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SAMMENDRAG 

Enslige mindreårige asylsøkere (EM) som kommer til Norge mangler både familie og 

nettverk, som må gjenoppbygges samtidig med en rekke andre utfordringer. Jenter i denne 

populasjonen er i tillegg spesielt utsatt for erfaringer knyttet til kjønnsbasert diskriminering 

og overgrep. Ti asylsøkerjenter i alderen 15-23 år som er kommet alene til Norge uten 

foreldrene sine er intervjuet i den foreliggende undersøkelsen. Formålet er først å undersøke 

hvilke belastninger jentene erfarer, dernest hvilke strategier de tar i bruk for å håndtere disse 

belastningene. Det er benyttet en fenomenologisk tilnærming for å analysere datamaterialet. 

Resultatene viser at denne gruppen EM-ungdom sliter med savn av foreldre, og belastninger 

i tilknytningsforhold i slekten, problemer med det offentlige hjelpeapparatet og 

diskriminering. De fleste mestringsstrategiene som anvendes ser ut til å være funksjonelle, 

men enkelte av asylsøkerjentene har stressrelaterte belastninger som ser ut til å overgå deres 

tilgjengelige mestringsressurser. Jo større belastninger de enkelte EM-jentene erfarer jo mer 

gir de utrykk for behov for voksenpersoner å snakke med. Man kan spørre seg om forholdet 

egentlig avspeiler at jentene har store belastninger nettopp grunnet fraværet av trygge 

voksenpersoner i deres omgivelser. Funnene understreker betydningen av å vie mer 

oppmerksomhet til privatplasseringer av EM-jentene, og et større behov for veiledning og 

profesjonell hjelp.  
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INNLEDNING 

Enslige mindreårige asylsøkere har en opphopning av risikofaktorer med seg i bagasjen. 

Innen denne populasjonen er jenter spesielt utsatt for kjønnsbaserte overgrep. Det foreligger 

i dag lite informasjon om hvilke utfordringer enslige mindreårige asylsøkerjenter erfarer 

etter bosetting i vertslandet, da jenter utgjør en relativt liten del av denne populasjonen, og er 

blitt lite studert (Rädda Barnen, 1994). Jentenes situasjon i Norge kan bære preg av 

erfaringer de har gjort seg både før og under flukten. Nye utfordringene gjør seg gjeldende 

når de kommer til Norge som skal håndteres samtidig som tidligere erfaringer bearbeides. På 

hvilken måte utfordringene de står overfor blir tolket og håndtert, blir i denne 

sammenhengen viktig for jentenes psykiske helse og tilpasning. Den foreliggende 

undersøkelsen har til hensikt å belyse hvilke ressurser enslige mindreårige asylsøkerjenter 

nyttiggjør seg for å håndtere stressrelaterte belastninger etter bosetting i Norge. Med mer 

kunnskap om hvilke problemer som er vanskelig for jentene å håndtere, vil det være en 

større mulighet for å tilrettelegge adekvate intervensjoner for denne populasjonen. Det er 

ikke bare mer kostnadseffektivt, men også i samfunnets interesse å fremme individuelle 

positive tilpasningsmønstre, og jobbe preventivt i forhold til psykiske lidelser 

(Leontopoulou, 2006). Det er spesielt interessant å studere jenter i denne populasjonen, da 

det til dels er store ulikheter i kulturelle rolleforventinger, men også indikasjoner på at stress 

blir håndtert ulikt hos jenter og gutter. 

Ved inngangen til 2007 var det omkring 9.9 millioner flyktninger i ulike deler av verden, 

omtrent halvparten av disse var kvinner og barn (UNCHR, 2007a). Dersom asylsøkere, 

internt fordrevne, returnerte flyktninger, statsløse og andre som er under UNCHR’s 

beskyttelse inkluderes er det totale antallet 32.9 millioner. Bare et fåtall av de som har 

krysset grenser for å søke beskyttelse og trygghet kommer som flyktninger til vesteuropeiske 

land (Sveaass & Hauff (1999). Til Norge kom det 5320 asylsøkere i 2006, av disse fikk 2200 

innvilget oppholdstillatelse. Omkring 1330 var barn, hvorav 350 kom uten følge av 

foreldrene sine, 20 % av disse var jenter (UDI, 2006). Definisjonen av en flyktning er i følge 

flyktningkonvensjonen av 1951 med tilhørende protokoll av 1967 artikkel 1 som følger: 

”..enhver person som på grunn av at han har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn 

av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en spesiell sosial gruppe eller på grunn av 

politisk oppfatning, befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller 

på grunn av slik frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse.” Når en person 



 

3 

ber myndighetene i Norge om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning, har 

vedkommende status som asylsøker og har denne statusen inntil søknaden er avgjort (UDI 

