisk og omsorgsfull, uten å «holde med» Niba? 
Klarer den ansatte å håndtere de følelsene som vekkes i henne av for eksempel irritasjon 
og frustrasjon over at Niba «ødelegger for seg selv»?

Den ansatte må holde fast på at det som har skjedd i møtet er en gjenspeiling av Nibas 
personlige historie, og erfaringer hun har gjort seg i samspill med andre. Det er derfor av 
stor betydning at hun, sammen med Niba kan gå inn i det som skjedde og fokusere på Nibas 
følelser som ble vekket i denne situasjonen. Den ansatte skal ikke gi formaninger eller råd, 
men være i prosessen sammen med Niba. Hvis hun lykkes med dette, vil det kunne skape en 
mulighet for utvikling og vekst. Den ansatte kan spørre og fortelle om sin opplevelse, men 
ikke uten at hun først spør Niba om det er greit at hun spør og om det er greit at den ansatte 
deler sin opplevelse. Hele tiden med tanke på at Niba skal få en ny opplevelse og en ny erfar-
ing. Niba må få muligheten til å gjøre dette møtet på nytt, men alt til sin tid. Det ideelle ville 
selvsagt være at Niba gikk inn igjen i møtet med endret syn på seg selv og saksbehandleren, 

4.8  Opplevelsesorientert
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og at møtet ble gjennomført på en særs vellykket måte. Men selv om man skulle ønske at 
man var “den gode feen som kunne trylle”, så er ikke alltid dette mulig. Forutsetningen for 
at Niba skal få muligheten til at hennes smertefulle følelser og opplevelser kan endres, er 
at den ansatte er villig til å være i en prosess med Niba, der relasjonen mellom dem, og den 
ansattes evne til å være tillitsvekkende, er det som bærer prosessen videre.

Felles aktiviteter
Aktiviteter er en viktig del av livet i Bokollektivet, og ses som viktig for å styrke de unge. 
Som en av de ansatte sier det: «Aktiviteter er noe av det viktigste vi kan gi beboerne. Da kan 
de se at de betyr noe og at de kan noe.» Det er ulike typer aktiviteter som foregår i Bokolle-
ktivet, både inne på huset og utenfor. Det er viktig at ikke aktivitetene koster så mye, slik at 
beboerne har økonomi til å gjøre lignende aktiviteter når de flytter ut. Mange aktiviteter blir 
arrangert av Bokollektivet og er derfor gratis for beboerne. Dette omfatter blant annet yoga, 
kostholdskvelder, turer, hobbyaktiviteter, kurs og temakvelder. Felles for disse aktivitetene 
er at de skal virke samlende på gruppa, samtidig som de skal gi en opplevelse av mestring 
eller å lære noe nytt. Det er altså noen helt klare målsettinger med aktivitetene, som Kristin 
forklarer slik: 

«Aktivitetene er systematiske og tilrettelagte. Gjennom den miljøterapeutiske tilnærmingen har vi 
et mål og en mening med aktiviteten, vi bruker aktivitetene aktivt. Miljøterapi handler om alt det 
andre vi får ut av aktiviteten. For eksempel med kostholdskvelder: Da kan beboerne få lært noe 
om mål og vekt i oppskrifter, øke ordforrådet, lære hva ting koster og hvordan man disponerer 
de pengene man har til rådighet og lignende. Det vil si at vi kan få lært bort norskkunnskaper, 
økonomikunnskaper, og noe om det å samarbeide i en gruppe. Og hvis de skulle ønske å invitere 
noen hjem kan vi jobbe med det, altså hva man gjør når man inviterer gjester. Da kan de få hjelp 
til å se hvordan de bygger relasjoner seg imellom, og vi kan øve på samarbeid. Miljøterapi må ta 
tak i alle de tingene der en kan styrke beboerne. Det handler om at de får muligheten til å finne 
egne potensialer og styrker.»

Beboerne som er intervjuet forteller også at de at de gjennom aktivitetene i Bokollektivet har 
lært nye praktiske sider ved livet, og at dette har vært betydningsfullt for at de mestrer livene 
sine nå. En forteller at hun har lært å lage mat i Bokollektivet, en annen forteller: 

«Da jeg kom hit hadde jeg problemer med å gå ut, gå på tur, her har jeg lært at det er et liv der ute. 
Vi dro på grilltur, på tur i skogen, på hyttetur. Og når jeg så de andre jentene gå ut, da kunne jeg 
gjøre det også.»

De forteller også at aktivitetene er viktige fordi de gjennom dem får et pusterom i livene sine 
her og nå. En forteller: 

«Det var viktig med aktivitetene, da glemmer man litt volden og det man har vært utsatt for. 
To ganger har jeg vært med på hytteturer. Jeg gledet meg til sommeren, da vi dro på hyttetur, 

4.9  Miljøterapeutisk tilnærming
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det var helt fantastisk. Vi svømte, lagde mat, fisket, dro på båttur. Gå på kino, gå på tur, dra på 
grilling i skogen er andre fine ting vi gjorde. Da kommer man seg ut, får frisk luft. Når man 
kommer seg ut, glemmer man litt. Noen ganger er det sånn at tiden stopper helt opp, da er det
fint med turer.»

Få regler og noen forventninger
Kristin sier: «Regler er ofte en del av en ikke-anerkjennende kommunikasjon», derfor er det er 
noen få, men viktige regler i Bokollektivet. Det er regler mot rus og vold, og det er også en regel at 
man skal behandle hverandre ordentlig og ta vare på ting rundt seg. For øvrig består livet i Bokoll-
ektivet av noen forventninger, som å gå på beboermøte, men mest av alt at de bestemmer selv og 
foretar egne valg. I Bokollektivet begrunner man dette med den situasjonen de befinner seg i. En av 
de ansatte forklarer det slik: «Man skal være forsiktig med regler, fordi denne gruppen har blitt så 
bestemt over. Det er viktig å kunne ta egne valg for at de skal bli selvstendige.» 

Regler for Bokollektivet: Kollektiv og leiligheter

1.    Ta vare på hverandre

 a.    Ta vare på deg selv og sikkerheten din
 b.    Ta vare på andre, ikke snakk dårlig bak ryggen på andre, 
        ikke sett andre i farlige situasjoner ved å bryte taushetsplikten
 c.    Hvis du har konflikter med noen, er det viktig å snakke om dette  
        på en ryddig og ordentlig måte. Ikke true eller bruke vold

2.    Ta vare på boligen

 a.    Ikke ødelegg inventar og ting, gi beskjed hvis noe blir ødelagt
 b.    Ikke avslør hvor boligen ligger
 c.    Kollektivet må forholde seg til regler som Oslo Krisesenter 
        har for boligen
 d.    Alle må passe på brannsikkerhet

3.    Ingen rusing

 a.    Ulovlige rusmidler er helt forbudt
 b.    Alkohol har dere lov til å bruke, fordi dere er over 18 år. Men 
                    det kan ikke brukes alkohol inne i kollektivet. Det kan heller 
                    ikke brukes alkohol på fellesarrangement. Man kan ikke komme  
        beruset hjem til kollektivet. Man må alltid være forsiktig ved   
        bruk av alkohol
 
Det er ellers forventninger til at du benytter deg av tilbudet mens du bor 
i kollektivet eller leiligheten. Det betyr at du samarbeider med de ansatte, 
spesielt kontaktpersonen din, at du holder avtaler og møter til beboermøtet.
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De ansatte i Bokollektivet bestreber seg derfor på å fremstå som personer som er til å stole 
på, som ikke vil ta valg for beboerne eller over hodet på dem, og som først og fremst er 
samarbeidspartnere og ikke autoritetspersoner. Derfor blir ingen regler introdusert uten at 
det følger en forklaring på hvorfor dette er en nødvendig regel. De ansatte velger i større grad 
å involvere seg i beboernes liv, tanker og følelser, slik at de får mulighet til å kunne hjelpe 
dem med å se ulike konsekvenser av de små og store valgene de tar. Reglene i Bokollektivet 
handler først og fremst om at det skal være plass til alle som bor her - derfor må man ta vare 
på hverandre, sikkerheten og det fysiske miljøet, og vise respekt for forskjelligheter. 

4.10  Konflikter og konfliktløsning

Å bo tett på andre, spesielt når du har det vanskelig, kan både ha fordeler og ulemper. 
Spesielt i kollektivet, kommer man svært tett inn på de andre beboerne. Fordelen med et 
kollektiv er at man ikke er alene og at man treffer andre som har lignende historie med seg. 
Det å være sammen med andre og knytte seg til dem for en periode har vært betydningsfullt 
for flere av beboerne. Det kan være motiverende å se at andre klarer seg. Som en av beboerne 
sier det: 

«Når man blir alene, er det viktig å bo sammen med noen. Man blir mer motivert når man bor 
sammen med andre, vi motiverer hverandre. Vi vet ikke hvor lenge bruddet med familien vil vare. 
Vi er alle i samme situasjon, jeg ser at de andre greier det, og da tenker jeg at jeg kan greie det 
også.»

En annen forteller: 

«Når det kommer nye, er de veldig triste og leie, og de er engstelige. Så blir de kjent med oss, og det 
går bedre. Det er viktig å ha en venninne her, en som er nær. Saima hjalp meg veldig mye når jeg 
kom. Vi er som en familie, vi har vårt eget rom som vi hadde hjemme, og så spiser vi i stua sam-
men, vi ser på film, vi er sammen. Det er det som er bra med Bokollektivet, at vi er sammen.»

Ulempene med å bo tett på andre er at det ikke er uvanlig at det oppstår konflikter. Noe som 
stadig går igjen i kollektivet, er konflikter knyttet til vasking. Beboerne har ansvar for å vaske 
fellesarealene, og ansvaret går på omgang. Men det er ikke alltid alle gjør sin del av arbeidet, 
og dette danner tidvis grobunn for konflikt, hvilket tidligere beboere også trekker frem:

«Man må bidra i kollektivet, med å vaske og rydde. Mange gjør ikke det, og det blir jeg sint over, og 
lei meg. Jeg sa til de andre jentene at vi må ta vare på stedet. Det er viktig med regler om vasking, 
men det er ikke alle som følger reglene.»

«Jeg hadde det bra med de som jobber her, litt vanskeligere med de som bodde her. Det var kjem-
pebra å bo sammen med andre, men de som bodde her holdt ikke alltid rent, det var ofte konflikter 
knyttet til vasking. De jentene som bodde her hadde det jo også vanskelig, så jeg forstår. Men vi 
fikk god hjelp til å ordne opp i konfliktene»



83



84

Det er altså tydelig at det å bo tett på andre kan skape noen konflikter. Men hva gjør de
ansatte for å hjelpe til med å ordne opp i konfliktene? 

Konflikthåndtering
Bokollektivet har den holdningen at konflikter ikke bare er negative, de kan også representere 
noe nyttig ved at beboerne utvikler seg gjennom å lære å håndtere konflikter. En konflikt kan 
gjøres til noe positivt når man jobber miljøterapeutisk, og dersom beboerne lærer seg å hånd-
tere konflikter i Bokollektivet, kan dette gi verdifull læring for å  håndtere konflikter de kan 
møte senere i livet. Gjennom relasjoner og konflikter med andre får beboeren lære seg selv å 
kjenne og finne sitt eget ståsted. Med hjelp og støtte fra de ansatte kan de komme gjennom 
konflikter på en måte som gir erfaring og mestring. Bokollektivet opplever at beboerne har 
liten erfaring med at det vil hjelpe å «snakke om ting», og de har sjelden blitt oppfordret til 
å si hva de mener. Gjennom en autoritær oppdragelse er de også lært opp til å vise respekt 
ved ikke å si imot noen. Konfliktarbeidet i Bokollektivet går derfor ut på å forsøke å lage noen 
brudd i disse mønstrene. Bokollektivet poengterer at konflikter i mellommenneskelige relas-
joner bearbeides og løses best i dialog, ikke gjennom regler. De mener også at en av de beste 
måtene å dempe en konflikt-tilstand på er å ønske konfliktene velkommen, heller enn å stille 
seg negative til dem. Bokollektivets grunnleggende tanke om at alles meninger og følelser er 
like mye verdt, betyr at alle skal bli sett, hørt og forstått. Målet er at den enkelte skal kunne 
snakke om hvordan det er for vedkommende, uten å anklage andre. Man snakker ikke om 
noen som ikke er tilstede, hvilket stammer fra tanken om at hvis noen snakker bak ryggen på 
noen, påvirker det alle. Alle blir oppfordret til å si hva de mener, tenker og føler. Som en av 
de ansatte sier: ” Det er viktig at de får tatt sin plass i verden, og at de får ut det de irriterer seg 
over”. Bokollektivet mener at respekt er å uttrykke sin mening på en måte som den andre kan 
ta i mot. Beboerne som er intervjuet opplever også å ha fått støtte til å gi uttrykk for menin-
gene og følelsene sine. Også dette har hatt betydning for livene deres i dag. En forteller: 

«Da jeg kom hit, hadde jeg alltid fått beskjed om hva jeg skulle si, tenke og gjøre. Her fikk jeg 
beskjed om at jeg kunne si hva jeg følte, de støttet meg hele tiden ved å prate. Nå kan jeg si det 
jeg mener, det har jeg lært herfra. Jeg er veldig fornøyd med det. Nå er det jeg selv som bestemmer 
over hva jeg vil gjøre i livet.»

 Og en annen forteller: 

«Mange her er lite vant til å si sin mening, mange er fra veldig kontrollerte mannsdominerte 
familier. Her lærer man å si sin mening. Jeg har lært mye om meg selv her. Jeg har lært å snakke i 
”jeg-form”. Jeg har lært å si: ”Jeg blir lei meg fordi du sier det og det…” Jeg har lært meg å tenke 
”jeg føler”.»

Dette har hatt betydning for hennes selvstendiggjøring, forteller hun: 

«Selvstendigheten har man i seg, men den har vært gjemt bort når man har levd med familien. 
Her har jeg fått hjelp til å finne den fram igjen. Hjemme måtte man innfri alle forventninger, og 
man glemmer seg selv. Man må tenke og trene på at man har stolthet, ødelegger man den, har 
man ikke mer igjen. Ingen har rett til å si at du er sånn eller sånn.»



85

I Bokollektivet ser man også at de mer hverdagslige konfliktene som oppstår gjerne er et ut
trykk for noe annet, og ikke nødvendigvis egentlig handler om, for eksempel, vasking. Det kan 
for eksempel bunne i at en av beboerne har det vanskelig, eller at noen av beboerne har en 
vanskelig relasjon seg imellom. Beboerne er ikke alltid i stand til å identifisere den underlig-
gende grunnen for irritasjonen, og finner det enklere å gi følelsene utløp i form av konkrete 
irritasjonsmomenter. Da blir det viktig å få satt ord på hva konflikten egentlig handler om, 
slik at de får en mulighet til å uttrykke hvordan de har det med seg selv og andre. De ansatte 
kan hjelpe beboerne med å forske på hvorfor de reagerer som de gjør, og hvorfor noe som 
for eksempel dårlig vasking provoserer dem så mye. Bokollektivet jobber også med konflikter 
og konfliktløsning gjennom temakvelder og kurs. Temaet kan for eksempel være “hva er en 
god venn” eller “hvordan forstå andre”. Bokollektivet ser det som nyttig å bruke kurs som 
en måte å formidle kunnskap, og å skape refleksjon og diskusjon. Beboerne har vist stort 
engasjement på disse kursene, og responsen har vært svært positiv. I så måte er også dette 
en form for konfliktløsning, eller måte å forebygge konflikt på, som Bokollektivet har gode 
erfaringer med.

Bokollektivets holdning er at tradisjoner og religion er viktig for beboerne, derfor blir aktu-
elle religiøse høytider som jul, eid, newroz og diwali feiret i Bokollektivet. De som er inter-
vjuet forteller at feiring av høytider har hjulpet dem ved at det også har bidratt til å dempe 
savnet av familien. En forteller: 

«Vi feiret diwali da jeg var i Bokollektivet, jeg fikk presanger, og vi lagde mat. Da følte jeg ikke at 
jeg savnet familien min så mye. Man tenker jo at man skal være sammen med familien i høytider, 
jeg følte at jeg var sammen med familien min i Bokollektivet. Også til jul fikk vi gaver, og vi hadde 
adventskalender. (.............). Det var fint med gavene, men det som betydde mest var den omtank-
en det viste. Alle de ansatte vet at vi ikke er sammen med familien nå, at vi ikke har kontakt med 
familien. Derfor gjør de dette, de gir deg den støtten. Da savner man ikke så mye.»

Bokollektivet erfarer at det å arrangere feiringer ved høytider kan gi en god mestringsopp-
levelse, og at feiringene dermed er et ledd i styrkingen av beboerne. For å ta et eksempel: 
To av beboerne i Bokollektivet ville lage en fest for å feire profeten Muhammeds fødsel.
De ville invitere flere, og de ville ta ansvar for mat og musikk. De lurte på hvor mye penger 
de kunne bruke, og hvem de kunne invitere. Bokollektivet syntes dette var en fin idé, og en 
av de ansatte fikk ansvar for å hjelpe til med arrangementet, med innkjøp og ordning av det 
praktiske. Det ble en stor og svært vellykket fest. Kristin forteller om dette: 

«Miljøterapi er også å la folk slippe til, slik at de unge får brukt sine sterke sider. Men vi må 
hjelpe til. Det er ikke sånn at vi sier «vær så god og svøm». Vi er nødt til å bidra sånn at det blir 
vellykket – da blir det en enorm mestringsopplevelse for dem. Da får vi mestringsfølelse gratis, 
og de får hjelp slik at de kan mestre slike ting senere i livet.»

4.11  Ritualer og tradisjoner
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Avslutninger
Ved utflytting har Bokollektivet også etablert sine egne tradisjoner, og også disse tradisjonene 
er ledd i ivaretakelsen av beboerne, og i å styrke dem på veien videre i livet. Å kunne avslutte 
relasjonene på en god måte er også en viktig side ved relasjonskompetanse. 

Alle som flytter ut har en siste samling hvor alle ansatte og beboere er tilstede. Avslutnin-
gen starter alltid med at alle spiser sammen, ofte er det beboerens favorittkake som står på 
menyen. Disse sammenkomstene blir ofte følelsesladede, det er både en feiring av at beboer-
en skal ta et skritt videre i livet sitt, samtidig som det også er en avskjed. Alle som er tilstede 
forteller hva den som skal flytte ut har betydd for dem, og den som skal flytte ut gjør det 
samme. Alle har skrevet, tegnet eller laget et personlig kort som beboeren får med seg i en 
liten boks. På grunn av sikkerhet og taushetsplikt kan det ikke utleveres bilder av de andre 
som bor her, men med i boksen ligger også bilder som er tatt av beboeren fra tiden i Bokollek-
tivet. Tanken er at beboerne gjennom denne markeringen får en god og minneverdig avskjed. 
De som er med på samlingen får en øvelse i å sette ord på følelser og betydningen av noe som 
har vært viktig for dem. Det oppleves også som om mange beboere setter pris på å få mulighet 
til å uttrykke takknemlighet. Den som flytter får også mange gode ord og ønsker med seg på 
veien. De fleste av beboerne i Bokollektivet har ikke fått tatt avskjed med sine familier da de 
forlot dem, så gjennom gode avskjeder med andre håper man at de også samtidig får bearbei-
det noe av sin sorg over den manglende avskjeden med sine familier.  