2007). Dersom en asylsøker ikke oppfyller kravene til flyktkningstatus, men er i en 

flyktningliknende situasjon, eller andre sterke menneskelige hensyn taler for det, kan 

vedkommende få opphold på humanitært grunnlag (Flyktningregnskapet, 2007). Eksempler 

på dette kan være alvorlige helsemessige forhold, hensyn til mindreåriges situasjon eller 

sterk tilknytning til riket (UDI, 2007). Et fastsatt antall flyktninger kommer til Norge 

gjennom et organisert samarbeid med UNCHR hvert år, og blir kalt kvoteflyktniger eller 

overføringsflyktninger. I 2006 var det kom 950 overføringsflyktninger til landet. Personer 

under 18 år som kommer til Norge og søker om asyl uten foreldre eller andre med 

foreldreansvar kalles enslige mindreårige asylsøkere (NOAS, 2008). De fleste enslige 

mindreårige asylsøkere får opphold på humanitært grunnlag (Engebrigtsen, (2002). Den 

foreliggende oppgaven er basert på informasjon fra ti jenter som kom til Norge uten 

foreldrene sine som mindreårige asylsøkere og har fått opphold i Norge. Informantene vil bli 

referert til som enslige mindreårige (EM) i denne oppgaven selv om flere av jentene ikke 

lenger var mindreårige da intervjuene fant sted. 

Før, under og etter flukt – utfordringer og belastninger 

Mange enslige mindreårige er før flukten blitt eksponert for og har deltatt i krig og vold, 

samt mistet nære omsorgspersoner i livet, og flere opplever at samfunnet i hjemlandet deres 

går i oppløsning (Sourander, 1998). En stor andel flyktninger er også blitt utnyttet til 

tvangsarbeid, og har manglet tilstrekkelig mat og andre grunnleggende behov i lengre 

perioder (Boothby, 1994;  Boothby m. fl. 1991; Kinzie m. fl. 1986 i Lustig m. fl., 2003). 

Som følge av involvering eller eksponering for traumatiske hendelser forekommer 

reaksjoner som depressive symptomer, psykiatriske symptomer og post-traumatisk 

stressyndrom (PTSD) svært hyppig blant flyktninger (Lustig; Keating; Knight; Geltman; 

Ellis; Kinzie; Keane; Saxe (2003); Sourander, 1998).  

Under flukten er disse barna konstant avhengige av andre for å overleve (Goodman, 2004). 

Dette kan dreie seg om menneskesmuglere eller ”human traffickers.” Menneskesmugling 

blir forstått som å muliggjøre, transportere/forsøk på å transportere, eller ulovlig bistå 

flyktninger til kryssing av internasjonale grenser. Trafficking skiller seg fra 

menneskesmugling ved at bruk av enten trusler, makt eller andre former for tvang eller 
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bortføring med tanke på utnyttelse blir tatt i bruk (UNCHR, 2007b). Dette inkluderer også 

ulike former for utnyttelse som tvangsarbeid, slaveri eller slaveliknende arbeid.  

Etter ankomst til vertslandet går mange flyktninger en lang og usikker ventetid i møte for å 

få innvilget asyl (Lustig m. fl. 2003; Sourander, 1998). I Norge er det UDI som fatter vedtak 

om asyl for flyktninger, dette gjelder også enslige mindreårige asylsøkere. Målet er at 

saksbehandlingen og søknadene skal være vurdert og avgjort innen sju til tolv uker, men da 

det kan være uklarhet om identitet, nasjonalitet, alder og tidligere oppholdssted kan 

saksbehandlingstiden ofte bli lenger (Regjeringen.no, 2004).  

Betydningen av foreldrekontakt 

Det kan utgjøre en stor forskjell for enslige mindreårige flyktninger om de er alene, i følge 

med personer som de ikke er i slekt med, eller med noen eller alle familiemedlemmene sine 

(Sourander, 1998). Mens foreldre ofte kan fungere som en beskyttelse i forhold til de 

belastningene barn kan erfare (Bat-Zion & Levi-Shiff, 1993), kan barn og unge som har hatt 

en uheldig eller fraværende relasjon til sine foreldre være spesielt sårbare i forhold til å 

utvikle psykiske problemer (Rossman, Bingham, Emde, 1997). I følge Cassidy & Shaver 

(1999) innebærer tap av viktige omsorgspersoner i ung alder en risiko for å utvikle mentale 

helseproblemer. En studie av Freud & Burlingham (1943) viste at barn som ikke var atskilt 

fra foreldrene sine under krig greide seg langt bedre enn de barna som var atskilt fra 

foreldrene. En studie av enslige mindreårige flyktninger bosatt i Nederland viste at disse 

hadde ekstraordinært høyere nivåer av angst, depresjon og traumatiske stressreaksjoner 

sammenliknet med to andre grupper ungdom som hadde omsorgspersoner å støtte seg til 

(Bean; Derluyn; Eurelings-Bontekoe; Broekaert; Spinhoven, 2007). 

Enslige mindreårige asylsøkerjenter 

Flyktninger og internt fordrevne er i følge UNCHR (2003) i høyeste risiko for å bli utsatt for 

voldelige, seksuelle og kjønnsbaserte overgrep, hvorav kvinner og barn er de som hyppigst 

blir utsatt for denne typen overgrep. Tjuefire prosent av afrikanske jenter rapporterte at de 

hadde vært utsatt for seksuell vold, i følge en studie av Thomas, Nafees & Bhugra (2004) 

hvor 100 enslige mindreårige asylsøkere i England var inkludert. I studien til Bean m fl. 

(2007) ble det gjort en undersøkelse av psykologiske stressreaksjoner, atferdsproblemer og 

traumatiske stressreaksjoner hos enslige mindreårige flyktninger i Nederland (N=920) 

sammenliknet med belgiske immigranter/flyktninger (N=1294), og ungdom født og 
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oppvokst i Nederland med foreldreomsorg (N=1059). Jenter hadde i studien signifikant 

høyere skårer på angst og depresjon, samt traumatiske stressreaksjoner, og oppga å ha erfart 

flere stressende livshendelser enn gutter. Jentene skåret høyere på samtlige skalaer unntatt 

eksternaliserende atferd. Enslige mindreårige ungdommer viser seg å ha generelt mer 

depressive plager i sammenlikning med det man vanligvis finner blant ungdom. Samtidig er 

det blant EM-ungdom på lik linje med annen ungdom mer depresjon blant jenter enn gutter 

(Oppedal, Jensen & Seglem, 2008). Det ble også vist hos Seglem (2007) at halvparten av 62 

EM-ungdommer hadde så mange symptomer at det må antas at det går ut over deres daglige 

aktiviteter, hvorav jentene hadde mest psykiske plager. Vennskapsrelaterte problemer hadde 

langt sterkere sammenheng med symptomer på depresjon enn hos guttene. Jentene som 

opplevde sosial støtte fra familien viste mindre symptomer på depresjon, noe som i følge 

Seglem (2007) kan indikere at jentene er mer sårbare overfor kvaliteten i nære relasjoner. 

Spaun (2007) fant også at EM-jenter hadde mer etnisk og mindre norsk kulturkompetanse 

enn gutter fra den samme populasjonen, målt gjennom språkbeherskelse og tilknytning til 

venner fra norsk og egen kultur. På bakgrunn av lav deltakelse blant jentene i studien må 

disse kjønnsforkjellene tolkes med varsomhet.   

Identitetsdannelse hos enslige mindreårige 

Enslige mindreårige må, i tillegg til store utfordringer og forandringer i tilværelsen, 

igjennom en fase der de skal utvikle en egen identitet på linje med andre ungdommer. De 

skal også ta stilling til og utvikle en etnisk identitet og tilhørighet (Derluyn & Brochart, 

2007). Erikson (1968) beskriver det å utvikle en identitet (egoidentitetsdannelse) som 

resultat av en periode med utforskning og eksperimentering som vanligvis finner sted i 

ungdomstiden. Denne utforskingen leder til forpliktelser på ulike områder som yrkesretning, 

religion og politisk orientering. Utviklingen av etnisk identitet blir hos Phinney (1990) 

omtalt som en prosess som likner egoidentitetsdannelse ved at individer utforsker og tar 

stilling til ulike etniske roller i livet sitt. Etnisk identitet kan bli sett på som et aspekt ved 

akkulturasjon som dreier seg om hvordan individer relaterer seg til sin egen gruppe, som en 

undergruppe av det større samfunnet. Akkulturasjon blir hos Oppedal, Røysamb & Sam 

(2004) definert som ”..en utviklingsprosess mot tilpasning og oppnåelse av ferdigheter innen 

mer enn en kulturell sammenheng (min oversettelse).” De forandringene som oppstår i 

akkulturasjonsprosessen kan føre til forskjellige former for akkulturativt stress. Akkulturativt 

stress dreier seg om belastninger forbundet med tilpasning til en fremmed kultur og mulige 

endringer i identitet, verdier, atferd, kognisjoner, holdninger og følelser (affekt) (Berry, 
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1990). En forståelse og aksept av egen identiet er viktig fordi dette oftere predikerer et 

positivt selvbilde (Phinney, 1990).  

Mestring 

Måten barn og unge håndterer stress på, kan være med på å fremme eller hemme virkningen 

av stressorer, noe som vil ha en innvirkning på fremtidig tilpasning og psykologisk velvære 

Compas; Connor-Smith; Salzman; Thomsen & Wadsworth (2001). En stressor beskrives av 

Lazarus & Folkman (1984) som en hendelse hvor ytre eller indre krav overgår individets 

tilpasningsressurser. Det som kjennetegner stress er den kognitive vurderingen av hvor 

alvorlig dette kravet er, samt vurdering av egne mestringsressurser til å håndtere situasjonen 

(Lazarus & Folkman, 1984). For å få tilgang til informasjon om ungdommenes mestring av 

vanskeligheter, vil de strategiene som legges til grunn for deres håndtering bli utforsket. For 

å ha et grunnlag for å si noe om EM-jentenes personlige anstrengelser i møte med stressorer 

vil mestringsbegrepet være veiledende.  