For guttene som bor i leilighetene blir avskjeden noe annerledes. Da de ikke har nettverket 
og kontakten med de andre beboerne som bor i Bokollektivet, vil avslutningen i hovedsak 
skje ved at kontaktpersonen eller andre ansatte planlegger en avslutning som han vil like. 
Det kan være å gå ut å spise eller noe annet som gir følelsen av at dette er en spesiell og 
viktig anledning. Samtidig er fokuset det samme som hos de øvrige beboerne: Opplevelsen 
skal markere en avslutning og kunne hjelpe til med håndtere følelser rundt det å ta farvel.  
En av de ansatte begrunner hvorfor det er viktig med dette avslutningsritualet på denne 
måten: 

«Avslutningene er viktige fordi de som bor her ikke har fått noen avslutning med familiene sine. 
Det å ha en avslutning er både godt og vondt. Men det er viktig for dem, vi sier ting som de kan 
ta med seg videre, som for eksempel «fortsett å stå på ditt». Vi forsøker å styrke de sidene som er 
viktige for dem å ha med seg videre. Jeg tror dette er kjempeviktig for beboerne. De har flyttet ut av 
et hjem, men de har aldri fått tatt avskjed. Ved at vi har dette ritualet for avslutning får de også 
muligheten til å legge oppholdet i Bokollektivet bak seg på en fin måte.» 

En av beboerne understreker også at bilder hun har fått ved avslutningen har gitt henne et 
varig godt minne fra Bokollektivet. Hun sier: «Til bursdagen får man blomster, ved avslutningen 
får man bilder, det er noe man kan se på i flere år etterpå. Det er et fint minne.»
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Bokollektivet er opptatt av å lytte til beboernes stemme. Det er også en del av Bokollektivets 
empowerment-tilnærming og blir ivaretatt på flere måter, blant annet gjennom kreative 
prosjekter. Et av de første av disse prosjektene var en film beboerne ved Bokollektivet laget, 
der de skrev historien selv og bidro med innspill til filmteamet. Senere har boken 
“Håp smaker mango” sett dagens lys, og i skrivende stund er Prosjekt Stemmer i ferd med å 
lansere en Instagram-utstilling med temaet “Frihet”. Men i tillegg til et kreativt utløp er det 
viktig at beboerne også får rom til å bruke stemmen sin i andre, mer formelle, fora. 

Beboermøte
Det er jevnlige beboermøter i Bokollektivet. Møtet er for både beboere og ansatte, og alle 
kan melde inn saker. Både konflikter, beskjeder og gledelige nyheter blir tatt opp her. Både 
beboere og ansatte kan lede møtet og skrive referat. Bokollektivet har ikke en fast ordning på 
dette, men ser det an ut fra beboerne som bor der til enhver tid. Det har også i perioder vært 
prøvd ut å ha en beboertillitsvalgt. Denne beboeren blir da som en representant for beboerne, 
og kan ta saker videre til de ansatte. Hensikten har vært at beboerne selv organiserer seg i 
ulike saker og drøfter saker seg imellom, og at dette blir tatt opp med ansatte gjennom den 
tillitsvalgte. Beboertillitsvalgt har også ledet beboermøtene og forberedt saksliste i sam-
arbeid med de andre beboerne og ansatte. Denne ordningen har hatt varierende resultater, 
og Bokollektivet har sett at den fungerer best når det er en beboer som mestrer den krevende 
rollen som leder uten å bli kontrollerende og styrende overfor de andre beboerne. Det har 
ikke alltid vært like heldig å bruke denne ordningen, men Kristin mener ikke at varierende 
resultater betyr at det ikke er verdt å prøve ut - kun at det må gjøres en kontinuerlig vurdering 
fra gruppe til gruppe. Møtet er også en viktig arena for å styrke beboerne gjennom trening i å 
si sin mening, og det er også viktig for samhandlingen i Bokollektivet. En av de ansatte sier: 

«Vi må ha noen rammer i miljøet på hvordan man skal ha det. Gjennom beboermøtet har vi et 
rom. Der tar vi opp saker på en saklig måte. Det er både utfordrende, og det gir læring. Beboerne 
blir tatt på alvor, og de kan ønske seg ting. Men de må også ta ansvar for det de ønsker seg. Og så 
er det en øving i å si meningen sin, og vi som ansatte må øve oss. Så det er et rom der alle kan bli 
hørt. Mange tror at det ikke å si meningen sin er respektfullt, Kristin mener det motsatte. Gjennom 
dette blir beboerne vant til å si hva de mener. Og de blir flinkere til å håndtere konflikter.»

Kristin understreker dog at det ikke bare en “en øving i å si meningen sin” helt uforbeholdent, 
men å kunne formidle sin mening på en måte som de andre kan ta imot, fremfor å “buse ut” 
med ubearbeidede meninger eller frustrasjoner. Dermed blir ikke beboermøtet bare et sted for 
å heve stemmen sin, men også en trygg læringsarena for å prøve seg frem til hvordan den kan 
brukes på en hensiktsmessig måte. 

4.12  Beboernes stemme
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Referansegruppe
Bokollektivet har en referansegruppe med nåværende og tidligere beboere, som kan fun-
gere som rådgivere når det kommer til utvikling av tilbudet eller av prosjekter. Referanse-
gruppa kan fungere som et bindeledd mellom beboere og ansatte. Blant annet har man 
gjennom «Rollemodellprosjektet», som vil bli beskrevet senere, rekruttert nye medlem-
mer til referansegruppa, som nå blir kalt ekspertpanel. Denne referansegruppen gir altså 
ikke bare nåværende, men også tidligere beboere en mulighet til å komme med innspill.                        
For de nåværende er det en mulighet til å ha en aktiv innvirkning på sin nåværende 
situasjon, og for de tidligere beboerne gir det en mulighet til å ta i bruk den kompetansen 
de har opparbeidet seg om livet på Bokollektivet. 

Evaluering ved utflytting
Når en beboer skal flytte ut av Bokollektivet, blir de bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. 
I evaluerings-skjemaet gis følgende informasjon: 

«Nå er tiden inne for at du avslutter og starter et nytt kapittel i livet ditt. Vi takker for at du har 
vært hos oss. Vi i Bokollektivet er opptatt av at tilbudet vårt er best mulig og hvordan det har vært 
for deg å bo i Bokollektivet. Gjennom samtaler har du hele tiden gitt oss tilbakemelding på vårt 
tilbud og vi har prøvd på best mulig måte å møte alles behov så godt som mulig. Vi tror ikke at 
tilbudet i Bokollektivet er feilfritt, det er derfor viktig for oss at du tør å gi oss både positiv og 
negativ tilbakemelding. Positiv tilbakemelding er noe som var litt bra eller rett og slett supert. 
Negativ tilbakemelding er noe som ikke var fullt så bra eller rett og slett dårlig, her er det også 
viktig at du kommer med forslag til forandringer. Vi har derfor laget noen spørsmål som vi ønsker 
at du bruker litt tid på å svare på.»

I evalueringsskjemaet bes beboerne om å si noe om den første tiden i Bokollektivet, hvordan 
de vurderer det fysiske og sosiale miljøet i Bokollektivet, om tilbudet i Bokollektivet, og til 
slutt, hvordan de vil beskrive sitt drømmekollektiv:

«Den hjelpen jeg har fått her i Bokollektivet, den var så bra i mine øyner. At faktisk den bokollek-
tivet nå, det er DRØMMEBOKOLLEKTIVE MITT. Den kjærligheten og hjelpen jeg fikk her og at 
alle skjønte meg det holder for meg.»

Samlet medvirker disse tre foraene, beboermøte, referansegruppe og evalueringsskjema, 
til at beboerne har mulighet til å gi tilbakemeldinger på hvordan de har det i Bokollektivet, 
om de mener at det er noe som burde vært forandret på, og om det er slik at Bokollektivets 
verdigrunnlag er levende og noe som oppleves av beboerne. 
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Kapittel 5: 

Tiden etter utflytting 

«De første 15 dagene etter at jeg flyttet ut satt jeg bare og gråt.(.....) 
Så jeg ringte til Bokollektivet hver dag og snakket med dem.  
Den oppfølgingen etterpå var viktig. Og etter hvert greide 
jeg å tenke at jeg må greie meg på egen hånd.»
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Gjennom årene har Bokollektivet erfart at mange av beboerne har blitt svært ensomme etter 
at de har flyttet ut fra Bokollektivet. Mange har måtte bryte med sitt sosiale nettverk og har 
ikke fått etablert et nytt innen de flytter ut, og som følge av det kan de bli svært isolerte. 
De første årene etter at Bokollektivet startet ble det tilbudt inntil seks måneders oppfølging 
etter utflytting, til tross for at dette ikke lå i Bokollektivets mandat. 

I starten var det ikke så mange som var “tidligere beboere”. Etter hvert som det ble flere ut-
flyttede beboere så Bokollektivet at dette krevde mye tid og ressurser av de ansatte, og at det 
derfor kunne gå ut over oppfølgingen av de nye beboerne. Kristin har uttrykt dette på denne 
måten: 

«I begynnelsen sa vi at de kunne ta kontakt med oss, hvis det var noe de trengte hjelp til. Men vi 
så etter hvert at det var betraktelig flere som tok kontakt enn det vi hadde trodd, og oftere enn vi 
tenkte de kom til å gjøre. Vi så også at de trengte hjelp til mer enn det vi hadde sett for oss når de 
flyttet ut. Dette gjorde at vi begynte å tenke på andre måter å organisere dette på. Etter hvert som 
flere og flere flyttet ut, tok de mye av arbeidstiden til de ansatte her.»

Bokollektivet så at selv om beboerne var blitt mer selvstendig av å bo i Bokollektivet, var det 
flere som hadde behov for oppfølging etter utflytting til egen leilighet. Det å flytte for seg 
selv innebar nye utfordringer, og uten nettverk rundt seg som kan hjelpe til, ble de stående 
svært alene med de praktiske utfordringene. Hvis de ansatte ikke hadde tid eller mulighet til 
å ta imot de utflytta beboerne og hjelpe dem med utfordringene de hadde, kunne det føre til 
at problemene hopet seg opp, som at regninger forble ubetalte, det ble brudd i kontakt med 
det ordinære hjelpeapparatet som var koblet på før utflytting, brudd med flyktningguide, 
ressursvenn eller terapeut osv. En tidligere beboer sier:

«Jeg tenker at hvis noen av oss jentene ikke har noen, så er det ganske lett å gå tilbake til familien. 
Det er veldig mange dager jeg tenkte at fuck it, det her orker jeg ikke. Jeg får ikke penger fra NAV 
på en god stund, dette her gidder jeg faktisk ikke. Så da tenkte jeg at jeg heller kunne gå tilbake 
til foreldrene mine og få det jeg fikk, i stedet for å gå fire måneder uten penger og mat. Det er jo i 
hvert fall ille. For jeg valgte ikke dette her, jeg valgte ikke å flytte hjemmefra, jeg måtte. (............). 
For hvor skal du dra hvis ingen kan hjelpe deg? Da er det heller bedre å bare dra hjem, så slipper 
man i alle fall å streve med penger eller ikke ha noe å gjøre.» 

Bokollektivet rapporterte til Bufdir om de utfordringene beboerne møtte på etter ut-
flytting. Etter hvert kom ordningen med at Bokollektivet overfører beboere til Røde Kors-
telefonen ved utflytting. Ordningen med overføring til Røde Kors-telefonen fungerer svært 
godt. Bokollektivet og Røde Kors-telefonen har jevnlig samarbeidsmøter og jobber med at 
overføringen av beboerne skal være så god som mulig. Når utflyttingen nærmer seg vil det  
bli arrangert et overføringsmøte med Røde Kors-telefonen, beboeren og Bokollektivet.  

Bokollektivet har sett at oppfølgingen hos Røde Kors-telefonen er svært viktig for mange av 
de som har flyttet ut og de har fått god hjelp av og kontakt med de ansatte der. Samtidig er 
dette en individuell oppfølging med fokus på det praktiske og dekker ikke behovet for sosialt 
nettverk og tilhørighet. Et sitat fra Kristin belyser disse behovene:
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«Vi har sett at mange blir veldig ensomme når de flytter ut. De har et behov for et sosialt nettverk, 
og et sted å feire høytider, et sted å gå til, en familie.»

I tillegg har man sett at de tidligere beboerne har et stort behov for kontinuitet i relasjonen 
til de ansatte:

«Jeg syns det er greit å dra til Røde Kors i ny og ne, men jeg tror hovedgreia jeg alltid vil komme 
tilbake til er Bokollektivet, da. Fordi vi gjør ting sammen og du er på en måte.. det er som en 
familie, da. Ja, og på Røde Kors er det ganske lite, her er det liksom tv og noen sitter her, noen 
sitter her, noen sitter der. Røde Kors er jo et kontor, man kan liksom ikke bare komme dit og bare 
«hei, jeg vil bare sitte her».  Her møter vi de ansatte, og kan bare sitte og prate om gamle tider 
liksom. Det er så koselig, faktisk.»

Det å skulle gå igjennom et nytt brudd, når man flyttet ut fra Bokollektivet, ble veldig tungt 
for mange. Tiden etter utflytting fra Bokollektivet ble en vanskelig tid og savnet av Bo-
kollektivet og de ansatte der ble påtrengende for mange. Mange uttrykte at de følte at de 
sto helt alene:

«Jeg følte meg nesten som i en familie med de ansatte. De vekket oss om morgenen, nå kommer 
ingen. Nå savner jeg dem så veldig.».

«Og når du begynner å åpne deg og ting blir litt bedre så har det plutselig gått 6 måneder og du 
må liksom flytte ut. Også prøver du å finne deg en leilighet og komme tilbake på jobb og skole, og 
så har du fortsatt dine egne følelser å tenke på. Så det blir veldig mye! Og når du først da flytter 
ut så er du faktisk helt alene. Du står der alene, det var i alle fall det jeg tenkte, at «shit, nå er jeg 
virkelig.. det er ingen vei tilbake, liksom. Jeg kan liksom ikke dra tilbake».

For mange av beboeren var de ansatte ved Bokollektivet de første voksne personene de hadde 
hatt tillit til. En beboer forteller:

 «Det blir så vanskelig når man nettopp har gått igjennom en så vanskelig situasjon og så kommer 
man hit, til så mange nye ansikter, så mange nye mennesker, som man skal begynne å forholde 
seg til hver dag, så får man endelig en tilknytning til dem, du får et bånd på en måte, og så etter 
6 måneder skal du flytte ut og så skal du ikke ha noe med dem å gjøre og så skal du bli kjent med 
enda flere nye mennesker. For meg så tenker jeg at man har kanskje allerede noen tillitsproblemer 
når man kommer hit, for de man har stolt mest på har ikke vært til å stole på. Skal jeg også miste 
de her etter 6 måneder, da tenker jeg er det noe vits….?»

“En slags familie”
Bokollektivet har lenge vært oppmerksomme på de emosjonelle, sosiale og praktiske ut-
fordringene beboerne kan møte når de flytter ut. Mange beboerne kan fortsette å ta kontakt 
med Bokollektivet når de møter på utfordringer og problemer, men også når det opplever 
gleder og positive situasjoner. 
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De tar kontakt når de: 

        Trenger noen som ikke spør 

        Trenger noen som kjenner historien deres

        Trenger noen som forstår

        Trenger noen som man har en felles historie med

        Trenger å føle seg «hjemme»

        Trenger noen som bryr seg

        Trenger noen som ser

        Trenger noen i samme situasjon

        Trenger noen som ikke fordømmer

        Trenger noen de ikke behøver å lyve for

        Trenger noen å ringe til når livet er vanskelig, når man har fått gode 
        karakterer på skolen, når man har fått drømmejobben, når kjæresten 
        har slått opp eller man har funnet drømmeprinsen, når pengene ikke 
        strekker til, når man ikke forstår vedtaket fra NAV

        Trenger noen som sender en hilsen på bursdagen eller andre merkedager

        Trenger noen som kan bekymre seg

        Trenger noen som kan gi gode råd

        
        Kort sagt, de trenger en «familie»



95

Noen har en tendens til å tro at dette er et kulturelt fenomen, at dette er 
spesielt for unge som er vokst opp en kollektivistisk familie. Bokollektivet 
tror at dette gjelder for alle mennesker, alle har behov for en familie eller 
en «familie». Mange som ikke har en familie vil finne seg en «valgt familie» 
gjennom tett kontakt med venner eller slekt, men for beboerne i Bokollektivet 
kan slekta være farlig. Det kan også være vanskelig for mange å knytte tette 
relasjoner til venner, fordi en del av volden har gått ut på å begrense deres 
omgang med jevnaldrende og dermed fratatt dem viktige muligheter til å lære 
å bygge relasjoner og sosial samhandling.

Det å kunne fortsette å ha en relasjon til de ansatte vil derfor kunne gjøre de 
utflyttede beboerne bedre rustet til å fortsette prosessen, med å leve et selv-
stendig liv og ta selvstendige valg, som de har satt i gang med mens de bodde 
på Bokollektivet. Bokollektivet har sett behovene til de utflyttede beboerne og 
har prøvd å imøtekomme disse gjennom ulike prosjekter. Det er disse prosjek-
tene vi skal beskrive i de kommende kapitlene. Det første prosjektet er prosjek-
tet SAMMEN.
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«Alle mennesker har et behov for 
tilhørighet, et sted å føle seg trygg, 
et sted å føle seg sett»

Kapittel 6: 

SAMMEN 
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«Jeg er så alene, men jeg var så glad for å være her. Dere er så glad i meg. Jeg føler at jeg er med 
familien min. Jeg er alene, hjelp meg å få flytte tilbake hit»

Bakgrunnen for at Bokollektivet startet opp prosjekt SAMMEN er, som vi beskriver i kapit-
telet over, at mange av beboerne møter store utfordringer når de flytter ut av Bokollektivet. 
Selv om de ansatte arbeider aktivt med beboerne før utflytting og de får oppfølging etter 
utflytting hos Røde Kors-telefonen, betyr det ikke at beboernes utfordringer er over når 
de flytter ut. Den største utfordringen de møter er ensomhet og isolasjon, og mangel på 
et sosialt nettverk. 

Bokollektivet ønsket derfor å gi et tilbud til utflyttede beboere gjennom et nettverk der man 
kunne treffe andre i samme situasjon. Et slikt nettverk kunne også fungere som en slags 
erstatning for den familien brukerne har brutt med. Nettverket skulle gi de som har brutt 
med familien en mulighet til å bygge et nytt nettverk, nye venner og møte andre som har 
vært i samme situasjon som dem selv. I tillegg ville de da slippe et nytt brudd, og kunne 
oppleve mindre ensomhet etter utflytting. Tiltaket skulle være et tilbud for nåværende og 
tidligere beboere, men også andre i målgruppen som har hatt behov for et slikt nettverk skal 
kunne benytte seg av det. 