Tidligere modeller for mestring har manglet viktige utvilklingsaspekter (Compas m. fl., 

2001) En mestringsmodell spesielt utviklet for å belyse mestring hos ungdom er derfor 

utviklet av Compas m.fl. (2001). Her blir mestring definert som ”Bevisste, frivillige 

anstrengelser for å regulere emosjoner, kognisjoner, atferd, fysiologi og omgivelser i respons 

til stressende hendelser eller omstendigheter (min oversettelse).” Compas m. fl. (2001) sitt 

rammeverk for mestring vil være innfallsvinkel til å forstå mestring hos informantene i den 

foreliggende oppgaven. Compas m. fl. (2001) har utviklet en modell som har vist seg å være 

godt egnet til å fange opp ulike mestringsstrategier hos ungdom, kalt ”Responses to Stress”. 

Modellen skiller mellom frivillige og ufrivillige stressreaksjoner, hvor responser som er 

frivillige, innenfor individets kontroll og som involverer bevisste anstrengelser, faller 

innenfor det som blir regnet som mestring (Lazarus & Folkman 1984 i Compas m. fl. 2000). 

Mestringsresponser i denne modellen kan plasseres i tre overordnede kategorier: 

primærkontroll mestring (aktive mestringsresponser), som består i forsøk på å kontrollere 

omgivelser og følelser, sekundærkontroll mestring (tilpassende mestringsresponser) som 

består i forsøk på å forsøke å tilpasse seg de ulike stressorene, og ikke-engasjert mestring 

(passiv mestring) eller unngåelsesstrategier som ikke innebærer anstrengelser for å oppnå 

reel forandring av stressorene. Under kategorien primærkontroll mestring hører strategiene 

problemløsning, å uttrykke seg emosjonelt og emosjonsregulering. Kategorien 

sekundtærkontroll mestring består av kategoriene kognitiv restrukturering, positiv tenkning, 
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å akseptere og distraksjon. I kategorien ikke-engasjert mestring hører strategiene fornektelse, 

unngåelse og ønsketenkning. Figur 1 viser en oversatt modell som er basert på teorier om 

stress- og mestringsresponser. Den teoretiske modellen viser til et skille mellom frivillige og 

ufrivillige stressresponser. Den delen av modellen som viser til frivillige stressresponser er 

basert på Compas (2001) sitt teoretiske grunnlag. Connor-Smith m. fl. (2000) har i tillegg 

registrert en rekke ufrivillige stressresponser som ikke regnes som mestring, men som blir 

illustrert i modellen for å tydeliggjøre dette skillet. 

 

 

Denne modellen anvendes i den foreliggende undersøkelsen for å belyse ulike aspekter ved 

mestring, og i hvilken grad de ulike tilnærmingene kan påvirke og endre ungdommenes 

problemer. 

Det viste seg etter hvert ved analysering av intervjuene at denne modellen ikke var 

tilstrekkelig for å tydeliggjøre viktig dimensjon ved jentenes mestring, som handler om deres 

spirituelle/religiøse orientering. Harrison m. fl. (2001) gjør oppmerksom på at det er viktig å 

ta utgangspunkt ulike individers verdiorientering som for eksempel deres religiøse 

overbevisning for å forstå deres forutsetninger for mestring. Pargament (1997:90) vektlegger 

betydningen av å søke etter mening når han definerer mestring som: ”en søken etter mening 

(significance) i vanskelige tider (min oversettelse).” En slik definisjon legger til grunn at 
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mestring er en prosess som må ses i lys av både religiøs og kulturell kontekst. I analysen av 

datamaterialet vil det benyttes begreper hentet fra både Compas m. fl. (2001) og Pargament 

(1997). Når utviklingsperspektivet vektlegges i denne oppgaven er det på bakgrunn av at 

jentene i dag befinner seg et sted mellom barn- og voksentilværelsen, og i denne tiden 

tilegner seg ulike strategier i møte med ytre forandringer, og indre utviklingsprosesser. 

Mestring hos barn og ungdom 

Mestringsstrategier er noe som kan endre seg i takt med et individs utvikling fra barndom til 

voksen alder, en tendens er blant annet at flere strategier tas i bruk ved høyere alder 

(Eschenbeck, Kohlmann & Lohaus, 2007). Samtidig kan de mestringsstrategiene som 

utvikles hos et barn i følge Compas m. fl. (2001) være utgangspunktet for en mer eller 

mindre tilpasningsdyktig utvikling som legger grunnlaget for mestringsmønstre i voksen 

alder. Eshenbeck m. fl. (2007) viser dessuten at ulike stressorer frembringer ulike strategier 

og varierende grad av anstrengelser for å løse problemer. Funnene blir satt i sammenheng 

med kontrollerbarhet av ulike situasjoner. Problemer som er oversiktlige og mulige å påvirke 

blir gjerne løst med problemfokuserte strategier, derimot blir problemer som er mindre 

kontrollerbare og preget av uforutsigbarhet ofte forsøkt løst med mer indirekte strategier. En 

uoverensstemmelse med en venn, blir eksempelvis ofte forsøkt løst på en mer indirekte måte, 

gjennom å søke støtte (Eschenbeck m. fl. 2007). Denne sammenhengen mellom valg av 

mestringsstrategier og kontrollerbarhet av problemer ble også funnet hos Gibson-Cline m. fl. 