Det overordnede målet for nettverket skulle være å skape et sosialt fellesskap, med fokus på 
positive og sosiale aktiviteter og ikke på den enkeltes historie og traumer. Dette var viktig 
fordi Bokollektivet har erfart at når beboerne snakker mye sammen om felles erfaringer og 
tidligere voldsopplevelser, bidro dette til at de trakk hverandre ned i stedet for å bygge hver-
andre opp. I tillegg kan for mye fokus på tidligere opplevelser være en sikkerhetsrisiko for 
mange av dem. Minoritetsmiljøene kan være små, og muligheten for at noen kjenner familien 
kan være en sikkerhetsrisiko. Bokollektivet har derfor ønsket å holde et positivt fokus på 
nettverks-treffene. Bokollektivet ønsket også at noen av de som jobbet i nettverket kunne 
fungere som rollemodeller, det vil si personer som selv hadde vært utsatt for tvangsekteskap 
og æresrelatert vold, men som nå har kommet seg litt videre og dermed fremstår som trygge 
og stabile med et godt liv. 

I 2011 søkte derfor Bokollektivet midler fra IMDi til å starte et nettverk, som et pilotprosjekt, 
og fikk innvilget dette. Bokollektivet brukte denne tiden til å teste ut hvor mye interesse det 
var for et slikt nettverk blant brukerne, og gjorde seg noen erfaringer. Bevilgningene var 
imidlertid for små til å kunne drive et slikt nettverk videre. Bokollektivet søkte derfor Ex-
trastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse, og fikk innvilget midler til et nettverksprosjekt 
over tre år. Ved hjelp av de ulike tilskuddsmidlene førte dette til at det første SAMMEN-
prosjektet varte fra 2011 – 2015. Etter noen år med svært reduserte midler til å drive 
SAMMEN, fikk Bokollektivet i 2019 mulighet til å søke midler gjennom Bufdirs mentor-
ordning. Dette vil forhåpentligvis sikre SAMMEN mer stabilitet og kontinuitet fremover. 
SAMMEN har således eksistert i snart 10 år.

Her skal vi beskrive hvordan Bokollektivet har organisert og gjennomført prosjektet 
SAMMEN, og hvilke erfaringer vi har fått gjennom årene. Siden dette nettverksarbeidet har 
vært nytt, har Bokollektivet måttet prøve og feile og samle på erfaringer. Det er derfor ikke 

6.1  Bakgrunn for å starte opp nettverket “SAMMEN”
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nødvendigvis de samme aktivitetene i prosjektet i dag som i de første årene. Vi skal likevel 
beskrive noen av de tidlige aktivitetene, da dette gir et godt bilde av SAMMEN sitt arbeid for 
å lage et godt og helhetlig tilbud. Aktivitetene blir tilpasset de som er medlemmer i SAMMEN 
og behøver derfor ikke være de samme hvert år, et unntak fra dette er tradisjonen med å feire 
høytider sammen.

6.2  SAMMEN sin målsetting

Gjennom nettverkstreff med aktiviteter, kurs og opplevelser ønsker Bokollektivet å legge 
til rette for:

Forebygging mot isolasjon og ensomhet, 
som igjen forebygger uplanlagt hjemflytting 
til familie/voldsutøver

Økt sosial kompetanse og sosial trening 

Bedre muligheten til å bygge sosiale nettverk, 
og få nye vennskap
  
Styrke de unge i å ta egne valg/fortsette 
prosessen de har startet i Bokollektivet
  
Styrke psykisk helse 

Møte andre i samme situasjon, 
(se rollemodeller + få håp)
  
Mestringsopplevelser
  
Styrke beboerens selvfølelse og identitet 
  
Økt kompetanse og forståelse for egen situasjon

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •
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«For dårlige dager og store fester.» 
I løpet av de ni årene SAMMEN har eksistert har det vært prøvd ut mange ulike aktiviteter. 
Det er til enhver tid ulike behov, og SAMMEN prøver å tilpasse opplegget etter brukernes 
ønsker. Fokuset har imidlertid alltid vært på positive opplevelser og aktiviteter. Selv om 
både type aktiviteter, deltakerne og antall treff har variert gjennom årenes løp, er det noen 
fellestrekk som går igjen. SAMMEN har aktiviteter minst en gang i uken, og i perioder flere 
ganger i uken. Det har vært opptil 70 medlemmer i SAMMEN, men alle er ikke nødvendigvis 
aktive hele tiden. Noen aktiviteter er veldig populære og tiltrekker seg mange, som feiring 
av høytider, mens andre aktiviteter er det kanskje en mindre gruppe som kommer til. Dette 
er noen av de mer faste og populære aktivitetene SAMMEN har tilbudt gjennom årene:

Feiring av bursdager
En tirsdag hver måned ble brukt til feiring av denne månedens «bursdagsbarn». Mange av 
brukerne av nettverket har ingen å feire bursdager eller andre merkedager med. De har ikke 
en gjeng med venner som de kan invitere hjem til seg selv for å feire dagen og noen har heller 
ikke den selvtilliten som kreves for å invitere gjester. Gjennom SAMMEN har Bokollektivet 
fått mulighet til både å kunne gjøre litt stas på den eller de som har bursdag, i tillegg til at 
det er flere med og feirer. Det er enkel servering, og det er fokus på de som har bursdag. 

Feiring av høytider
«Bare jeg kan komme her på eid og til jul, så klarer jeg meg bra.»
Fester i forbindelse med høytider er en av de mest populære aktivitetene til SAMMEN. 
Det er et viktig tiltak da det er mange som er ensomme i høytider, og det skaper ekstra savn 
etter noen å feire sammen med. De viktigste høytidene vil som oftest være eid al-fitr og eid 
al-adha, muslimenes viktigste høytider, men også andre høytider som diwali (indisk høytid), 
newrus (iransk nyttår), jul og 17. mai blir feiret årlig. Feiring av høytider er viktig da det er 
tidspunkt hvor det er mye fokus på å være sammen med nettverk og familie, og beboerne 
kjenner mest på ensomheten. SAMMEN arrangerer også en sommerfest hvert år før sommer-
ferien begynner.

På festene fokuseres det på god mat, leker og dans, små symbolske gaver og samvær med 
andre. Når det blir arrangert fester som for eksempel eid er det viktig at det er de som er 
vant til å feire denne høytiden som er med å sette dagsorden for festen. «For at det skal være 
mest mulig likeverd i mellommenneskelige forhold er det viktig at det er en balanse mellom 
å gi og å motta», understreker Kristin. Det å la brukerne oppleve at det er bruk for nettopp 
deres kunnskap og erfaring for å kunne lage en vellykket fest, gir mye næring til selvtillit og 
mestringsfølelse. Dette vil også kunne få medlemmene til å engasjere seg og være delaktige 
i planlegging og gjennomføring av festen. Gjennom å delta i planlegging av festene vil de få 
mulighet til også å få gitt noe tilbake. Dette kan være gjennom å delta i matlaging, være med 
å pynte, planlegge leker, bidra med hennamaling eller andre ting. 

Alle pynter seg til fest og for medlemmene i SAMMEN er påkledning, pyntingen og sminkin-
gen i forkant en del av selve festen. På samme måte er det også med matlaging. Det å lage 
maten sammen er også en del av festen. Det kan imidlertid være en utfordring at ikke alle 
gjestene kommer presis og til samme tid. 

6.3  Gjennomføring
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Kristin tar opp hvordan man har flere muligheter til å forholde seg til dette på: 

«Vi kan velge å gjøre dette til et problem og kreve at alle skal være presise og følge «vår» mal på 
hvordan en fest skal arrangeres og foregå. Eller vi kan velge å være likegyldige til dette og tilpasse 
oss ved å lage romslige rammer. En tredje måte å forholde seg til dette på, og den måten vi har 
valgt, er å bruke slike situasjoner som utgangspunkt for samtaler og diskusjoner som handler om 
hvilke tidspunkt og anledninger man har mulighet til fleksibilitet og romslige rammer, og når det 
er viktig å være presis og forholde seg til klokkeslett i forbindelse med avtaler. Vår erfaring er at 
medlemmene i SAMMEN kan ha mye humor på disse forskjellighetene, og at hvis de blir gjort 
oppmerksom på noen forventninger som det norske samfunnet har til å være presis når det kom-
mer til for eksempel avtaler på NAV, vil det være lettere for dem å forstå og forholde seg til dette.» 

Turer og opplevelser
SAMMEN pleier å arrangere hyttetur hver sommer. En slik tur gir mange opplevelser og gode 
muligheter til å bli bedre kjent med de andre brukerne og ansatte. Slike turer skaper også 
minner, som igjen skaper en felles historie og samhold. I høstferien drar SAMMEN på fjelltur 
og har også en egen turgruppe som drar på gåturer en søndag i måneden.

Akupunktur, yoga og annen trening
En viktig del av SAMMEN er at både beboere og medlemmer i SAMMEN kan benytte seg av 
aktiviteter som for eksempel akupunktur, yoga og annen trening. En gang i uken får beboerne 
tilbud om akupunktur av en akupunktør og fysioterapeut som bidrar på frivillig basis. Yoga 
og akupunktur er beskrevet i kapittel 4.5. SAMMEN har også tilbudt ulike typer treningsak-
tiviteter i løpet av årene som zumba, styrketrening og ulike former for dans som magedans, 
bollywood-dans og lignende. Disse aktivitetene har Bokollektivet også fått muligheten til å 
fokusere ekstra på gjennom prosjekt AKTIV. Dette vil vi komme tilbake til. 

Hagegruppe
SAMMEN har også en egen hagegruppe. Her kan man bli med å dyrke urter og grønnsaker 
i plantekassene på terrassen. Gruppen får oppfølging fra en ansatt og det settes av faste 
tidspunkt for tiltaket. Gjennom hagegruppen kan man få et pusterom fra en stressende hver-
dag, og kan øke kunnskap rundt hagebruk, kosthold og miljø. Grønnsakene som dyrkes frem 
brukes til felles måltider laget for beboere og ansatte.

Felles aktiviteter i ferier og høytider
SAMMEN har også aktiviteter i forbindelse med ferier som jul, påske, høstferie og sommer-
ferie. Når det er ferie og skolefri er ofte ensomheten påtrengende og mange føler et ekstra 
savn etter familien. Aktiviteten som tilbys da er ofte avhengig av årstid, men kan for eksem-
pel være museumsbesøk, kinotur, badetur, skidag, bowling, fisketur, skogstur eller filmkveld, 
for å nevne noe.

Å bli kjent med andre organisasjoner
En annen viktig aktivitet i SAMMEN, er at man har sett det som viktig å informere om og 
gjøre medlemmene kjent med andre organisasjoner og tiltak som kan styrke dem i deres 
situasjon, særlig i tiden etter oppholdet i Bokollektivet. Dette kan være organisasjoner 
som Mira-senteret, Helseforum for kvinner, og Røde Kors som har flere aktuelle tilbud som 
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kan være godt egnet for medlemmene i SAMMEN. Bokollektivet ser det som viktig at bebo-
erne blir introdusert for og informert om organisasjonene mens de bor i Bokollektivet. Det 
er selvfølgelig ikke alle det passer for å bruke tilbudet på det aktuelle tidspunktet, men da 
vet de hva de ulike organisasjonene kan tilby, og de kan gå dit på et senere tidspunkt hvis 
de skulle ønske. 

Kurs og temakvelder
Ved jevne mellomrom og etter brukergruppas behov arrangerer SAMMEN kurs med varieren-
de tema som dans, fotografi, skrivekurs, seksuell helse/prevensjon, «hva er en god kjæreste/
venn?», vold, personlig økonomi og lignende. Slampoesi og skrivekurs har vært spesielt 
populære aktiviteter i SAMMEN, og kursene har blitt holdt som workshops av profesjonelle 
eksterne aktører. Mange av medlemmene i SAMMEN har skrevet for seg selv tidligere, men 
har fått inspirasjon til å fortsette å skrive gjennom kursene. 

Et annet kurs som SAMMEN tilbyr medlemmene sine med jevne mellomrom er et selvut-
viklingskurs med fokus på det å vokse opp med krysskulturell identitet – Hvordan er det 
at være oppvokst i/leve med flere kulturer? Dette kurset er laget for unge som vokser opp 
med ulike kulturer, og handler om hvordan man kan finne tilhørighet uten å miste seg selv. 
Kurset tar opp spørsmål som: Hvem er jeg? Hva har jeg med meg av styrker som kan brukes 
for eksempel i jobb? Hvorfor føler jeg meg annerledes? Hvor hører man hjemme når man er 
oppvokst med flere kulturer? 

Kunstutstilling og en stemme ut i samfunnet
I 2012 og 2013 hadde SAMMEN et kunstprosjekt som ble avsluttet med en utstilling hvor 
samarbeidspartnere og andre interesserte kunne få et innblikk i kunsten medlemmene av 
SAMMEN har laget og dermed også de livene de lever. Kunstutstillingen hadde som mål å 
være en stemme som skal nå ut i samfunnet med hensikt å påvirke og spre informasjon om 
denne gruppen og utfordringene de lever med. 

Resultatet av skrivekurs, slampoesi og kunstprosjektet utviklet seg etter hvert til et ønske 
om å lage en bok. Brukere av SAMMEN ønsket å lage en selvhjelpsbok til nye beboere hvor 
de kunne bidra med sine erfaringer på ulike måter som ville gi håp og inspirasjon. I et sen-
ere avsnitt skal vi beskrive det prosjektet som sprang ut av denne ideen, og som resulterte 
i boken «Håp smaker mango».
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Bokollektivets erfaringer viser at det er et stort behov for denne typen nettverkstreff. Svært 
mange av Bokollektivets beboere har benyttet seg av nettverket, spesielt i de første årene 
etter at de har flyttet ut. Det er ofte mange som deltar og SAMMEN har i perioder opp til 70 
aktive medlemmer. Det betyr imidlertid ikke at alle er med på alt. Enkelte er aktive deltakere 
i flere år, og flere brukere tar ofte har en pause fra nettverket noen år, for så å komme tilbake. 

Aktive og passive brukere
Bokollektivet ser en tendens hos flere av brukerne, hvor det er flere som har vært aktive en 
periode etter de har flyttet ut, og som så er fraværende en lang periode, for å så å dukke opp 
igjen etter en tid. Det kan være flere grunner til at de tar kontakt igjen: de kan ha gått bra en 
periode og så kan de ha støtt på nye problemer, de kan ha flyttet og kommer ikke i kontakt 
med nytt NAV-kontor, kjæresten kan ha gjort det slutt, familien kan ha funnet dem, de har 
droppet ut av skole eller arbeidsliv, de er deprimerte, har angst eller selvmordstanker, men 
klarer ikke møte til avtale hos psykolog. Når mye «ramler sammen» i det svært skjøre nye 
livet, blir dette ofte forbundet med skam over å ha mislykkes og en overveldende følelse 
som gjør det vanskelig å vite i hvilken ende man skal begynne. 

For å fange opp disse brukerne er det viktig at det alltid er mulig å komme tilbake til SAM-
MEN, selv om det er en stund siden man har vært aktiv. Flere i denne situasjonen møter til 
et nettverkstreff og forteller om situasjonen sin til en av de ansatte der, eller de ringer og 
snakker med en av de ansatte. SAMMEN ser det som viktig å kunne gi tid og rom til disse 
tidligere beboerne. Hvis man er i jevnlig kontakt med de medlemmene som de ansatte vet 
har det vanskelig, kan Bokollektivet være bindeleddet til å opprette eller gjenopprette 
kontakt med andre, for eksempel terapeut, Røde Kors-telefonen eller det ordinære hjelpe-
apparatet. Det er derfor det er viktig å også ha plass til de passive medlemmene i SAMMEN. 
En tidligere beboer forteller:

«Det som har vært bra er at selv om det er 5 år siden jeg bodde her, jeg får fortsatt hjelp. Det er 
åpent her. Hvis jeg er lei meg, jeg kan komme hit. Jeg tenkte at alle ville glemme meg, men da jeg 
kom hit alle husket meg.»

Sikkerhet og taushetsplikt
Sikkerheten for hver enkelt medlem er svært viktig. Mange som har arbeidet med denne 
brukergruppen ville ha frarådet å ha et felles nettverk for gruppen av sikkerhetsmessige 
grunner. Bokollektivet har derfor tatt sikkerheten svært alvorlig. De fleste av medlemmene 
bruker fiktive navn. For de som har bodd i Bokollektivet er dette et navn de har brukt helt 
siden de flyttet inn i. Grunnen til å bruke fiktive navn er at mange av brukerne tilhører svært 
små og gjennomsiktige miljøer. Det kan for eksempel være at de kommer fra et lite sted i 
Norge der det er få med samme landbakgrunn som familien, det kan være at de har familie 
over store deler av landet, eller at familiemedlemmer er kjente personer i eget miljø.

Det er derfor viktig at ikke medlemmene kjenner alle detaljer om navn og lignende til hver-
andre, slik at de ikke uforvarende kan komme til å gi opplysninger om andre til personer som 
ikke skal ha denne informasjonen. Hvis medlemmene ikke er kjent for ansatte i Bokollektivet 

6.4  Erfaring fra SAMMEN
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fra tidligere, må de ha en anbefaling fra en fagperson innen dette feltet for å få et tilbud. 
Dette for at ikke noen skal kunne melde seg som bruker av SAMMEN for å oppsøke noen som 
har forlatt familien for så å gi informasjon videre til andre. Alle som ikke er kjent for Bokolle-
ktivets ansatte fra tidligere, må også gjennomgå et intervju med ansatte i SAMMEN før de får 
tilbud om å bli med i nettverket.

Alle medlemmene av SAMMEN skriver også under på en taushetserklæring. Ved brudd på 
taushetsplikten mister man sitt medlemskap i SAMMEN, og kan ikke lenger delta på SAM-
MEN-treff. Bokollektivet tar sikkerhets til medlemmene på alvor og er tydelige på at det er 
ikke lov å legge ut bilder på sosiale medier eller ta bilder av andre deltakere generelt. 

Referansegrupper og brukermedvirkning
SAMMEN har hatt en referansegruppe bestående av medlemmer fra SAMMEN. Referanseg-
ruppen er laget med tanke på at brukerne kan bidra i form av innspill til innhold og form på 
SAMMEN, men også ved at de er brobyggere, og kjenner mange av medlemmene i SAMMEN 
på tvers av landbakgrunn, språk og tidspunkt de har bodd i Bokollektivet. Det å ha en refer-
ansegruppe er en viktig måte å ivareta brukermedvirkning, noe som er en helt sentral del av 
Bokollektivets faglige tilnærming. På SAMMEN sitt årsmøte kan alle delta, og alle kan komme 
med ønsker, innspill og kritikk. Det blir også jevnlig snakket med brukerne om hvordan de 
ønsker at SAMMEN skal være. 