(1996) som undersøkte mestring blant ungdom i alderen 13-15 år. 

Type stressorer kan også være med på å avgjøre innsatsen som blir satt inn for å løse et 

aktuelt problem. Problemløsende strategier ble benyttet i situasjoner hvor det eksisterte en 

oversiktlig situasjon som var mulig å påvirke. Det å stå ovenfor mange samtidige stressorer 

kan også vanskeliggjøre en adekvat mestring (Garmezy, 1987; Rutter, 1985 i Sourander, 

1998). Det er viktig å fremheve at de mestringsstrategiene som man i forskningslitteraturen 

foreløpig mener danner grunnlaget for heldige eller uheldige utfall i forhold til psykisk helse 

og tilpasning, også ser ut til å bli tatt i bruk i ulik grad hos jenter og gutter.  

Mestring i et kjønnsrelatert perspektiv 

Flere ulike studier gir indikasjoner på at det eksisterer kjønnsforskjeller i valg av 

mestringsstrategier blant barn og unge (Gibson-Cline m. fl.1996; Eschenbeck m. fl. 2007; Li 

Ellen & Froh 2006, Wilson, 2005; Eisikovits, 2000). En generell trend er at jenter tar i bruk 

flere mestringsstrategier enn gutter. Et funn som går igjen er at jenter hyppigere søker sosial 
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støtte og andre primærkontroll strategier, mens gutter hyppigere benytter seg av 

unngåelsesmestring (Herman & Mc. Hale, 1993; Gibson-Cline, 1996). Unngåelsesmestring 

refererer til forsøk på å unngå stressorer, og viser til indirekte anstrengelser for å tilpasse seg 

et problem (Eschenbeck, m. fl. 2007). I en studie av Eschenbeck m. fl. (2007) ble det også 

funnet at jenter brukte flere problemløsningsstrategier enn gutter; dette er strategier som 

benyttes for å endre en situasjon som oppleves stressende. Sammenhengen mellom mestring 

og maskulinitet ved depressive symptomer blant jenter og gutter i ungdomsårene er også blitt 

utforsket (Li & Froh m.fl., 2006). Jentene var i denne studien mer deprimert enn gutter, noe 

som ble direkte assosiert med bruken av bl.a. ”grublende” mestring (ruminating).  Med 

grublende mestring menes tilbøyeligheten til å tenke eller bekymre seg over et problem 

gjentatte ganger for å håndtere ens følelser assosiert med en stressor (Li & From m.fl., 

2006). Denne formen for mestring blir av Compas m. fl. (2001) ikke forstått som en 

mestringsrespons, men en ufrivillig stressrespons. Problemfokusert- og 

distraskjsonsmestring, men ikke grublende mestring var negativt assosiert med depresjon, 

men positivt korrelert med maskulinitet. Jenter var, på samme måte som i studien til 

Eschenbeck m. fl. (2007) mer tilbøyelige til å benytte seg av problemfokusert mestring. 

Studien viser at jenter som hyppig benytter seg av grublende mestring, og i liten grad 

benytter seg av distraksjons- og problemfokusert mestring, er i stor risiko for å utvikle 

depresjon. Det å ha en lav grad av maskuline trekk er også en risikofaktor for utvikling av 

depresjon (Eschenbeck m.fl., 2007).  

I en studie av Wilson m fl. (2005) blir det vist en sammenheng mellom mestringsstrategier 

og psykisk- og fysiske helseplager. Problemfokusert mestring blir også hos Wilson negativt 

relatert til psykologiske problemer hos jenter. Emosjonsfokusert mestring blir relatert til 

både psykologiske problemer og positive symptomer som energi (vigor) hos både gutter og 

jenter. Unngåelsesmestring viser en sammenheng med fysiske symptomer hos begge kjønn, 

men har også sammenheng med psykologiske problemer som sinne, spenning, depresjon og 

forvirring hos jenter (Wilson m. fl. 2005). Det har vist seg at det å være deprimert kan 

predikere stressende livshendelser Waaktaar, Borge, Fundingsrud, Christie, Torgersen 

(2004). Både med hensyn til at depressive fenomener tiltar dramatisk gjennom 

ungdomsårene (Petersen m.fl. 1993 i Compas m. fl. 1997: 332) og at jenter ofte håndterer 

vanskeligheter med strategier som blir assosiert med depresjon (Li & From m.fl., 2006), er 

jenter i ungdomsårene spesielt sårbare for problematiske erfaringer. For å øke ens 

motstandsdyktighet, eller resiliens, har selvtillit og kompetanse gjennom tidligere vellykket 
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mestring av belastende situasjoner en viktig betydning (Seligman, Rivich, Jaycox, Gillham, 

1995).  