De blir invitert til å delta og bidra både gjennom meninger og ønsker, og det har blitt gjen-
nomført skriftlige og muntlige brukerevalueringer. Brukermedvirkning er en møysommelig 
prosess, da det viser seg svært viktig å ikke gi for store oppgaver som kan føre til manglende 
mestringsopplevelser. Medvirkning og ansvar må innføres gradvis, som gir større muligheter 
for mestring og positiv vekst. Det er en balansegang mellom det å ikke gi for mye ansvar, men 
samtidig at det skal være på et nivå som gir mestring. 

Matens betydning
Mat bringer folk sammen, og for brukerne i SAMMEN har maten stor betydning. Bokollektivet 
har god erfaring med å starte aktiviteter med et felles måltid. Bokollektivet ønsker å gjøre 
dette både fordi flere av deltakerne har kommet rett fra jobb og skole, og dermed ikke har 
rukket å dra hjemom for å spise først, men også fordi Bokollektivet ser viktigheten av hva et 
slikt felles måltid har for at medlemmene skal føle seg trygge på hverandre og bli litt kjent 
i en uformell setting.  Det er også lettere å slappe av og prate med andre hvis man har en 
kaffekopp å holde fast i. I tillegg ser de ansatte at hvis medlemmene drar hjemom før aktiv-
itet har de en tendens til å ikke orke å komme til Bokollektivet igjen til aktiviteten start-
er, eller de glemmer det. På fester er det viktig å ha mat som forbindes med den spesielle 
høytiden som feires. Bokollektivet prøver derfor å følge mattradisjonen knyttet til de ulike 
høytidene. I forbindelse med fester og høytider er det som oftest brukerne av nettverket som 
lager maten. Dette kan ofte gjøre at den som lager mat kan føle stolthet rundt sin egen kultur, 
og at de her kan være eksperter og lære bort til andre medlemmer og ansatte. Det å lage mat 
sammen er også relasjonsbyggende, og det er ofte at matlagingen foregår sammen med andre 
beboere eller ansatte. 
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6.5  Hvorfor er SAMMEN så viktig?

Forebygge ensomhet gjennom nye vennskap
Med SAMMEN er de utflyttede beboerne ikke helt alene, dette gjør det lettere å stå i valget de 
har tatt om å bryte med familien, også etter at de har flyttet ut fra Bokollektivet og savnet og 
ensomheten kommer snikende. Gjennom SAMMEN dannes mange mer langvarige vennskap 
som kan utvikles videre utenfor nettverket. Tidligere beboere har ofte «landet» mer i sin 
situasjon, og er klare for å utvikle nye vennskap, ikke bare med de som tilfeldigvis bodde her 
samtidig. Kristin sier: 

«Det jeg har tenkt på når jeg er med på SAMMEN og på fester er at jeg blir veldig forbausa over 
hvem som kjenner hverandre. Jeg ser at noen av de som kjenner hverandre ikke har bodd her 
samtidig, og jeg tenker: «hvordan har de blitt kjent?». Og det er jo veldig flott, for det er det som 
er tanken med SAMMEN.»

Ikke et nytt brudd (med Bokollektivet) og mulighet til å fortsette prosessen
Det å kunne fortsette å ha en relasjon til Bokollektivet gjør at beboerne er bedre rustet til å 
fortsette prosessen som de har satt i gang mens de bodde på Bokollektivet. SAMMEN en god 
mulighet til å opprettholde relasjon og å fortsatt kunne være tilstede for beboerne. Aktivite-
tene SAMMEN har styrker relasjoner – mellom de ansatte og beboerne, og mellom beboerne. 
Nettverket gir dermed mulighet for beboerne til å fortsette prosessen de har startet da de 
bodde i Bokollektivet, og gjennom aktiviteter kan de ansatte fortsette å styrke de i hva en 
god relasjon er, trygge de på å ta egne valg og lignende. Røde Kors-telefonen har ansvaret for 
den praktiske oppfølgingen av beboerne etter at de flytter ut. Det er da opp til beboeren selv 
å følge opp avtaler og holde kontakt med Røde Kors-telefonen. Bokollektivet har ansvaret for 
den sosiale oppfølgingen. Gjennom aktivitetene i SAMMEN kan de ansatte fange opp hvis 
det er noe de utflyttede beboerne trenger hjelp til, og dermed hjelpe dem med å gjenoppta 
kontakten med Røde Kors-telefonen. 

Historien deres er gitt på forhånd
Ved å delta i SAMMEN har medlemmene et sted hvor de kan gå hvor historien deres er gitt 
på forhånd. Der slipper brukerne å komme med bortforklaringer om hvem de er, hvorfor de 
bor alene, hvorfor de ikke har kontakt med familien osv. Det å skulle svare på spørsmål er noe 
mange nevner som en utfordring i andre settinger, som for eksempel på norskkurs og jobb. 
En tidligere beboer sier: 

«Det er jo det som er så deilig med SAMMEN da, at vi er på en måte alle i samme situasjon. 
Vi er jo helt forskjellige jenter, og selv om vi ikke har opplevd akkurat det samme så er vi i samme 
situasjon, vi har på en måte nådd bunnen sammen. Så vi er jo helt like der. Så det er ganske deilig 
å ha SAMMEN der vi alle jentene kan møtes og bare ha det gøy. Og bare kose oss uten å tenke at 
«oi, hun vet at jeg vet at hun vet at jeg vet» .Vi er alle sammen på en måte i samme båt. 
Det er derfor det er så deilig å ha SAMMEN.»

En annen sier:

«Det som er så bra, de har liksom sett deg på ditt verste, så du trenger ikke late som når du 
kommer hit eller noe. Sånn, jeg kan dra på Røde Kors og smile og late som om alt er bra, 
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men her ser de rett gjennom det, liksom. Her vet jeg at jeg kan være meg sjøl, det er ingen som 
liksom kommer til å si «æsj, du er et dårlig menneske» bare fordi du har gjort det eller det.»

Tilhørighet/ «familie»
Mange av medlemmene i SAMMEN uttrykker at Bokollektivet og SAMMEN er som en ny 
familie. På SAMMEN skapes også minner som igjen skaper en felles historie og samhold
og tilhørighet. Hvis det er lenge siden man har sett hverandre, kan det være en god innfalls-
vinkel til en samtale: 

«husker du da vi var på hyttetur og …».

«SAMMEN er liksom en familie, å komme hit er som å komme til familien sin»
«…også får du en melding på bursdagen din, selv om ingen andre i familien husker det 
kanskje. Det er så bra. Og å feire eid, noen som sender deg «eid mubarak» og alt det der.»

«Det er akkurat som familie, at man vet at man kan få hjelp hvis man trenger det. Man står ikke 
helt for seg sjøl og tenker «nei, wallah, hva skal jeg gjøre nå?» liksom, «jeg har ingen». Nå vet jeg 
at hvis vi trenger hjelp eller hvis vi lurer på noe da kan vi komme hit. Så det er jo nesten som et 
andre hjem.» 

«Til slutt får du venner og kjæreste og familie og alt det der, men du må ha tilhørighet et sted. For 
eksempel for meg, så har Kristin alltid vært sånn mor. Jeg har sett henne siden jeg bodde her, og 
hun er som en mamma nummer to liksom. Sånn hvis jeg mister mamma så har jeg ikke så vondt, 
for jeg har Kristin jeg kan prate med.»

Et sted å lære nye ting
SAMMEN vil også være et sted for å prøve ut og å lære nye ting man ikke har gjort før. Et 
eksempel på dette kan være skidag eller hyttetur i fjellheimen. Mange av brukerne har ikke 
erfaringer med å være på ferieturer eller hytteturer. På denne måten kan de være bedre for-
beredt til lignende aktivitet som for eksempel i skolesammenheng, eller at de da har ferie-
opplevelser å fortelle om på skole og arbeidsplass i ettertid. Deltakerne kan også lære nye 
ting om vennskap og relasjoner, og om egen fungering i samhandling med andre. Det ligger 
også mye glede i å føle mestring i å lære noe nytt. Tryggheten i SAMMEN gjør at brukerne 
lettere kan utfordre seg selv og prøve seg frem, også med å finne et eget nytt nettverk.
I SAMMEN kan alle finne en aktivitet de mestrer, og alle lærer av hverandre. De ansatte 
lærer beboeren om norske tradisjoner, beboerne lærer de ansatte om sine tradisjoner. 

Bedre psykisk helse
Man får bedre psykisk helse av å være sammen med andre, skrive, danse, lage mat, spise sam-
men og lignende. Flere får også bedre søvnrutiner og bedre selvtillit av aktivitetene. Dette er 
byggeklosser som gjør at de bedre tåler utfordringer og motstanden som hverdagen kan bringe.

«Jeg tenker at når vi gjør aktiviteter sammen så er det så deilig at vi kan gjøre det på SAMMEN. 
Overnatting på hytteturer og aktiviteter som kino og park, det er så koselig. Også om sommer-
en, når vi går ut og tar oss en is og sånne ting. Så det er egentlig ganske deilig at man har den 
muligheten, da.»
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Et pusterom
SAMMEN kan også fungere som en pause, eller et pusterom, fra det som er vanskelig.
SAMMEN gir brukerne noe å gjøre slik at de ikke har så mye tid til å tenke på det de har 
opplevd eller bekymre seg for hva som vil skje i fremtiden. Et eksempel på dette kan være 
hyttetur. Det er en kjærkommen pause fra en ellers krevende hverdag, i tillegg er det borte fra 
Oslo, som kan gi en følelse av frihet fra følelsen av å bli fulgt med på. For mange er det fint å 
ha noe fast å gå til, noe å glede seg til. Det er viktig for mange i et ellers til tider uforutsigbart 
liv. Da blir SAMMEN også et sted hvor de kan dele gleder og sorger uten å føle fordømmelse.

«Jeg har masse venninner nå, men jeg kommer til SAMMEN likevel, dette er sin egen plass.»

«Det er ikke sånn at man kommer for å få hjelp, man kommer liksom bare for å hilse eller, jeg vet 
ikke, da jeg bodde her var det ikke noen Sammen, eller så stor Sammen som vi har nå, og når jeg 
fikk velkommen til å komme tilbake hit, det var så deilig å bare sitte og se på ting her og der, og 
kjenne på ting, at jeg har bodd her, da.

Prosjektet SAMMEN har gitt Bokolektivet en unik mulighet til å kunne fortsette å ha en relas-
jon til tidligere beboere i Bokollektivet og følge med på hvordan det går med dem. Medlem-
mene i SAMMEN har gitt klare tilbakemeldinger om hvordan de opplever en kort tid i Bokoll-
ektivet, og den store ensomhetsfølelsen og avvisningen mange føler når de flytter ut. SAM-
MEN bidrar til å kompensere for dette. På denne måten er nettverket SAMMEN svært viktig 
for de utflyttede beboerne. Nettverket bidrar også til å sette fokus på de behovene brukerne 
har etter at de har flyttet ut av Bokollektivet. 

Kristin konkluderer slik om SAMMEN: 

«Sammen er blitt en av bærebjelkene i Bokollektivet, nå ser vi brukerne over lengre tid, det er 
viktig. Det viser oss også om det vi tilbyr her er relevant og riktig for brukerne. Ting kan virke 
håpløst mens de er her, men så ser vi gjennom SAMMEN at det kan gå bra, at det nytter det 
vi gjør. Det bidrar dermed også til noe bra for de ansatte.»  

Ut fra SAMMEN har det sprunget ut en rekke prosjekter. Kristin sammenligner Bokollektivet, 
SAMMEN og de øvrige prosjektene med et tre. Kristin sier: «Bokollektivet er roten, SAMMEN 
er stammen og så er de andre prosjektene som grener på treet.» I det følgende skal vi beskrive 
innholdet i og erfaringene fra flere av de andre prosjektene som har sprunget ut av SAMMEN. 

6.6   Oppsummerende SAMMEN
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Vi gråt sammen

Vi lo sammen

Vi opplevde sammen

Vi snakket sammen

Vi spiste sammen

Vi sov sammen

Vi feiret sammen

Vi vasket sammen

Av og til gikk vi ut sammen.

Vi valgte sammen.

Nydelig ting er at

Vi håpet sammen!
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De ansatte i Bokollektivet har opp gjennom årene sett flere udekkede behov hos 
målgruppen, spesielt etter utflytting, som man ikke har hatt ressurser, eller man-
dat, til å dekke. Løsningen ble derfor å søke om midler fra ulike tilskuddsordninger 

til prosjekter som kunne dekke noen av disse behovene. Bokollektivets faglige 
tilnærming innebærer et helhetlig perspektiv og et fokus på å fremme helse 

gjennom mestringsopplevelser og empowerment, noe Bokollektivet så at kunne 
styrkes ytterligere gjennom ulike prosjekter. En annen grunn til at man så det 

hensiktsmessig med prosjekter var at man kunne spre informasjon om Bokolle-
ktivet og tematikken, både til andre instanser men også ut i samfunnet generelt. 
Ansatte kunne også gjennom prosjektene få økt innsikt og større kunnskap slik 
at de kunne gjøre en enda bedre jobb og dermed hjelpe bedre. I tillegg så man at 

det var motiverende for ansatte å være sammen med beboere og tidligere beboere 
på en annen måte, og med et annet fokus. Bokollektivet har opparbeidet seg lang 

og bred erfaring med prosjektarbeid som vi her ønsker å formidle.

Kapittel 7: 

Prosjektene 
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7.1   Mødregruppe

Bakgrunn for prosjektet
Et av de første prosjektene som sprang ut av SAMMEN var Mødregruppe-prosjektet. Dette 
var et prosjekt som rettet seg mot brukere av SAMMEN som hadde blitt mødre. Mange av 
beboerne i Bokollektivet hadde fortalt om omsorgssvikt av varierende grad i sin oppvekst. 
De hadde fortalt om forskjellsbehandling mellom søsken, streng kontroll, mangel på aner-
kjennelse, samt varierende grad av fysisk og psykisk vold. Når noen av disse unge kvinnene 
etter hvert ble mødre selv, så Bokollektivet at kvinnene møtte mange utfordringer og at de 
ønsket å lære om andre måter å oppdra barna sine på enn den måten de selv hadde blitt. 
Mange av disse var alenemødre, og de trengte et møtested hvor de kunne treffe andre mødre 
og snakke om og utvikle morsrollen videre. En viktig målsetting for prosjektet var derfor 
å lage et nettverk for mødrene der det ble gitt rom for råd og veiledning rundt oppdrager-
spørsmål, i tillegg til at det skulle være et sosialt møtepunkt hvor man bare kunne være
 sammen med andre mødre og sammen med barna. Gruppen hadde også som mål å opp-
muntre mødrene til å se mulighetene, snarere enn begrensningene i sin situasjon. 

Gjennomføring
Prosjektet, som var støttet av IMDi, ble startet opp i 2012 og gikk over to år. Det ble i løpet 
av de to årene holdt 15 – 20 gruppetreff, både som sosiale møtepunkt og for diskusjon rundt 
ulike temaer knyttet til oppdragelse. Det var et sterkt fokus på ressurser, mestring empow-
erment og likeverd, også når vanskelige temaer dukker opp. Mødrene fikk også mye praktisk 
hjelp og psykososial støtte, også utenom selve treffene, og behovet for dette var stort. I til-
legg fikk de også informasjon om barnevernet og det øvrige hjelpeapparatet. Mange av 
deltakere visste ofte svært lite om barnevernet eller var feilinformert om hva barnevernet 
er og hva barnevernets oppgave er. Ved å forklare dette kunne prosjektmedarbeiderne 
kontakte barnevernet i samarbeid med mor hvis det var behov for dette. Prosjektet drev 
i 2013 også en ICDP-gruppe (International Child Development Programme). 

Temaer i programmet er ifølge programmet selv «ment som utgangspunkt for samtale, 
eksemplifisering og aktivering av den måten en naturlig viser kjærlighet, formidler mening 
og utvider barnets erfaring, regulerer og setter grenser på en positiv måte». (Huneide 2009)
Temaene gir også rom for «individuell utforming – hvordan en omsorgsgiver viser kjærlighet 
og anerkjennelse for sitt barn kan variere både mellom individer og kulturer». Prosjekt-
medarbeider har vært opplært i og sertifisert i metoden. Bokollektivet vurderte at temaene 
fra ICDP fungerte godt i en flerkulturell sammenheng, og at mødrene gjenkjente erfaringene 
de uttrykker. Ellers brukte prosjektet den verdibaserte metodikken som er grunnlag for alt 
arbeid i Bokollektivet.

Erfaringer 
Prosjektet lyktes med å nå ut til mødre som hadde lite nettverk, store utfordringer i hverda-
gen og lite annen oppfølging. Det oppstod en god og solidarisk kontakt mellom mødrene som 
deltok. Treffene var preget av respekt mellom mødrene og et ønske om å lære av hverandre. 
Prosjektet lyktes også i å oppdage ressurser i mødrene og gjøre mødrene mer bevisste på 
disse ressursene. Bokollektivet erfarte at Mødregruppa var et svært viktig tiltak. Et positivt 
syn på barnet og et bevisst forhold til barnets perspektiv, barnets følelser og behov, er noe 
av det viktigste en slik foreldreveiledningsgruppe kan oppnå. 
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7.2   Bokprosjektet «Håp smaker Mango»

Bakgrunn for prosjektet
Bokollektivet har gjennom årene sett at aktiviteter som innebærer ulike kunstformer med-
virker til flere positive opplevelser og konsekvenser for beboerne. Blant annet får de en ny 
måte å uttrykke følelser på, som ellers kan være vanskelige å uttrykke og beskrive. Kunst kan 
også gi beboerne et pusterom, som gjør at de for en stund kan glemme alt annet de står oppe 
i. Kunst skaper inntrykk, og kan danne grobunn for inspirasjon beboerne imellom, men også 
for de ansatte. De ansatte har blitt overrasket over å oppdage hvilke følelser beboerne holder 
inne, som de får muligheten til å gi uttrykk for gjennom forskjellige kunstformer.

Av aktiviteter på SAMMEN som innebærer bruk av forskjellige kunstneriske uttrykksformer 
kan maling, tegning, fotografi, sang, skriving av poesi og historier nevnes. På bakgrunn av 
erfaringer fra disse aktivitetene i SAMMEN, det store utvalget av kunst som var blitt laget 
og en tidligere beboers idé, fikk Bokollektivet et ønske om å lage en bok i samarbeid med 
nåværende og tidligere beboere. Boken skulle ha fokus på beboernes egne fortellinger og 
opplevelser via tekst, fotografier og illustrasjoner de hadde laget. Tanken bak boken var at 
den skulle være en slags selvhjelpsbok som kunne gis til nye beboere for å gi dem inspirasjon 
og håp, ved å se at andre har klart det før dem. Boken skulle ha et positivt fokus og det over-
ordnede temaet var «En bok for unge kvinner som har hatt vanskelige liv, og for de som vil 
hjelpe dem». Hvordan har veien de har gått vært? Hvordan kan man hjelpe seg selv når man 
er i en vanskelig livssituasjon? Hvordan kan man gjøre noe godt for andre i samme situasjon?
 