Mestring blant enslige mindreårige 
Det er en stor variasjon i hvordan ulike individer håndterer psykososiale vanskeligheter. Selv 

blant individer med de mest dramatiske erfaringer, er det vanlig å finne at en betydelig andel 

av disse klarer seg uten alvorlige følger av disse erfaringene (Rutter, 1993). Psykiske lidelser 

blant barneflyktninger er godt dokumentert (Athey & Ahearn, 1991; Silove m. fl.1998; 

Steele m. fl. 1999) mens det er langt færre studier på den samme populasjonen som studerer 

mestring og resiliens (Lutsig m. fl. 2003). På tross av de utfordringene og risikofaktorene 

som er forbundet med å være på flukt som mindreårig uten følge med foreldre, er det mange 

i denne populasjonen som kan vise positive utviklingsforløp (Eide, 2000; Engebrigtsen, 

2002; Goodman, 2004; Rousseau, Said, Gagné & Bibeau 1998; Wallin & Ahlstrøm, 2005). 

Hvilke egenskaper som er forbundet med en positiv utvikling på tross av å være i risiko for å 

utvikle psykiske lidelser, forklares gjerne ut fra et individs motstandsdyktighet eller resiliens. 

Resiliens defineres som ”de prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, 

til tross for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko 

for å utvikle problemer eller avvik” (Rutter i Borge 2003:15). 

For mennesker som lever i eksil er hverdagen ofte preget av vanskelige levevilkår, tap og 

mangel på kjente kulturelle omgivelser, noe som kan medføre at beskyttelsesfaktorer som er 

knyttet til resiliens er svekket (Varvin, 2007). Flukten fra vanskelige levevilkår gir imidlertid 

nye muligheter. Selv om flukt er forbundet med fare, åpner den også for håp, som innebærer 

en forventning om å bli tatt i mot på en god måte (Varvin, 2003). Når traumatiske erfaringer 

tilskrives en kollektiv mening, kan dette i følge (Rousseau; Taher; Gagné & Bibeau 1998) 

gjøre enslige mindreårige i stand til å ta tilflukt i både reell og symbolsk støtte fra sitt 

nettverk.  Rousseau m. fl. (1998) beskriver den ikke ualminnelige erfaringen blant unge 

gutter Nord i Somalia, som i svært ung alder blir atskilt fra sine foreldre, og lever som 

nomader. I oppveksten får de sin skolering av slektninger og får gjensidig støtte av 

likesinnede under de utfordringene de møter i sin nye tilværelse. Disse erfaringene blir i 

deres kultur tillagt en positiv verdi og mening i form av at guttene utvikler selvstendighet, og 

potensialet til å erverve kunnskap og visdom, som leder til videre modning (Rousseau m. fl. 

1998). Erfaringen av atskillelse fra foreldre og arbeidsbyrdene de blir pålagt kan på denne 

måten få en beskyttende virkning ved senere erfaringer av flukt, og i forhold til det å måtte 

håndtere vanskelige situasjoner på egen hånd (ibid.). Det sosiale rommet er hos Rousseau 
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utgangspunktet for å forstå hvor resiliens oppstår, og påpeker videre at dette rommet består 

av et komplekst nettverk av relasjoner mellom mennesker og grupper, men også med deres 

tro og myter (Rousseau; Taher; Gagné & Bibeau 1998). Det sosiale nettverket og den 

gjensidige sosiale støtten som guttene opplevde under flukten, kan derfor også bidra til 

forståelse for deres utvikling av motstandskraft og mestring. I følge Antonucci m. fl. (2004) 

har sosial støtte en avgjørende betydning for utvikling av god mental helse. Nære sosiale 

relasjoner er spesielt viktige for å tilby emosjonell støtte. Derimot bidrar mer tilfeldig 

bekjente og organisasjoner i det større samfunnet til instrumentelle ressurser for integrasjon 

på lang sikt (Granovetter, 1973; Rose, Carrasco & Charboneau, 1998 i Simich, Beiser & 

Mawani (2003). For å undersøke hva som letter tilpasningsprosessen for EM-jenter vil 

følgende problemstilling utforskes: 

Hvilke stressrelaterte belastninger uttrykker enslige mindreårige jenter å ha støtt på som 

flyktninger i Norge, og hvordan er disse blitt håndtert? 

METODE 

UngKul prosjektet 

Data til den foreliggende undersøkelsen er hentet ut fra et større forskningsprosjekt ved 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), divisjon psykisk helse, kalt Ungdom, Kultur og Mestring 

(UngKul). UngKul prosjektet har som overordnet målsetting å se på risikofaktorer og 

beskyttelsesfaktorer forbundet med psykiske plager blant barn med ulik etnisk bakgrunn. 

Målgruppene i UngKul prosjektet er elever i barne- og ungdomsskolen og enslige 

mindreårige (EM). Ungdommene som deltar blir rekruttert suksessivt i 2 år og følges opp 

med årlige undersøkelser i 5 år. Utvalget til den foreliggende undersøkelsen er hentet fra 

delstudien om EM og består av ti jenter. Før de ti jentene i den foreliggende undersøkelse 

presenteres vil jeg vise til noen tendenser fra den større studien av enslige mindreårige i 

UngKul prosjektet.  

Det opprinnelige utvalget bestod av enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan, Irak, 

Somalia og Sri Lanka, som fikk innvilget sine søknader mellom 2000 og 2006 og som var 16 

år eller yngre da de fikk opphold i Norge. Til sammen var dette 350 barn og unge. Siden 

prosjektarbeiderne hadde problemer med å lokalisere mange av ungdommene, ble det høsten 

2007 bestemt at målgruppen skulle utvides med to år til å gjelde alle enslige asylsøkere 

under 18 år som fikk oppholdstillatelse mellom 2000 og 2006. For å få mulighet til å studere 
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overgangen fra asylmottaket til etablering i kommunene er ytterligere en utvidelse foretatt, 

hvor også ungdommer som vil få opphold i 2007 og 2008 inkluderes i studien. Dette 

omfatter om lag 1800 ungdommer. Målsettingen er å rekruttere mellom 600 - 800 EM-

ungdommer som skal følges over fem år. I følge UDI er omtrent 68 % av målgruppen vår 

gutter. Informanter som foreløpig har deltatt er 250 enslige mindreårige. I tillegg til enslige 

mindreårige fra Afghanistan, Irak, Somalia og Sri-Lanka er 14 andre nasjoner representert. 

Disse landene representerer stort sett regimer med store interne konflikter, hvor det daglig 

finner sted voldelige overgrep mot befolkningen. Informantene er bosatt i 16 kommuner over 

hele Norge, men med hovedvekt på Øst- og Sør-Norge.  

Måleinstrumenter 

Datainnsamlingen ved UngKul prosjektet foretas gjennom en spørreundersøkelse og et 

påfølgende intervju. Utfylling av spørreskjemaet tar mellom 1 - 2 timer avhengig av 

informantens språklige kompetanse. Spørsmålene er relatert til ungdommens situasjon her og 

nå, og er rettet mot nettverk, sosial kompetanse, psykisk helse og prosesser knyttet til 

akkulturasjon. Hendelser erfart før de kom til Norge er bevisst utelatt, bortsett fra spørsmål 

om informanten har egne erfaringer fra krigsarenaer.  

I tillegg til å fylle ut spørreskjemaet, inviteres informantene til å delta i et intervju. Til dette 

formålet benyttes intervjuet ”privata teorier” (PT-intervjuet) YOUTH versjonen (Ginner; 

Werbart; Levander & Sahlberg (2001).1 PT-intervjuet er utviklet ved Karolinska institutt i 

Stockholm og er semistrukturert og informantsentrert. YOUTH-versjonen er beregnet på 

ungdom mellom 18 og 23 år, og rettet mot normalpopulasjon. Andre utgaver av PT-

intervjuet er beregnet på kliniske utvalg. Hensikten med intervjuet er å få tak i informantenes 

egne forsøk på å gi mening til belastninger av ulike slag som kan forekomme i livet, og 

hvordan disse inkluderes i deres private meningssammenheng (Ginner m.fl., 2001). Mening 

har en viktig betydning i utviklingen av problemer. Som Reichelt og Sveaass (1999) i 

Sveaass & Hauff (1999) understreker behøver ikke faktiske hendelser bety så mye som den 

meningen som tillegges hendelsene. Videre utdyper disse hvordan mening er noe som 

utvikles gjennom språklig samhandling og er i kontinuerlig endring. Informantens private 

oppfatninger og egne historier om deres måte å håndtere belastninger, forestillinger om 

hvordan disse har oppstått og tanker om hvordan det kan komme til å bli senere i livet blir 

                                              

1 Se vedlegg 1 for hele intervjuguiden 



 

13 

forsøkt belyst gjennom PT-intervjuet som er konsekvent subjektivt og narrativt. Intervjuet 

kan gjennomgås på en sirkulær måte, hvor intervjueren følger ett tema om gangen. Dette gjør 

det mulig å få tilgang til best mulig informasjon om mestringsstrategier knyttet til ulike 

stressorer.  

Før hvert intervju blir følgende tekst lest opp for informanten mens vedkommende har den 

samme teksten liggende foran seg slik at det er lettere å følge den: ”Alle opplever av og til 

situasjoner som er vanskelige og problematiske. Dette intervjuet er en del av vår 

undersøkelse om hvordan ungdom vanligvis opplever og håndterer ulike problemer eller 

vanskeligheter. Det jeg først og fremst vil vite er hvordan du selv tenker om de 

vanskelighetene du har opplevd, hvordan du har håndtert dem, hvordan de har påvirket deg, 

hvordan det har vært for deg senere, og hvordan du tror du reagerer neste gang noe 

lignende skjer. Ingen svar er riktige eller gale, og det er du som bestemmer hva du vil 

fortelle meg. Det jeg ønsker å få tak i er akkurat dine oppfatninger og erfaringer. Fortell 

med dine egne ord og på din egen måte. Hvis det er noe du lurer på underveis eller noe du 

ikke skjønner, er det bare å spørre. Vi har ca 45 min/tre kvarter på oss.”  