 I tillegg til å være en bok som gir håp, ønsket Bokollektivet at denne boken skulle være en 
stemme ut i samfunnet. På grunn av sikkerhetsmessige grunner kan beboerne ofte ikke delta 
i den offentlige debatten, og det kan være vanskelig og rett og slett farlig å uttale seg i media. 
Kunst- og skriveprosjekter har derfor også vært en måte å løfte beboernes stemmer og gi dem 
et rom i offentligheten, slik at andre kan få et innblikk i livene de lever og deres tanker. Gjen-
nom å gi beboerne en stemme og gjøre dem mer synlige kan det føre til større muligheter, 
rettigheter og eventuelt bedre levekår for gruppen. 

Gjennomføring
Bokprosjektet bestod av workshoper, der deltakerne i prosjektet fikk anledning til å lage 
materiale til boken. Workshopene foregikk på ettermiddagene både i ukedagene og i helger. 
Deltakerne på prosjektet var både nåværende beboere og tidligere beboere i Bokollektivet. 
I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 16 workshoper. Det ble på den første work-
shopen opprettet en ressursgruppe for prosjektet bestående av brukere, og temaene i boken 
ble bestemt. En ressursgruppe var viktig fordi Bokollektivet ønsket at brukerne selv skulle 
være aktive i å bestemme innholdet og formen på boken, samt påvirke selve prosessen med å 
lage den. De øvrige workshopene ble viet til produksjon av tekst, foto, malerier og tegninger. 
En av disse som var viet jobbing med tekst, ble arrangert av Sarah Ramin Osmundsen som 
driver med slam-poesi på profesjonelt nivå. Denne workshopen resulterte i gode bidrag til 
boken, blant annet tittelen på boken. Felles for alle workshopene var at de startet med et var-
mt måltid. Dette fordi flere av deltakerne kom rett fra jobb eller skole og dermed ikke hadde 
rukket å dra hjemom for å spise først. I tillegg kunne et felles måltid bidra til at deltakerne 
ble litt kjent i en uformell setting og dermed kunne bli tryggere på hverandre. Etter måltidet 
hadde gruppa en lek for å løse opp på stemningen og skape en gruppefølelse. Dette var alltid 
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veldig populært og skapte mye latter og engasjement. Kvelden ble alltid avrundet med enda 
en lek og en evaluering av kvelden. Evalueringen var en viktig del av brukermedvirkning 
i prosjektet. Resultatet av evalueringene ble tatt med videre i prosjektet slik at det kunne 
gjøres tilpasninger underveis. Boken, som ble hetende “Håp smaker mango, en bok for jenter 
som har levd vanskelige liv og de som ønsker å hjelpe dem”, ble ferdig i digital versjon i 2016, 
og den forelå i trykket versjon våren 2017. I forbindelse med ferdigstillingen av boken ble 
det arrangert to lanseringsfester, én for samarbeidspartnere og én for alle brukerne i 
SAMMEN. Det at Bokollektivet hadde lanseringsfest gjorde dette ekstra stort for de som var 
med, de følte seg viktige. På lanseringsfestene var det flere av de som hadde skrevet tekster 
i boken som leste høyt for de inviterte gjestene. Det at jentene fikk bidra med underholdning 
hvor de var i hovedfokus, samt tilbakemeldingene de fikk på dette, gjorde dem ekstra stolte:

«Jeg trodde aldri dette skulle bli så stort! Dette er større enn et bryllup, det er større enn eid!»

Under lanseringsfesten ble det lagt ut en bok hvor gjestene kunne skrive hilsener til jentene. 
Ut fra disse hilsenene ser man at boken og lanseringsfesten gjorde sterkt inntrykk:

«Dere er forbilder for andre jenter og kvinner der ute. Takk for at dere deler og gir håp. 
Vi heier på dere.»

«For et frihetsprosjekt dere gir. Dere er modige, kloke og sterke, mange jenter må få håp 
for sine liv av dere.»

«Gratulerer med den flotte og viktige boken. Diktene deres går rett i hjertet og forteller noe helt 
essensielt ved det å være menneske! Takk!»

Deltakelse
Prosjektet var ikke uten utfordringer. Selv om deltakelsen var relativt stabil har det å moti-
vere deltakerne til å komme vært en av de største utfordringene i prosjektet. Det er ikke sånn 
at de ansatte kan på det første møtet dele ut en oversikt med alle datoene hvor det skal være 
workshop og så kommer deltakerne av seg selv hver gang. Dette er noe Bokollektivet har vært 
klar over fra tidligere prosjekt, så prosjektleder har brukt mye tid på å kontinuerlig moti-
vere deltakerne til å komme, gjennom telefonsamtaler og meldinger med påminnelser om 
workshop. Det er ofte få som gir beskjed om de kommer eller ikke, og av de som sier at de skal 
komme er det ofte flere som ikke dukker opp.

Planlegging
Selv om man i utgangspunktet kunne ha et godt forberedt «opplegg» for workshopen og det 
hadde blitt lagt til rette for en kreativ kveld med rolig stemning, gikk det likevel ikke alltid 
som planlagt. Ofte kunne det oppstå uforutsette hendelser, eller det var få deltakere, lite 
motivasjon og dårlig konsentrasjon blant deltakerne, eller noen deltakere hadde det så dårlig 
at det krevde mye oppmerksomhet fra de ansatte og skapte uro i gruppa. Prosjektleder brukte 
litt tid på forhånd til å tenke ut hvilke utfordringer som kunne oppstå, og prøvde å lage noen 
strategier på hvordan de ansatte eventuelt skulle håndtere det. På denne måten var de an-
satte bedre forberedt på situasjoner som lagde uro og forstyrrelser.
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Fleksibilitet og tilrettelegging
Ellers har fleksibilitet og tilrettelegging vært viktig. For noen var det en høy terskel å møte 
opp, noe det kan ha vært mange ulike grunner til. Prosjektleder tilrettela derfor for at alle 
som ønsket kan få bidra til boken, enten ved at de har jobbet med tekster og tegninger
hjemme, eller avtalte at de kan komme litt før og bli møtt utenfor lokalene, slik at de slapp 
å komme inn alene. Det var viktig med fleksibilitet også når det kom til aktiv deltakelse. 
Nesten hver workshop var det en eller to som kom og bare deltok på måltidet, men ikke var 
aktive på selve workshopen. Prosjektleder valgte å være litt fleksibel rundt dette i håp om at 
de plutselig en gang skulle bli med hele kvelden. Det viste seg å være en god strategi, for flere 
av de som var litt tilbakeholdne i begynnelsen ble etter hvert med.

Tilbakemeldinger
Boken har i ettertid skapt reaksjoner og følelser blant nye beboere som har mottatt boken:

«Jeg likte boken veldig godt. Den var veldig kreativt laget og jeg følte at disse jentene som har 
skrevet dette har vært der jeg er nå. Det ga meg håp å se at mange har vært igjennom dette før 
meg.»

 «Boka har vært en trøst og det var noe jeg kan kjenne meg igjen»

Andre kommentarer vi har fått fra fagfolk: 

«Det er utrolig gripende å lese tanker og dikt som kommer fra den innerste “sjel”. Så mange 
kamper som skal kjempes. Så mye håp og så mye kjærlighet. På en enkel og ærlig måte har alle 
disse jenter rørt mitt innerst. En takk til dem alle. Må de få styrke til å fortsette kampen.»

Deltakerne på sin side er stolte over hva de har fått til og hvor bra boken har blitt. Prosjektet 
har også lykkes med å skape en arena hvor man kan møte andre i lignende situasjon og skape 
nye vennskap:

«Ved å være med på bokprosjektet, og skrive boken “Håp smaker mango”, så har jeg lært masse 
om meg selv og andre jenter. Vi er ikke så forskjellige, likevel. Vi er alle passasjerer i samme båt. 
Og det å få muligheten til å hjelpe andre i kriser, og evt. være med på å gi dem et positivt syn på 
livet ved å spre håp, gir meg masse glede tilbake. Fordi håp er nederlagets fiende.»

«Jeg vil si at de siste årene ble jeg vokste. Jeg har lært svært mye om meg selv og de andre beboere. 
Jeg ble kjent med nye og gamle beboerne. Vi delte vårt historier med hverandre. Og det hjalp mye. 
Noen ganger vi le og andre dager vi tørket tårene til hverandre. Hele prosessen har jeg lært at jeg 
ikke trenger å forandre meg til andre. Jeg håper at alle jentene kan stå for seg selv.»
 
Deltakerne fortalte også om egenutvikling og at boken og dens verdi gjorde at de ble stolte av 
sitt arbeid: 

«Det fine med bokprosjektet var at man fikk uttrykke seg på nye måter. Det var både gøy og selv-
utviklende. Og jeg følte at jeg var del av et fellesskap. Prosjektet ga selvtillit.»
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«Det var en god øvelse for meg å delta i denne bokprosjektet. Der hadde jeg mulighet til å treffe andre beboerne 
og jeg har lært flere ting fra dem også. Da forsto jeg at det ikke bare jeg som har det vanskelig. I tillegg var det 

jo tunge følelser og dårlige minner som jeg husket. Og det var vanskelig etterpå å glemme 
de vonde minnene. Likevel er jeg stolt av meg og jentene.»
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Prosjekt STEMMER er en videreutvikling av skrive- og kunstprosjekter Bokollektivet har 
hatt tidligere. Etter at bokprosjektet var ferdig så Bokollektivet at det fortsatt var et stort 
ønske blant beboerne om å fortsette å ha et samlingspunkt hvor man kunne øve seg på ulike 
kreative uttrykksformer. Det ble derfor søkt midler for å kunne fortsette et prosjekt som 
hadde fokus på akkurat dette. Prosjektet ble hetende STEMMER og har som overordnet mål 
å skape en arena hvor man kan få uttrykke seg gjennom ulike kunstuttrykk og gjennom dette 
bidra til at deltakerne får en stemme ut i samfunnet, slik at andre kan få et innblikk i livene 
de lever og deres tanker. Prosjektet har bestått av kreative workshoper ved skriving, dans og 
bevegelse, tegning og maling. Ved flere av workshopene har Bokollektivet fått inn eksterne 
samarbeidspartnere til å undervise. Resultatet fra workshopene skal brukes til å lage en ut-
stilling om “frihet”, som har vært temaet på workshopene.  

7.3   Prosjekt STEMMER

7.4  Prosjekt Rollemodell

Bakgrunn for prosjektet
I SAMMEN ble det ansatt en tidligere beboer som skulle fungere som en slags «rollemodell» 
for brukerne av nettverket. Tanken bak å ha en rollemodell var at en som har vært i lignende 
situasjon, men som har fått bearbeidet erfaringer og fått en bedre livssituasjon, kunne dele 
av sine erfaringer og fungere som en viktig inspirasjonskilde for brukerne. 

Bokollektivet erfarte at det å ha rollemodeller var viktig for brukerne i SAMMEN da de 
kunne nå ut til, og støtte brukerne på en annen måte enn de andre ansatte kunne. Samtidig 
så Bokollektivet at rollemodellene sto i flere dilemmaer. Dette kunne dreie seg om å sette 
grenser for å ivareta seg selv, å være profesjonell og ikke privat, og å klare å forstå rollen 
som at man nå var en ansatt og dermed ikke kunne bli venninne med beboerne. Den ansatte 
rollemodellen sier:

«Jeg har vært bruker, og så ble jeg på en måte ansatt på Sammen. Så da Sammen-prosjektet 
begynte, for meg var hele prosessen.. å komme fra bruker til ansatt det var en utfordring. For hva 
skal jeg snakke om, hvordan skal jeg forholde meg til de andre? Selv om jeg har gått videre i mitt 
liv, alt er stabilt, så er det fortsatt sånn.. «åh jeg har det vondt», Og jeg har sagt til mange av 
jentene også, jeg glemmer når jeg snakker med dere at jeg er ansatt, jeg må ikke snakke så mye om 
historien, og moren min sa det eller faren min sa det. Men jeg er jo en del av dem også, jeg blei jo 
ansatt fordi jeg har den samme bagasjen som de. Jeg har fått to roller da, som har avlasta meg, 
det har aldri belasta meg. .»

Bokollektivet så derfor et behov for en tilpasset opplæring slik at tidligere beboere kunne 
være bedre rustet til å utføre jobben som rollemodell i nettverket. På bakgrunn av disse erfa-
ringene, etablerte Bokollektivet Prosjekt Rollemodell, et kursforløp for tidligere beboere som 
skulle styrke de i rollen som frivillige med egenerfaring/rollemodeller. Prosjektet ble støttet 
økonomisk av Extrastiftelsen, gjennom Rådet for psykisk helse og ble gjennomført i 2016. 
Inspirasjon til et slikt opplæringsprogram fikk Bokollektivet fra lignende kurs som er prøvd 
ut med gode resultater blant annet ved et Family Justice Center i New York. 



120

Formålet med opplæringen var blant annet å styrke og utvikle kursdeltakernes selvfølelse. 
I tillegg håpet man at kurset ville kunne styrke kursdeltakerne til å bli inspirasjonskilder i 
egne nettverk. Bokollektivet ønsket også å øke deltakernes kjennskap til samfunnet og det 
norske systemet, slik at de ville bidra til økt selvhjelp, og de kunne føle seg bedre rustet til å 
hjelpe nye beboere. 

Gjennomføringen av kurset
Bokollektivet valgte å lage et kursforløp over ti kvelder som tok opp ulike temaer, og avsluttet 
med en kveld med eksamen og en med diplomoverrekkelse og feiring. Det var viktig med et 
kursforløp som gikk over tid, for å gi deltakerne tilstrekkelig tid og rom. Målsettingen med 
kurset var som nevnt å styrke deltakernes selvfølelse, og Bokollektivet tror på at dette skjer 
i en prosess, med tid til refleksjon og diskusjon. Kursets lengde måtte derfor være tilstrekke-
lig til at det kunne skje en utvikling.  Kurskveldene startet alltid med et felles måltid. Dette 
var viktig da alle deltakerne kom direkte fra skole, jobb eller praksis. Samtidig er det å spise 
sammen, en fin måte å starte en kurskveld på. 

Det var en fast struktur på kurskveldene. Det startet til samme klokkeslett med en presentas-
jon av kveldens underviser. Deretter startet underviser sitt opplegg, og det var satt av tid til 
pauser. Bokollektivet har tidligere erfart at det kan være vanskelig for gruppen å konsentrere 
seg i lang tid, så det er viktig med mange små pauser. Kurskveldene inneholdt også en kreativ 
øvelse og diskusjon rundt det aktuelle temaet for kvelden. Kvelden ble avsluttet med å ta en 
runde rundt bordet, hvor alle kunne si noe om hva de tok med seg hjem fra denne kvelden.

Erfaringer
I november 2016 fikk Bokollektivet sine åtte første «ferdigutdannede» rollemodeller. Dette 
er langt flere enn Bokollektivet hadde forventet at ville gjennomføre. Som beskrevet tidligere 
sliter brukerne av SAMMEN med traumer, som blant annet resulterer i konsentrasjonsvan-
sker og søvnproblemer. Derfor var den stå-på-viljen og utholdenheten som deltakerne viste 
under hele forløpet imponerende. Bokollektivet vurderte at en av grunnene til at så mange 
gjennomførte, var at kurset var et trygt sted å være hvor alle ble respektert. Det at prosjekt-
medarbeiderne hadde så god kjennskap til denne gruppen brukere og hvilke utfordringer de 
har, samt hadde en god relasjon til alle enkeltvis og kjente deres historie, var en stor styrke 
for prosjektet. I begynnelsen var det de ansatte som for det meste tok ordet i diskusjonene, 
men ganske snart var det deltakerne som var de mest aktive. De viste stort behov for å snakke 
om temaene som ble tatt opp. De fortalte at det er vanskelig å snakke med andre om disse 
temaene, og at det var sårbart. Deltakerne opplevde stor trygghet i å kunne snakke med andre 
som har en lignende bakgrunn og forstår deres situasjon. I gruppen opplevde de å få en arena 
hvor de ikke følte seg alene, men hvor de kunne være sammen med andre som forstår dem. 
Deltakerne fikk mye nyttig informasjon fra underviserne, men deltakerne ga hverandre minst 
like mye informasjon, gode tips til hvordan de har klart seg og hvilke opplevelser de har. 
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Kursplanen med temaer var slik: 

Kurskveld 1:  Bokollektivets historie og verdier: Hvordan startet Bokollektivet? 
                   Kvinnehistorie i Norge og oppstart av krisesenter. Verdigrunnlag og hvilket
       menneskesyn har vi? og “en rollemodells reise”: Hvordan er det å gå fra å   
        være beboer til erfaringskonsulent/mentor? Hvilke dilemmaer kan oppstå?

Kurskveld 2:  Hvor kan jeg få hjelp i Oslo?: Hva kan Oslo tilby unge mennesker? 
        Hvilke tilbud finnes der?

Kurskveld 3:  Å passe på seg selv: Hvordan kan jeg passe på meg selv som erfarings-
                   konsulent/mentor? Hvordan setter jeg grenser?

Kurskveld 4:  Min kropp og helse: Hvordan fungerer kroppen? Hva skjer med kroppen 
        når den har opplevd noe vondt? Hvordan kan jeg hjelpe kroppen når den 
        blir stresset? Hva er godt å spise slik jeg får det bedre?

Kurskveld 5:  Historiefortelling: Hvordan skape en ny historie om seg selv? 
                    Slampoesi. Selvutvikling.

Kurskveld 6:  Reaksjoner på vold: Hva er vold? Hva er vanlige reaksjoner på vold? 
                    Hvordan komme seg ut av vold?

Kurskveld 7:  NAV: Hva er NAV? Hva kan NAV hjelpe med? Hvilke rettigheter har jeg?

Kurskveld 8:  Krysskulturell identitet: Hvordan er det å vokse opp i/leve med flere kulturer?     
                    Selvutvikling.

Kurskveld 9:  Eksamen: (skriftlig og muntlig)

Kurskveld 10: Oppsummering av kurset og feiring.
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Man kan si at de øvde seg på å være rollemodeller for hverandre. For Bokollektivet ble det
klart hvordan temaene som ble tatt opp i kurset tas inn og bearbeides på en helt annen måte, 
når deltakerne har fått litt avstand til sin tidligere livssituasjon. Mange av temaene har 
deltakerne blitt kjent med når de bodde i Bokollektivet, men som de på det tidspunktet ikke 
var klare for å ta inn. Mange husket ikke å ha snakket om temaene. Bokollektivet opplevde 
derfor en større innlevelse enn forventet, og at alle deltakerne opplevde stor mening med 
kurset. Det at de i større grad var i stand til å ta temaene fra kurset innover seg, førte til at 
flere kurskvelder ble følelsesladde. Deltakerne viste mye omsorg for hverandre, og byttet på 
å trøste hverandre. Dette opplevde prosjektlederne som at deltakerne følte tilknytning til 
gruppen og ønsket å ta vare på hverandre. Samtidig var de ansatte også klar over at temaene 
for kurset kunne føre til at deltakerne ble påminnet tidligere hendelser. Derfor var det alltid 
fokus på å avslutte kveldene på en god måte. De ansatte la også vekt på at deltakerne skulle 
vite at de kunne ta kontakt med prosjektansatte også utenom kurskveldene, hvis det var noe 
de trengte å snakke om. 

Bokollektivet erfarte at selv om kurset var utfordrende for deltakerne, var det også helende. 
På sikt kunne kurset gjøre deltakerne i stand til bedre å kunne sortere egne følelser når de 
skal hjelpe beboerne i Bokollektivet, og håndtere egen utfordringer på en mer hensiktsmessig 
måte. Evalueringen etter kurset viste også at deltakerne opplevde å ha hatt stort utbytte av 
kurset. Etter at kurset var ferdig, var Bokollektivet opptatt av å gi de nye rollemodellene små 
oppgaver med det samme. Dette fordi man var bekymret for om deltakerne ville miste inter-
essen og motivasjonen hvis de ikke fikk oppgaver med en gang. 

Deltakerne var i utgangspunktet ivrige etter å komme i gang med oppgaver, men det viste 
seg også at flere av de trengte tid til å fordøye kurset. Etter en tid var rollemodellene klare 
for oppgaver, og de kunne da velge mellom ulike oppgaver som for eksempel å være med i en 
ressursgruppe for SAMMEN, sitte i et ekspertpanel for Bokollektivet, stille opp som inform-
anter for forskere, og gjøre støtteoppgaver for beboere, som for eksempel å følge på visning 
av leiligheter.  Selv om prosjektet kun fikk midler for 2016, har noen av “rollemodellene” - 
nå kalt “erfaringskonsulenter” - fortsatt å bidra inn i Bokollektivet på ulike måter. 

Veien videre
I 2019 fikk Bokollektivet midler fra IMDi til en ny runde med dette prosjektet, nå kalt Prosjekt 
Erfaringskonsulent. Det har blitt rekruttert ni nye deltakere som er i gang med en lignende 
kursrekke basert på forrige rundes erfaringer og tilbakemeldinger. Prosjektet er ferdig i 
desember 2019 og det søkes om midler til å følge opp erfaringskonsulentene videre etter 
gjennomført kursrekke. I likhet med andre frivillige i ulike organisasjoner trenger også disse 
frivillige kontinuerlig oppfølging av de ansatte, og kanskje i enda større grad fordi de har den 
historien og de utfordringene de har. 
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7.5  Prosjekt Seksuell helse

Bakgrunn for prosjektet
I det arbeidet de ansatte i Bokollektivet gjør i form av miljøarbeid og oppfølging, har de
mange samtaler med beboerne. Gjennom disse samtalene har de ansatte sett at beboerne har 
store hull i kunnskapen om kropp og seksuell helse, eller de kan være direkte feilinformert. 

Samtalene de ansatte har med beboerne i løpet av oppholdet innebærer også å snakke om 
kropp, prevensjon og seksuell helse. Gjennom dette har Bokollektivet erfart at flere beboere 
har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dette kan for eksempel være av familiemedlemmer 
som onkler og fettere, eller et seksuelt overgrep som et tvangsekteskap medfører. De ansatte 
har også sett at flere av beboerne ikke har hatt noen seksualundervisning i det hele tatt. 
Mange beboere er lite bevisste på sin egen kropp og seksualitet, og enkelte er uvitende om 
hvordan man blir gravid selv om de er seksuelt aktive. Mange av brukerne mangler også 
seksuell autonomi, de utøver ikke eierskap over egen kropp eller de har ikke kontroll over 
sin egen seksualitet, og seksuelle helse. De ansatte ser at når beboerne drar fra familien sin 
og den sterke sosiale kontrollen, blir det å håndtere sin egen frihet utfordrende for noen. 
I tillegg oppstår et savn etter omsorg og tilhørighet. Dette fører til at flere blir ofre for 
«kjærester» som utnytter seg av deres situasjon som ung kvinne som bor alene, og at noen 
få beboere i enkelte tilfeller bytter sex mot gaver og tjenester, eller de bytter sexpartnere 
hyppig. En stor andel av beboerne blir også uønsket gravide, og tar dermed abort. Flere be-
boere har tatt abort mer enn en gang. Noen av beboerne velger imidlertid å fullføre svanger-
skapet, til tross for at de er i en vanskelig livssituasjon. De er ofte alene om dette, uten en 
kjæreste/mann, familie eller nettverk til å støtte og hjelpe dem. 

Bokollektivet vet at det kreves fleksible og kreative tilnærminger som tar denne gruppens 
spesielle erfaringer og situasjon på alvor. Derfor har Bokollektivet sett at det er behov for et 
eget tilpasset undervisningsopplegg. Det er en sårbar gruppe, og det er derfor viktig å ta hen-
syn til det i både samtaler og i undervisning. Det bør spesielt tas hensyn til at flere har erfart 
overgrep og tvangsgifte, vold og kjønnslemlestelse. Det er derfor også viktig at man har en 
relasjon til brukerne og at man har kompetanse til å håndtere eventuelle reaksjoner som kan 
oppstå under samtaler om temaet. 

Mange av Bokollektivets beboere har vanskelig for å benytte seg av det ordinære tilbudet på 
mange områder, også når det kommer til prevensjonsveiledning. Det kan være fordi de ikke 
ønsker å sitte på et venterom hvor de kan møte noen de kjenner, eller at de ikke har følt seg 
forstått eller møtt. Det kan også ta lang tid før de får time hos lege, og i løpet av ventetiden 
kan de ha ombestemt seg og ønsker ikke lenger å benytte seg av tilbudet. Bokollektivet så det 
derfor som nødvendig å ha en fleksibel oppfølging av beboerne, og at de kan få tilbud med 
kort ventetid. På bakgrunn av disse erfaringene og refleksjonene, søkte Bokollektivet i 2016 
midler fra Helseetaten i Oslo kommune til prosjektet som de har kalt for «Prosjekt Seksuell 
helse». Formålet med prosjektet var å øke kunnskapen om seksuell helse blant beboerne, 
redusere aborttallene og bidra til at brukerne får et best mulig utgangspunkt for å kunne ha 
et trygt seksualliv. De skal ha retten til å si nei og samtidig ha retten til å si ja. Prosjektet 
ønsket også å gi brukerne konkrete verktøy og kompetanse til å takle de seksuelle situas-
jonene og relasjonene de står overfor, samt at man vil sikre tilgjengelighet til kunnskap, 
prevensjon og tilbud om rådgivning og veiledning. 
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Bokollektivet mener det var viktig med et eget prosjekt som har fokus på disse temaene. 
Når beboerne kommer til Bokollektivet er de ofte i en alvorlig krise, de skal finne seg til rette 
i botilbudet, etablere en relasjon til de ansatte og representanter for andre hjelpeinstanser og 
samtidig forberede seg på å flytte videre. Dette gjør det vanskelig å ta ordentlig tak i og jobbe 
med utfordringene knyttet til seksuell helse i det daglige arbeidet. Bokollektivet så derfor 
viktigheten av å ha en ansatt som over en periode jobbet med temaet seksuell helse slik at 
det på sikt kunne bli en mer integrert del av det daglige arbeidet. 

Gjennomføring
Prosjektet har arrangert samtale- og diskusjonsgrupper om seksuell og reproduktiv helse. 
Gruppesamlingene har vært arrangert på litt forskjellige måter, men temaene har vært 
de samme: prevensjon, kjønnssykdommer, anatomi, abort, kjæresteforhold, grenseset-
ting, autonomi og egen kropp, feilinformasjon og myter, omskjæring/kjønnslemlestelse 
og seksualitet. Bokollektivet inngikk i løpet av prosjektet et samarbeid med Amathea – 
et landsdekkende rådgivningstilbud om prevensjon og graviditet. Ansatt fra Amathea 
deltok på flere samlinger hvor hun blant annet snakket om prevensjon og Amatheas tilbud 
om gratis prevensjon. Bokollektivet prøvde også ut en mer fleksibel tilnærming i undervis-
ningen, ved at deltakerne kunne skrive sine spørsmål på lapper. Alle spørsmål ville da være 
anonyme, slik at ingen skulle være redde for å spørre om det de lurte på. Bokollektivet har 
erfart at denne tilnærmingen fungert bra, og at den har bidratt til engasjerte deltakere, og 
morsomme og lærerike diskusjoner og erfaringsutveksling underveis. Deltakerne ble etter 
hvert kjent med den ansatte fra Amathea og fikk tillit til henne, og det åpnet opp for mange 
spørsmål om aktuelle temaer. Det har også gjort det enklere for beboere å sette opp individu-
elle samtaler med henne i ettertid. 

Prosjektmedarbeiderne har også holdt grupper med deltakerne. Det har da blitt lagt til rette 
for diskusjon, dialog og refleksjon gjennom øvelser og caser. Denne typen tilnærming har 
vært vellykket, og skapt stort engasjement hos deltakerne. Et av temaene var «hva er en god 
kjæreste?», som ble belyst gjennom flere forskjellige øvelser og caser som ble diskutert i
fellesskap. Bokollektivet har sett at flere av disse undervisningsoppleggene har fungert bra, 
og at de forskjellige tilnærmingene utfyller hverandre slik at de når ut til flere. Den ene for-
men med spørsmål passer bedre for noen, og diskusjonsgruppene bedre for andre. 

Amathea har vært en verdifull samarbeidspartner og støttespiller i prosjektet. I tillegg til 
å være en aktiv pådriver og deltaker i samarbeidet, har ansatt i Amathea deltatt på møter 
med de ansatte i Bokollektivet for å informere om organisasjonens arbeid. Hun har også hatt 
jevnlig kontakt med ansatte på Bokollektivet i enkeltsaker. Ansatte har ved flere anledninger 
kontaktet Amathea for å avtale tid for prevensjonsveiledning og innsetting av langtvirkende 
hormonell prevensjon for beboere som har ønsket det. Noen beboere har også i ettertid tatt 
kontakt med Amathea på egen hånd, mens andre har ønsket at ansatte følger dem dit. 

I møte med beboerne har ansatt i Amathea satt av god tid, og har brukt tid på å bygge en tillit 
som gjør det enklere for beboerne å åpne opp for å snakke om og spørre om tabu- og/eller 
skambelagte tema. Bokollektivet ser at ansatt i Amathea «ser» brukerne som de er, og dermed 
også gir dem den ekstra oppfølgingen de trenger. 
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Samarbeid med og formidling til andre organisasjoner
En annen viktig del av dette prosjektet, har vært at ansatte har hatt samarbeidsmøter og 
kunnskapsutveksling med flere relevante organisasjoner. Bokollektivet har blant annet 
hatt besøk av Støttesenter mot incest hvor de ansatte ble informert om senterets tilbud,  
og Pro-senteret, som presenterte sine erfaringer om ungdom som bytter sex mot tjenester, 
Sex og samfunn og Skeiv verden har også vært på besøk. 

Erfaringer 
Oppsummert har prosjektet hatt gode resultater både for ansatte og beboerne. Prosjektet har 
bidratt til mer praktisk kunnskap hos de ansatte både gjennom lettere tilgang på informasjon 
og rådgivning, og tettere samarbeid med samarbeidspartnere. En ansatt sier: 

«Prosjektet har bidratt til at vi har snakket mye mer rundt temaer seksuell helse og reflekterer 
rundt hvordan vi jobber med dette temaet. Vi har funnet måter å spørre beboerne om forskjellige 
ting rundt seksuell og reproduktiv helse. Prosjektet har bidratt til at dette temaet har blitt en mer 
integrert del av arbeidet vi gjør i oppfølgingen.» 

Prosjektet har også gitt kunnskap og verktøy til å være trygge og betydningsfulle samtale-
partnere for beboerne om temaet:

«Jeg syns prosjektet har bidratt til at vi er mere bevisste rundt hvordan og hvorfor vi snakker med 
beboerne om dette. Terskelen er lavere for både ansatte og beboere til å ta opp temaer som har 
med kropp og seksualitet å gjøre. Jeg syns også beboerne har blitt mer åpne for å snakke om ulike 
temaer knyttet til seksuell helse, for eksempel kjønnslemlestelse.»

Prosjektet har mest av alt vært betydningsfullt for brukerne. Økt kunnskap om prevensjon og 
seksuell helse, og lett tilgang på informasjon og veiledning har ført til at mange brukere har 
fått prevensjonsveiledning og dermed sikrer seg mot uønskede svangerskap. Og sist men ikke 
minst, det kanskje aller viktigste: aborttallene har gått betraktelig ned i de årene vi har hatt 
fokus på dette, som i utgangspunktet var hovedmålet for hele prosjektet. 

7.6  Prosjekt Aktiv

Bakgrunn for prosjektet
Det er veldokumentert at fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse. Det er ofte stor 
interesse for forskjellige fysiske aktiviteter blant beboere, men lite gjennomføringskraft. 
Som beskrevet tidligere har sport- og fritidsaktiviteter alltid vært en del av aktivitets-
tilbudet gjennom SAMMEN. Vinteren 2017 startet Bokollektivet et eget prosjekt med fokus 
på å bedre fysiske og psykisk helse gjennom aktiviteter og sunt kosthold. Dette prosjektet 
ble kalt «Prosjekt AKTIV» og har nå gjennom tre år blitt finansiert gjennom Velferdsetatens 
«tilskudd innen helse- og sosialområdet». Prosjekt rettet seg mot beboerne i Bokollektivet 
og brukere av SAMMEN. Målet med prosjektet var at deltakerne skulle oppnå bedre helse 
gjennom praktisk og økonomisk å legge til rette for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 
Mange av beboerne har hatt lite erfaring med fritidsaktiviteter i oppveksten. 
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Organiserte fritidsaktiviteter kan fylle flere viktige funksjoner i beboernes liv, da aktivitetene 
er sosiale møteplasser der vennskap kan knyttes, nettverk kan bygges, og sosiale ferdigheter 
kan utvikles. 

Gjennomføring 
Aktivitetsansvarlig startet med å kartlegge ulike aktiviteter som fantes, både aktiviteter som 
koster penger, men også lavterskelaktiviteter. Deretter ble det gjennomførte en workshop der 
målet var at brukerne av SAMMEN skulle bli kjent med Prosjekt Aktiv, samt få mulighet til 
å påvirke hvilken retning prosjektet skulle ta. Flere ønsket å kunne utfordre seg på arenaer 
utenfor Bokollektivet, og foreslo å dra på aktiviteter sammen de første gangene, så kunne de 
dra på egen hånd når de var trygge. Det var også enighet om at det var fint med aktiviteter og 
kurs som kunne gå over flere uker. Med dette som utgangspunkt valgte Bokollektivet å tilby 
følgende fellesaktiviteter: 

Prosjektet har blant annet arrangert skikurs og skidag i samarbeid med Skiforeningen. 
Bokollektivet så at flere opplevde stor mestring og hadde mye innsatsvilje på tross av at det 
var en utfordrende aktivitet. De som deltok på skikurset fikk også låne med seg skiene hjem 
slik at man kunne gå på ski på egen hånd resten av sesongen. Aktiv har også tilbudt svømme-
opplæring til deltakerne med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette var veldig 
populært, og flere ga tilbakemelding om at de ønsket å fortsette da svømmingen hadde gjort 
dem godt både fysisk og psykisk. 

Klatring har vært et tilbud for de som ikke går på skole eller jobber og trenger et tilbud på 
dagtid. En beboer oppsummerer det flere av deltakerne opplevde: «Jeg fikk sykt mestring på 
klatringen sist, nå skal jeg skaffe meg et eget kort slik at jeg kan klatre flere dager i uka.» 

Aktiv har også arrangert forskjellige dansekurs, som for eksempel i hip-hop og magedans. 
I enkelte tilfeller har Bokollektivet, gjennom prosjekt Aktiv, dekket kursavgiften for enkelt-
beboere på fritidsaktiviteter utenfor Bokollektivet og SAMMEN. I disse tilfellene har den som 
ønsker å delta på et kurs måtte skrive en søknad til prosjektleder i Aktiv hvor vedkommende 
begrunner hvorfor de ønsker å drive med denne aktiviteten. De mest populære aktivitetene 
på Aktiv har imidlertid vært hytteturene på sommeren og i høstferien.

Sommerhyttetur 
De fleste beboerne har få eller ingen planer i løpet av sommerferien. I flere år har Bokollektivet 
derfor arrangert hyttetur i begynnelsen av sommerferien. Beboerne får flere positive første-
gangsopplevelser i løpet av turen: første gang på hyttetur, første gang i robåt, første gang med 
grilling og bål, første gang med fisking og lignende. Beboerne får øve seg på å svømme, lære 
å sykle, og det er en tur fylt med mye mestring. Det er fint med å ha et sted å komme tilbake 
til år etter år, som er forbundet med gode minner og hyggelige opplevelser. I løpet av året tar 
beboerne ofte opp hytteturen som tema, og sier de gleder seg til å dra dit igjen neste år. 
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Fjellhyttetur
Bokollektivet har også arrangert fjelltur tre år på rad i med støtte fra Den norske turistforen-
ing. Bokollektivet vet at mange av beboerne og brukerne i SAMMEN har lite å gjøre i høst-
ferien, og de synes at den kan bli lang og ensom. Noen har også ønsket å dra på fjellet, da de 
ikke har erfaring med det – og det er mange som heller ikke har vært utenfor Oslo. Bokolle-
ktivet ønsket å gi dem en ny opplevelse, et innblikk i norsk friluftsliv og hytteliv og et minne 
de kan ta med seg videre. Turene blir gjennomført med stor iver og glede både fra beboere, 
tidligere beboere og ansatte. For de fleste beboerne har dette vært første gang de har vært 
med på fjelltur og dermed en spesiell opplevelse. De har satt pris på den storslåtte naturen, 
nydelig mat, å gå på fjelltur, dra på tur med båt og å kose seg på kveldstid. Flere av de som var 
med sa at dette var et nødvendig og veldig etterlengtet avbrekk i en ellers krevende hverdag. 
Det var også noen som sa at på fjellet fikk de puste ordentlig, både på grunn av den rene luft-
en, men også fordi de fikk et pusterom fra frykten for å bli gjenkjent eller funnet i byen. For 
de ansatte var det også en veldig fin mulighet til å styrke relasjonen til hver enkelt beboer, 
noe de kunne ta med seg videre i jobben. 

Dette uttalte to av beboerne etter turen: 

«Jeg skulle ønske jeg kunne stoppe dette øyeblikket og bli her for alltid.»  
«Jeg skulle ønske jeg kunne bo her.» 

Erfaringer
«Prosjekt Aktiv» har gjort det mulig for Bokollektivet å tilby en mer aktiv hverdag for beboere 
og tidligere beboere. De ansatte ser at det har vært positivt for brukernes helse, og har fått 
tilbakemelding om at de sover bedre de dagene de har hatt en aktivitet. Aktivitetene gir 
brukerne en mer meningsfull hverdag og de gir opplevelser som gir mestring og større tro 
på seg selv. Mange av aktivitetene har ikke brukerne prøvd tidligere. Gjennom å få mulighet 
til å prøve det i trygge omgivelser i Bokollektivets regi, får beboerne styrke til å delta på nye 
arenaer også utenfor Bokollektivet. Prosjektet har dermed en effekt både på fysisk helse, 
psykisk helse, samt en styrkende effekt som kan bedre selvtillit og gi motstandsdyktighet i 
hverdagen. Det at de fleste aktivitetene i prosjektet har funnet sted utenfor Bokollektivet, 
gjør at beboerne får kjennskap til nye organisasjoner, steder og tilbud som finnes, som igjen 
gjør dem mer inkludert i storsamfunnet. 

Frafall er en gjennomgående utfordring i arrangering av aktiviteter i Bokollektivet, noe som 
også kan gjenspeile seg hos andre sårbare grupper. Bokollektivet ønsker å fortsette og moti-
vere til deltakelse og minske frafall, da det er så tydelig at deltakerne opplever det som svært 
positivt å delta på aktiviteter. Samtidig vil det alltid være et visst frafall, da dette er en gruppe 
som har mange psykiske utfordringer som følge av volden de har vært utsatt for, og dermed 
ha både «gode» og «dårlige» perioder. 
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Bakgrunn for prosjektet
I rapporten «Mellom makt og avmakt – om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll» 
skriver Anja Bredal (2011) at gutter og menn kan både være ofre for tvangsekteskap og æres-
relatert vold, samtidig som de kan videreføre de samme aspektene og handlingene, frivillig 
eller ufrivillig, gjennom å kontrollere og utøve vold mot kvinnelige familiemedlemmer. Dette 
samsvarer med Bokollektivets erfaringer. Det har gjennom årene blitt tydelig for ansatte hvor 
sentral rolle og stor påvirkning gutter har hos jentene som har bodd i Bokollektivet – både 
som venner, brødre, kjærester, og på sikt vil mange av disse guttene også bli fedre. Selv om 
det hadde kommet flere tiltak mot tvangsekteskap og æresrelatert vold de senere årene, 
hadde få vært rettet direkte mot gutter. Bokollektivet ønsket derfor å lage et prosjekt som 
omfattet gutter slik at de kan fungere som en støtte for jentene i kraft av sine roller. Bo-
kollektivet så også at det var et behov for å rette fokus mot gutter som står midt i sin egen
identitetsbygging og opplever stort gap mellom familiens og samfunnets forventninger. 
Det ble også sett på som viktig å høre gutters tanker og erfaringer og løfte fram deres stemme. 
Samtidig ville man spre informasjon om hjelpetilbudet slik at gutter også var klar over hvor 
og hva slags hjelp de kan få hvis de utsettes for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. 

I 2012 søkte derfor Bokollektivet midler fra IMDi til det de valgte å kalle for «Gutteprosjek-
tet». Prosjektet skulle gå ut på å ha samtalegrupper for å kunne oppnå dialog, diskusjon og 
refleksjon. Målsettingen med prosjektet var å hjelpe guttene til å se og utvikle egne ressurser 
og styrke selvfølelsen, noe som kan gjøre det lettere å ta individuelle avgjørelser i eget liv. 
Gjennom samtaler og dialog ville guttene kunne få en mulighet til å se at handlinger har en 
konsekvens og at det finnes flere handlingsalternativer. Dette kunne øke deres muligheter 
til positiv deltakelse i samfunnslivet, være gode rollemodeller og hindre at de ble ofre for 
eller utøvere av æresrelatert vold. I tillegg var hensikten med gruppene kunnskapsutveksling, 
og at guttene kunne hjelpe til med å spre informasjon og kunnskap.

Gjennomføringen av prosjektet
Bokollektivet sendte ut informasjon til flere skoler som de hadde vært i kontakt med tidligere 
i forbindelse med enkeltsaker. Dette førte til møter med rådgivere og ledelse ved flere vide-
regående skoler, der Bokollektivet informerte om prosjektet, målet med det, gjennomføring 
og tanker rundt gruppesammensetning. Rekruttering ble gjennomført i samarbeid med mi-
noritetsrådgivere eller miljøarbeidere på skolen som hadde kjennskap til klassene og elevene, 
og hvem som eventuelt kunne ha behov for og dra nytte av en slik gruppe.  

Bokollektivet valgte å starte med individuelle samtaler, hvor gruppelederne snakket med én 
og én gutt som hadde fått tilbud om å delta, hver for seg. Dette for å forklare hva gruppene 
skulle handle om slik at de kunne ta et valg på om de ønsket å delta. I tillegg var det viktig for 
å etablere en relasjon, og gjøre det mest mulig trygt å skulle delta. I noen individuelle samtal-
er kom det fram at guttene hadde utfordringer de slet med. De var engstelige for å snakke om 
dette i gruppa, og det ble viktig å formidle at de selv valgte hva de ønsket å dele. Gjennom de 
individuelle samtalene fikk guttene mulighet til å stille spørsmål og komme med ønsker og 
forslag til gjennomføring av prosjektet. De fikk også informasjon om at de kunne trekke seg 
underveis, men at det da var fint om de sa ifra om det. I første gruppesamling ble det satt opp 
noen felles retningslinjer for hvordan det skulle være i gruppa. 

7.8  Gutteprosjektet
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Dette for å skape et trygt miljø hvor det var rom for å tørre å dele erfaringer og meninger. 
Det ble brukt litt tid på å bli kjent med hverandre gjennom oppgaver hvor man skal fortelle 
litt ufarlige ting om seg selv. Deretter snakket gruppen om respekt og likeverd knyttet opp 
mot hvordan man burde behandle hverandre i gruppen, spesielt når det oppstår uenigheter. 
Gruppelederne tydeliggjorde at det er greit å ha forskjellige meninger. De diskuterte så hvor 
holdninger, meninger og oppfatninger kommer fra, herunder hva og hvem som påvirker oss 
i oppveksten, for eksempel familie, slekt, venner, kultur, tradisjon, religion, media, kjendiser, 
film osv. De snakket også om hvordan holdninger, meninger og oppfatninger endres over tid, 
og brukte eksempler på at noe som ikke var akseptert tidligere, kanskje er helt vanlig i dag. 
Disse temaene er viktige å ha et bevisst forhold til for å få til refleksjon og eventuelt hold-
nings- og handlingsendring. Det var også viktig å vise at verdier, holdninger og oppfatninger 
som er en selvfølge og riktige for noen, ikke nødvendigvis er det for andre mennesker. Dette 
vil kunne føre både til bedre selvinnsikt, samt skape et grunnlag for å forstå andre og ha tol-
eranse overfor andres ulike holdninger. 

I gruppesamlingene brukte man også oppgaver, ulike case, filmer eller videoklipp for å 
invitere til diskusjon og refleksjon. Bakgrunnen for å velge ulike virkemidler er at det skaper 
variasjon, noe som kan gjøre det mer engasjerende og interessant for deltakerne. Noen 
ganger valgte man å dele deltakerne inn i mindre grupper når de skulle jobbe med en op-
pgave. Dette for lettere å få fram alles meninger når det var noen som bidro mer enn andre. 
Filmklippene ble valgt fordi de fremhevet noen poeng eller var gode eksempler på hvordan 
meninger, oppfatninger og holdninger påvirkes og endres. Ofte startet man med et åpent 
spørsmål som: Hva tenker dere om filmklippet?, for så å peile inn på temaene man ønsket 
at deltakerne skulle reflektere rundt. For å skape en bevissthet rundt at språk er makt, åpnet 
de for diskusjon rundt hva ulike uttrykk innebærer som for eksempel «å løpe som en jente», 
«å være mann» og lignende. Videre kunne man undersøke om guttene hadde andre eksempler 
og trekke frem ord som benyttes av ungdom i dag. 

I gruppene ble det også tatt opp ulike temaer, som for eksempel kjønnsroller. Når de snakket 
om det, opplevde man at de fleste guttene hadde hørt ordet likestilling, men at de ikke helt 
visste hva det innebar. Ofte forbinder de det med at man må gjøre ting likt. Gruppelederne 
påpekte at det ikke dreier seg om at man må gjøre alt likt, men at det handler om at man 
har like muligheter og like mye verdi. En oppgave kunne også bidra til å vise eksempler på 
konsekvenser av store forskjeller mellom kvinner og menns muligheter og verdi. Konse-
kvenser guttene har foreslått har blant annet vært at menn får mindre kontakt med barna 
sine fordi de må jobbe, kvinner får lite kontakt med samfunnet hvis de må være hjemme, 
det er flere menn enn kvinner i fengsel. Andre eksempler på konsekvenser som kan nevnes 
og diskuteres er tvangsekteskap, barneekteskap og at jenter ikke får skolegang. 

Erfaringer
Bokollektivet har gjennomført prosjektet hvert år fra 2012 frem til 2018 og har planer om å 
søke om midler videre fremover. En viktig erfaring Bokollektivet har gjort seg, er at det er et 
stort behov for et forum hvor disse guttene kan snakke åpent om temaer som blant annet 
vold, ære, kjærlighet, retten til å ta egne valg og kjønnsroller. Mange av deltakerne forteller
at de opplever press og forventninger fra ulike hold, og at det kan være vanskelig å 
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håndtere og balansere. Det kan være press om å forsørge familien, og press fra både foreldre 
og lærere på å gjøre det veldig bra på skolen og få en god utdannelse. De uttrykker at de føler 
et stort ansvar for familie, og for å passe på en søster eller kjæreste. Balansegangen mellom 
å beskytte og kontrollere har det virket som flere synes er utfordrende. Flere opplever å ikke 
passe inn noe sted, og forteller at de føler de oppfattes som «for norske» for familien og for 
«utenlandske» for skole og samfunnet. Flere har fortalt om erfaringer fra situasjoner med 
vold og rasisme, og har uttrykt behov for å snakke om dette. I tillegg sier de fleste at de har 
lite erfaring med å dele og snakke om problemer og utfordringene de står i. Flere gutter 
understreket også at de likte å ha et trygt forum hvor de kunne snakke om disse temaene 
og hvor det var trygt å si det man mener uten å bli møtt med dømmende holdninger:

 «Jeg har aldri fått snakket om sånne her ting før.»

«Jeg likte at vi snakket seriøst og at vi kunne si meningene våre fritt.»

Det man erfarte at var en fordel var å ha god kunnskap om problemstillingene som skulle 
diskuteres, men at det i seg selv ikke var nok. Å la verdiene likeverd, respekt og anerkjennelse 
være styrende for hvordan man møtte guttene var grunnleggende. I tillegg anser vi det som 
viktig at man har fokus på og fagkunnskap om relasjonskompetanse, empowerment og 
kultursensitivitet. I Gutteprosjektet har man erfart at guttene er søkende, ivrige og deltak-
ende i samtalegruppene. Oppmøtet har vært svært godt, og de har ofte sagt at de har venner 
som ønsker å delta i gruppene. I tilbakemeldingene sine sier guttene at de gjennom gruppene 
har fått en arena hvor de kan snakke om vanskelige temaer, og at det er nyttig og fint. De får 
kunnskap, og en bevisstgjøringsprosess starter. I tillegg opplever de at de ikke er alene om 
sine erfaringer, og de får tips om hvor de kan få hjelp og hvordan de kan håndtere ulike ut-
fordringer. Gjennom prosjektet opplevde gruppelederne at guttene fikk økt selvtillit slik 
at flere turte å snakke med andre om utfordringer de opplevde i livene sine. Dette førte til 
at noen snakket videre med rådgivere, lærere eller helsesøster på skolen om dette. 
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Målet med dette kapittelet har vært å gi en beskrivelse av de prosjektene Bokollektivet har 
utviklet de senere årene. Prosjektene har tatt sikte på å gi de som opplever æresrelatert vold 
og negativ sosial kontroll, styrke til å ta selvstendige valg og tilrettelegge for mestrings-
følelse, nye opplevelser og kunnskap. Hensikten har vært å gi en trygghet og selvutvikling 
som kan øke mulighetene for å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine handlinger. 

Gjennom prosjektene har Bokollektivet også fått en unik mulighet til å ha kontakt med tidlig-
ere beboere og se hvordan det går med dem. Gjennom de tilbakemeldingene Bokollektivet har 
fått fra brukerne, opplever de nettverket SAMMEN og prosjektene i kjølvannet av dette, som 
noe som kan kompensere for ensomhet og vanskeligheter som kan oppstå etter oppholdet. 
Prosjektene har også bidratt til å introdusere brukerne for nye arenaer og tilbud, og nye 
måter de kan forholde seg til og håndtere uvante livssituasjoner. I sin tur kan dermed denne 
typen prosjekter bidra til å styrke brukernes fysiske og psykiske helse, og derigjennom at de 
blir bedre i stand til å leve selvstendige og meningsfylte liv. 

Det har også vært ulike utfordringer i prosjektene. Varierende oppmøte har vært et gjennom-
gående tema i flere av prosjektene. Bokollektivet vet imidlertid at dette ikke er fordi brukerne 
ikke er interessert men at det handler om utfordringer de har. De ansatte i prosjektene legger 
derfor stor vekt på personlig kontakt og vet at det å bygge videre på en eksisterende relasjon 
er viktig. En god relasjon til ansatte hjelper deltakerne når de føler seg usikre for eksempel 
ved at de ikke vet hvem andre som er på aktivitetene, eller hvis de har hodet fullt av problem-
er og ikke klarer å huske når en aktivitet finner sted. 

Bokollektivet vet viktigheten av at deltakerne opplever denne tryggheten og jobber mye 
med å imøtekomme den enkelte brukers behov for å kunne delta på aktiviteter og prosjekter. 
I det følgende skal vi gjengi hvordan en av de tidligere beboerne beskriver sin opplevelse av 
SAMMEN og de prosjektene hun har deltatt i. Hennes beskrivelser gir en god sammenfatning 
av hvordan flere beskriver betydningen av den oppfølgingen Bokollektivet gir gjennom 
SAMMEN og de øvrige prosjektene som har vokst ut av dette:

«Det å få oppfølging i ettertid er viktig, man er i krise når man kommer hit og mens man er her. 
Ting kan være fint når man drar fra Bokollektivet, og så kommer reaksjonene etterpå, de kan 
komme ett eller to år senere. Da er det viktig å ha et sted å gå til. Bokollektivet er blitt litt som en 
familie. Jeg er veldig glad for det. Det er alltid noen å snakke med her, og jeg har fått mye hjelp 
etter at jeg flyttet ut. Det er veldig viktig at du har muligheten til kontakt etterpå. Mange har ikke 
noen kontakt med noen i familien. Tenk bare når man blir syk, da er man alene, så kan man ta 
kontakt med Bokollektivet, det er kjempeviktig.» 

Om SAMMEN sier hun:

 «Det er viktig å ha et sted å komme til, før var det ikke noe sted å gå. Det er en åpen invitasjon. 
Hvis jeg vil, trenger jeg ikke bestemme meg to dager i forveien. Og det gir mye innsikt å treffe og 
å snakke med andre jenter, man ser seg selv i de andre, både de nye og de som har vært her en 
stund. Man ser hvordan man var og hvor man er nå, og ser at ting går framover.»

7.9  Oppsummering av prosjektene 
 



135

7.9  Oppsummering av prosjektene 
 

 Hun understreker hvor viktig feiring av høytidene er, som er en sentral del av SAMMEN:

 «Det er veldig viktig at vi har et sted å feire. Det er sånne ting man mister når man flytter 
hjemmefra.» 

Også de øvrige aktivitetene er viktige, påpeker hun: 

«Yoga og akupunktur er viktig, og ikke minst dansekurs, dette er fine aktiviteter der man kan lære 
om seg selv. Og så kan aktivitetene bidra til at man kan få gjenopptatt ting man gjorde når man 
var mindre, og som man pleide å like. For eksempel svømming, eller ulike kunstprosjekter, som det 
å male. Og hytteturene er jo kjempegøy.» 

Den tidligere beboeren har hatt ulike roller i prosjektene, og hun forteller om betydningen av 
dette: 

«Når jeg bodde hjemme, trodde jeg ikke at jeg var noe. Men Kristin så noe i meg som jeg ikke har 
sett selv, og satte meg i nye roller. Jeg har aldri sett meg selv som en som kan hjelpe andre, men 
gjennom de oppgavene jeg har fått, har jeg sett sider i meg selv som jeg ikke trodde fantes. Andre 
jenter sier at jeg har hjulpet dem mye, jeg blir så glad når jeg hører det. Så dette er en av de beste 
tingene; at Kristin har hjulpet meg til å se at det er mye jeg er i stand til å gjøre.» 

Vi skal la denne tidligere beboerens historie stå som dokumentasjon på den betydningen 
oppfølgingen av beboerne etter oppholdet, samt SAMMEN og prosjektene, kan ha for 
beboerne i Bokollektivet. Gjennom muligheten for oppfølging, kan de få både kontakt, 
støtte og hjelp etter tiden i Bokollektivet. Det kan ta lang tid å bearbeide voldserfaringer, 
tiden i Bokollektivet er ikke tilstrekkelig, da mange vil kunne trenge mange år på dette. 
Man kan være i en særlig kritisk og sårbar fase når man bor i Bokollektivet, man har kanskje 
nylig forlatt familien med alt det innebærer av komplekse reaksjoner, som både sorg, savn og 
kanskje også lettelse over å ha kommet bort fra ekstrem kontroll og vold. En slik situasjon er 
ikke det beste utgangspunkt for bearbeiding av voldserfaringer. Det kan man først begynne 
med etter en tid, og den tiden kan være etter oppholdet i Bokollektivet. Dette understreker 
ytterligere behovet for å kunne følge opp beboerne over lengre tid. 
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Kapittel 8: 

Bokollektivets ønsker for veien 
videre og avslutning

 «Et bokollektiv kan være viktig for et menneske, spesielt kvinner, for man lærer masse! 
Og det er et sted hvor man kan lære mye nytt. Men min drøm er: En bokollektiv der 
alt var gratis og lå et sted hvor ingen kunne komme og plage dem som ville være frie! 
Kanskje i Syden eller langt, langt borte fra slemme mennesker. Det er min drøm. »

–Beboer
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I den første rapporten om Bokollektivets faglige arbeid, avsluttet vi med å beskrive de ut-
fordringene beboerne møtte etter at de flyttet ut: ensomhet og mangel på nettverk. Bokoll-
ektivet hadde ikke mandat til å følge opp beboerne etter oppholdet, og så at det ikke var 
tilstrekkelig å overføre beboerne til det ordinære hjelpeapparatet, de trengte noe mer og 
noe annet. Bokollektivet ønsket derfor på den tiden å jobbe videre med å utvikle tiltak for å 
kunne støtte beboerne i deres videre liv etter utflytting. Som vi har vist i denne rapporten, 
har Bokollektivet tatt flere grep for å imøtekomme beboernes behov etter oppholdet i Bokoll-
ektivet i løpet av tiden som har gått siden forrige rapport ble skrevet. Gjennom prosjektet 
SAMMEN og prosjektene som har sprunget ut av dette, har Bokollektivet skapt en arena hvor 
nåværende og tidligere beboere kan møtes og knytte sosiale bånd. På den måten bidrar SAM-
MEN til å kompensere for den ensomheten mange beboere opplever etter tiden i Bokollek-
tivet, og dette kan i sin tur bidra til å styrke både psykisk helse og selvfølelse. 

SAMMEN og prosjektene bidrar også til å styrke flere sider ved det daglige livet til beboerne, 
og beboerne får muligheter til å lære nye ferdigheter. Dette skjer gjennom å hjelpe til med å 
etablere kontakt med ulike tilbud, både fritidstilbud, som treningssentre, fjellturer, svømme-
kurs, dansestudio, eller tilbud som kan gi mulighet for sosiale nettverk og  sosial trening. 
Ved at man i SAMMEN legger vekt på å knytte kontakt til denne typen tiltak, åpner det seg 
flere muligheter for beboerne når de flytter ut i egen leilighet, noe som også kan bidra til å 
styrke psykisk helse og øke beboernes kompetanse og forståelse for egen situasjon. Pros-
jektene gir også beboerne muligheter å uttrykke seg gjennom ulike kunstformer som det å 
skrive, male eller dans og andre aktiviteter. Gjennom dette får beboerne et nytt verktøy til 
å uttrykke følelser som ellers kan være vanskelige å uttrykke og beskrive. Kunst kan også gi 
dem et pusterom, som gjør at de for en stund kan glemme det de står oppe i. I sum gjør derfor 
både SAMMEN og prosjektene at beboerne får flere strenger å spille på, både i fritid og i sin 
daglige omsorg for seg selv. 
 
Det å inkludere eksterne miljøer i oppfølgingen er også i tråd med anbefalinger fra Nadim 
og Orupabo (2014). De påpeker risikoen for at botilbudet kan lede til en avskjerming fra det 
virkelige liv, og skape et innoverrettet fokus på relasjonen mellom beboer og miljøterapeut, i 
stedet for et utoverrettet fokus på beboernes sosiale relasjoner utenfor botilbudet. SAMMEN 
og prosjektene bidrar til å opprettholde et slikt utoverrettet fokus. Bokollektivet har gjort 
flere evalueringer av prosjektene, der deltakerne får komme til orde med synspunkter på 
hvordan ting har fungert. Dette er i tråd med Bokollektivets fokus på brukermedvirkning i all 
virksomhet som Bokollektivet driver. Og det er iøynefallende hvor samstemte beboerne er i 
sine vurderinger av hva oppfølgingen og prosjektene har betydd for dem: Beboerne forteller 
om at de gjennom SAMMEN og prosjektene får hjelp til å komme seg videre i livene sine, at 
de får økt selvtillit, og de hjelpes til å se nye sider ved seg selv. De understreker også betyd-
ningen av de ulike aktivitetene, at det kan bidra til å dempe både kroppslig og psykisk stress, 
og å øke mestringsopplevelser i det daglige. For Bokollektivet har SAMMEN og de øvrige 
prosjektene gitt viktig kunnskap på flere områder. Først og fremst har det gitt Bokollektivet 
en unik mulighet til å følge opp tidligere beboere og følge med på hvordan det går med dem. 
De ser også at de ulike prosjektene, som kunstutstilling og skrivekurs, gir store gevinster både 
til mestringsfølelse og selvtillit hos deltakerne. Bokollektivet påpeker imidlertid at det å måle 
effekter av SAMMEN og prosjektene er vanskelig. Effektene kan ikke måles ut fra hvor mange 
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som kommer og deltar på aktivitetene hver gang. Det kan variere fra gang til gang, og det er 
ikke sikkert at det har noe med SAMMEN eller den valgte aktiviteten å gjøre. De skriftlige 
evalueringene kan gi en pekepinn, men den beste måten å måle viktigheten og effekten, er 
å snakke med hver enkelt, og forstå det de sier også ut fra kjennskapen ansatte har til hver 
enkelt og den enkeltes historie. På denne måten ser Bokollektivet utviklingen hos bebo-
erne, og de små skrittene de tar inn i relasjoner og sosialt samvær – de som kanskje er svært 
ensomme og sitter mye alene. Kristin understreker derfor hvor viktig det er at Bokollektivet 
bevarer både ressurser og muligheter til å fortsette med SAMMEN og de øvrige prosjektene. 

Familiearbeid og sikkerhetsarbeid
I forrige rapport skrev vi også avslutningsvis at Bokollektivet så et behov for tiltak ikke bare 
for de utsatte, men også tiltak der familien trekkes inn. En ansatt sier: «Jeg tror at megling, 
konfliktråd, familievern må mer inn. Vi trenger et system som er mer utbygd i alle kanter. 
Det er viktig for beboerne at de ser det jobbes med familien.» Bokollektivet skrev i den forrige 
rapporten at de ser behovet for og har troen på et tiltak hvor familien er involvert, og at det 
på sikt kan føre til at beboeren kan gjenopprettet kontakten med familien, eller forsones 
med situasjonen på en eller annen måte, noe som i kan være viktig for beboeren vekst og 
utvikling. På dette feltet har det også skjedd endringer siden den forrige rapporten. Stovner 
politistasjon og Enerhaugen familievernkontor har siden 2017 drevet et samarbeidsprosjekt 
med fokus på familiearbeid. Samarbeidsprosjektet er forankret i Regjeringens handlingsplan 
mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Samarbeidsprosjektet 
bruker en spesifikk metode for tverrkulturell konfliktmegling og dialog utviklet av Farwha 
Nielsen. Hennes metode i familiearbeid er beskrevet i boken ”Tværkulturel konfliktmægling 
– familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere”. Dette samarbeidsprosjektet blir 
følgeevaluert av NOVA og Bokollektivet ser frem til å lese evalueringen når den er ferdig. 
Bokollektivet ser at dette kan være et tiltak som bør satses på og utvides videre med sikte 
på å styrke beboernes situasjon etter oppholdet i Bokollektivet, noe som kan bidra til at de 
får leve det fullverdige livet de ønsker seg.

Trusselvurderinger tar lang tid 
Beboere som ønsker plass i Bokollektivet skal ha en trusselvurdering fra politiet før de få 
tilbud om plass. Bokollektivet praktiserte ikke dette da de selv tok inntakene. Det er fordeler 
med denne ordningen, for eksempel vil en slik trusselvurdering kunne gi et større bilde av i 
hvilket botilbud det vil være tryggest for beboeren at den får plass. Politiet har ofte tilgang på 
mer informasjon enn det beboeren selv vet. Dette kan være med på å sikre en mer fullstendig 
oversikt over trusselbildet. For eksempel om det er slektninger som beboeren ikke har kjenn-
skap til, som vil kunne være en trussel for beboeren. Ulempen er at trusselvurderingene ofte 
tar lang tid. Det kan være flere grunner til dette. Det er politiet i hjemkommunen som foretar 
trusselvurderingen, og i enkelte distrikter kan det være lite kompetanse på æresrelatert vold 
og kartleggingsverktøyet Patriark. At trusselvurderingen tar lang tid, kan også skyldes stor 
arbeidsmengde og manglende ressurser hos politiet. For Bokollektivet forårsaker den lange 
ventetiden at de har tomme plasser. Dette er plasser som er “holdt av” til beboere som sitter 
et annet sted og venter på en trusselvurdering. Tomme plasser er ikke hensiktsmessig når det 
gjelder miljøterapi og gruppeprosesser, i tillegg har det økonomiske konsekvenser for Bokoll-
ektivet, da det ikke kommer inn betaling for plass/husleie i disse periodene. 
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Den lange ventetiden er også et stort problem for de som skal flytte inn i Bokollektivet, sier 
Kristin. “De utsatte befinner seg i et slags ingenmannsland, ofte plassert på et krisesenter, mens 
de venter. Lang ventetid kan i sin ytterste konsekvens føre til at de reiser hjem til familien igjen, 
til den samme farlige situasjonen som de har prøvd å forlate.” 

Den lange ventetiden, som i verste fall kan strekke seg over flere måneder, er heller ikke 
særlig psykisk helsebringende for den som venter. Det kan også føre til at noen finner andre 
løsninger og bor hos venner eller finner seg en leilighet på egen hånd. Disse vil da kunne 
miste muligheten til å få et tilbud som kan gi dem den støtten de trenger i en sårbar situas-
jon. Bokollektivet vet fra en rekke sammenhenger at utsatte for æresrelatert vold ofte ikke 
ønsker kontakt med politiet. Dette kan være enten av frykt for utøver, eller fordi man ikke 
ønsker at familiemedlemmer skal anmeldes og i siste instans straffes. De er ofte redd for at 
politiet skal ta kontakt med familien eller ta ut offentlig påtale. De ønsker en slutt på volden, 
men ikke at noen i familien skal komme i fengsel. Dette er et trekk for utsatte i all vold i nære 
relasjoner, men det gjør seg kanskje spesielt gjeldende for utsatte for ulike former for æresre-
latert vold da det ofte er foreldrene eller andre i nær familie som er voldsutøver.

Flere utfordringer i beboer-gruppa
Tidligere var det Bokollektivet selv som avgjorde inntaket til Bokollektivet. Gjennom kart-
leggingene de da gjorde, fikk de en beboergruppe som var motiverte for opphold der, og som 
kunne nyttiggjøre seg av det tilbudet Bokollektivet ga. Etter at Bokollektivet i 2010 ble en del 
av det nasjonale tilbudet, er det Kompetanseteamet som tar inntaket til Bokollektivet. 

Bokollektivet ser at det kan være utfordringer knyttet til å kartlegge beboeren som kommer 
fra hele landet, og samarbeider tett med Kompetanseteamet og gir tilbakemeldinger hvis det i 
ettertid viser seg at beboeren ikke kan nyttegjøre seg av botilbudet. Noen ganger kommer det 
brukere som har større og andre behov enn det Bokollektivet er ment til å ivareta. Dette kan 
for eksempel være store sammensatte psykiske helseutfordringer, der det kanskje er andre in-
stanser som primært burde ha vært på banen, de kan ha mer komplekse hjelpebehov, de kan 
være suicidale og utøve selvskading i ulike former, de kan fremstå som kognitivt svake, eller 
de kan ha prøvd å løse problemer med selvmedisinering og derigjennom utviklet et rusmisb-
ruk. Dette gir store utfordringer for Bokollektivet, spesielt med tanke på å kunne gi beboeren 
et fullverdig hjelpetilbud i samarbeid med andre instanser.  Kompetanseteamet og Bokollek-
tivet samarbeider for å kunne finne løsninger på å avdekke hjelpebehov i forkant av inntak.

Det har også vært eksempler med beboere som i mindre grad er voldsutsatte og ikke har et 
stort beskyttelsesbehov, men som protesterer på det som kan være vanlige rammer og regler 
som foreldrene prøver å sette. Hvis man i disse tilfellene hadde snakket med foreldrene, ville 
man sannsynligvis møte foreldre som av fortvilelse har tatt i bruk oppdragelsesmetoder de 
ellers ikke ville brukt. Slik Bokollektivet ser det, ville disse beboerne først og fremst ha nytte 
av hjelp og støtte som omfattet hele familien, og ikke et brudd med familien. Dette kunne for 
eksempel vært et tilbud gjennom familievernet. Bokollektivet opplever også at de får beboere 
som ikke er helt klart over hva de har sagt ja til når de har tatt imot et tilbud om oppfølging i 
Bokollektivet, det vil si at de kanskje ikke er klar over hva Bokollektivet er og hva det in-
nebærer å få oppfølging der. Noen ganger kan dette være beboere som blir «hjulpet» 
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inn i botilbudet av overivrige og velmenende hjelpere, som kanskje glemmer å sjekke om be-
boeren faktisk vil dette, og om dette er det riktige tilbudet for dem. Best mulig kartlegging og 
mest mulig brukermedvirkning er viktige stikkord, for å få til gode plasseringer, sier Kristin:

«De som trenger hjelp bør få hjelp, vi må fokusere på brukermedvirkning og ikke gå over hodet 
eller bak ryggen på noen. Vi må prøve å unngå utilsiktede konsekvenser. Det må være en viss form 
for garanti for hvor lang tid for eksempel en trusselvurdering skal ta. Det er for eksempel ikke noe 
vits i å ha en plass stående ledig til en beboer der politiet bruker månedsvis på trusselvurderingen. 
Vi må også passe på at ikke terskelen blir for høy og byråkratisk, slik at de som trenger det unngår 
å oppsøke hjelp.»

Kristin påpeker at endringene i brukergruppen stiller Bokollektivet overfor nye utfordringer, 
og at arbeidet i Bokollektivet blir mer komplekst og omfattende. Bokollektivet må i enda 
større grad tilpasse seg beboerens behov og samarbeide svært bredt med ulike hjelpeinstans-
er. Dette kan være utfordrende i en by som Oslo, som er inndelt i flere bydeler. Det er spesielt 
utfordrende å finne mulige samarbeidspartnere innenfor psykisk helsevern og Bokollektivet 
opplever ofte at beboerne faller mellom flere stoler. Dette kan i noen tilfeller føre til at det 
blir mindre tid til å arbeide med Bokollektivets kjerneoppgaver. Ofte vil en løsning på slike 
utfordringer i en institusjon være at man sier at de beboerne som er utfordrende ikke passer 
inn , og derfor må plasseres i andre tiltak. Men på Bokollektivet har de en annen tilnærming, 
som er verdt å framheve. Når brukergruppen har endret seg, har Bokollektivet sett at tilbudet 
må endre seg. «Vi sier ikke lenger at disse er feilplasserte», sier Kristin: 

«De er så preget av volden. Det som har overbevist meg mer og mer, er hvor ekstremt skadelig 
vold er. Det er mye mer omfattende enn jeg har trodd. Og hvor skal de ellers være enn her? Når 
du har vært utsatt for vold og krenkelser, er det eneste som hjelper en ny og sunnere relasjon. 
Skade skjedd i relasjon må repareres i relasjon. Det er dette vi gjør her i Bokollektivet.» 

For å imøtekomme disse utfordringene ønsker Bokollektivet et tettere samarbeid med DPS 
og nok ressurser til at Bokollektivet kan imøtekomme reaksjoner på vold som gir seg utslag i 
alvorlige psykiske helseutfordringer. Det er også viktig at det er nok kunnskap i det ordinære 
hjelpeapparatet om traumer og konsekvenser av å være utsatt for vold. Vi skal la disse ut-
fordringene stå åpent, men peker på at dette er temaer som bør diskuteres i videreutviklingen 
av botilbudene.

Oppsummering 
Formålet med denne rapporten har vært å beskrive hvordan Bokollektivet arbeider faglig 
for å oppnå det som er Bokollektivets overordnede mål for arbeidet: ”Fra lydighet til ans-
varlighet”. Dette innebærer at vi har beskrevet det verdigrunnlag Bokollektivet har valgt for 
å realisere denne faglige målsettingen, og hvilken sosial- og institusjonsfaglige tilnærming 
som ligger til grunn for arbeidet. Vi har også vist hvordan Bokollektivets faglige grunnlag og 
verdier utspiller seg i det praktiske arbeidet i Bokollektivet, både når det gjelder oppfølging 
av beboerne og gjennom SAMMEN og prosjektene. Vi har forsøkt å vise at Bokollektivet hele 
tiden bestreber seg på at dets grunnverdier skal reflekteres i alt arbeid man gjør sammen med 
beboerne. Målet er å styrke beboerne, slik at de skal bli i stand til å leve selvstendige liv. 



142

Litteraturliste: 

Bredal, Anja og Skjerven, Lill Salole (2007): «Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. 
Omfang og utfordringer». Oslo: Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. 

Bredal, Anja og Orupabo, Julia (2008): «Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av bo-
tilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap». Oslo: Institutt for 
samfunnsforskning, Rapport 2008:7. 

Bredal, Anja og Melby, Eli Ramsvik (2018): «Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med 
minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll». Oslo: Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring NOVA, OsloMet, Rapport 9/2018

Bredal, Anja (2011): «Mellom makt og avmakt: Om unge menn, tvangsekteskap, vold og 
kontroll». Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2011:4

Hundeide, Karsten (2009): «Program for foreldreveiledning, 8 temaer for godt samspill. 
Samtalehefte for foreldre og andre voksne». Oslo: Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Juul, Jesper og Jensen, Helle (2003): Fra lydighet til ansvarlighet. Pedagogisk relasjonskom-
petanse. Oslo: Pedagogisk forum. 

Larsen, Erik og Selnes, Barbro (1983): Fra avvik til ansvar: En miljøterapeutisk tilnærming til 
ungdom i institusjon. Oslo: Tanum-Norli. 

Loua, Inge ( 2012): Når Aicha løber hjemmefra. Psykosocialt arbejde med etniske minoritets-
piger. København: Hans Reitzels Forlag.

Isdal, Per (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget. 

Nadim, Marjan og Orupabo, Julia (2014): «Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap 
og æresrelatert vold». Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2014:13

Nilsen, Sigrun og Prøis, Lisa Ormset (2002): «Fra krisesenter til eget lokalmiljø». 
Oslo Krisesenter. 

Om handlingsplanen “Retten til å bestemme over eget liv”: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e570201f283d48529d6211db392e4297/handling-
splan_retten-til-a--bestemme-over-eget-liv.pdf  (lest 15.09.2019)

Om tvangsekteskap:
https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/Kunnskap_og_ressurser/
Tvangsekteskap/ (lest 15.09.2019)

Om æresrelatert vold:
https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/Kunnskap_og_ressurser/
Aresrelatert_vold/  (lest 15.09.2019)



143

Paust, Malin (2002): «Evaluering av Bokollektiv for kvinner med minoritetsbakgrunn – 
et prosjekt ved Oslo krisesenter 2000 – 2002». Oslo: Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
Universitetet i Oslo. 

Skogøy, Elin (2003): «Bokollektivet. Prosjektrapport for Bokollektivet, et botilbud for unge 
minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap eller vold i ekteskapet». Oslo Krisesenter 
2000 – 2002. Oslo: Oslo Krisesenter. 

Skogøy, Elin (2008): «Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn». 
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Spurkeland, Jan (2005): Relasjonskompetanse. Resultater gjennom samhandling. 
Oslo: Universitetsforlaget. 

van der Weele, Judith (2006): «Styrk den indre veggen. Arbeid med stabilisering og kontroll 
av gjenopplevelser». I Anstorp, T., Benum, K. og Jakobsen, M. (red.) (2006). Dissosiasjon og 
relasjonstraumer, Integrering av det splittede selv. Oslo: Universitetsforlaget Oslo  

van der Weele, Judith og With, Annika (2008): «Sommerfuglkvinnen: Kurshefte for kvinner 
som lever vanskelige liv». Oslo: Sommerfuglkvinnens forlag.

Aas, Karin Haarberg (2007): «Utvikling av relasjonskompetanse. Det er vanskelig å sette 
ord på det, men det ligger liksom i bakhodet ett eller annet sted». I: Nordisk sosialt arbeid, 
2007, nr. 1. 