Etter denne teksten åpnes intervjuet med spørsmålet: ”Kan du fortelle meg noe du synes er 

vanskelig for tiden? Deretter følger spørsmål om hvordan informanten tenker at 

vanskeligheten har oppstått, og hva som har vært til hjelp for å håndtere disse 

vanskelighetene. Det blir også stilt spørsmål om hvordan informanten tenker at hun kan 

håndtere liknende vanskeligheter i fremtiden. Hovedvekten i analysen vil ligge i hva 

informanten selv anser som viktige momenter for å mestre problemer som har oppstått med 

bakgrunn i et eller flere temaer som de selv velger å snakke om. Rollen som intervjuer 

innebærer å være en samtalepartner som bekrefter ungdommenes historie gjennom for 

eksempel oppfølgingsspørsmål som ”Har jeg forstått deg riktig…” eller oppmuntrer til å 

utdype historier som er uklare: ”Kan du fortelle meg mer om…” Fokuset rettes mer mot 

tanker enn følelser, da det er deres tanker omkring problemløsning som er viktig.   

Prosedyrer 

Datainnsamlingen er utført av forskningsassistenter ved FHI. Forfatteren har arbeidet som 

forskningsassistent ved FHI og vært med på denne datainnsamlingen. Datainnsamlingen 

foregikk i tett samarbeid med de representanter fra kommunene hvor informantene bodde. 

Det ble opprettet et samarbeid med barnevern og flyktningtjenestene som bisto med å 

informere potensielle deltakere om prosjektets formål og intensjon, og oppmuntret til 
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deltakelse. De ansatte ved disse instansene var også behjelpelige med å skaffe lokaler som 

ble benyttet til undersøkelsen. Deltakerne ble samlet i grupper for å fylle ut et spørreskjema. 

De ble deretter invitert til å delta i et intervju. Disse prosedyrene ble gjennomført av 

forskningsassistenter som hadde fått opplæring på FHI. Dersom det ble ytret behov for 

tilstedeværelse av en primærkontakt eller noen av informantene viste at de følte seg utrygge, 

ble det foreslått at deres ansvarlige kunne være til stede. Dette kunne være primærkontakt i 

deres bofellesskap, barnevernsansatte el. l. Deltakerne mottok kompensasjon i form av 

gavekort for å fylle ut spørreskjema og/eller delta i intervju. Sju forskningsassistenter har i 

2007 gjennomført disse intervjuene, hvorav forfatteren av denne oppgaven har gjennomført 

åtte av dem som er presentert her. Intervjuene hadde en varighet fra 25 min til 1 time og ble 

tatt opp på diktafon etter samtykke fra informanten. 

Forskningsetiske hensyn 

Prosjektet er godkjent av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og Datatilsynet, 

og gjennomført etter deres anvisninger. UngKul prosjektet får støtte fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet; Helsedirektoratet; og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Ved økt 

kunnskap om hva som karakteriserer de velfungerende flyktningene og hvilke faktorer som 

skiller disse fra de som har større vansker i tilpasningsprosessen vil det være mulig å 

forbedre situasjonen for de mer vanskeligstilte i denne populasjonen. All deltakelse i 

prosjektet er frivillig, og informasjon blir behandlet konfidensielt. Informert samtykke 

innhentes i forkant av spørreundersøkelse av samtlige informanter for å sørge for frivillig 

deltakelse. Dersom informanter som ønsker å delta er under 16 år, må samtykke innhentes av 

deres verge. Deltakerne blir gjort kjent med målsettingen ved prosjektet og om 

konfidensialitet før undersøkelsen begynner. I forbindelse med intervjuet blir det kun 

fokusert på situasjonen her og nå. Dette er for å unngå belastninger forbundet med å gå 

igjennom traumatiske opplevelser knyttet til krigserfaringer eller flukt. Informantene velger 

selv hvilke erfaringer i hverdagen de ønsker å ta opp, og blir informert om at de når som 

helst kan avbryte intervjuet. Ved transkribering og gjengivelse av intervjusitater er 

informantene anonymisert, kun alder på jentene oppgis ved sitering. Av hensyn til 

anonymitet er det heller ikke presisert hvilke land de enkelte deltakerne kommer fra.  

Ti enslige mindreårige asylsøkerjenter 

I den foreliggende undersøkelsen er det benyttet informasjon fra 10 jenter som kom som 

enslige mindreårige asylsøkere til Norge fra seks forskjellige land. Etter å ha deltatt i 

UngKuls datainnsamling hadde forfatteren tilgang til intervjuer egne gjennomførte 
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intervjuet, slik at nærheten til jentenes historie blir lettere å gjengi, og kan inkludere også 

non-verbal informasjon. For å beskytte jentenes anonymitet ønsket har det ikke vært 

hensiktsmessig å ha en homogen gruppe mht nasjonal bakgrunn. Få enslige mindreårige 

jenter er kommet som asylsøkere til Norge, og de kulturelle miljøene er ofte gjennomsiktige 

og enkeltpersoners identitet vil lettere avsløres gjennom å knytte disse jentenes historier til 

nasjonal bakgrunn. Forfatteren intervjuet åtte av informantene, men for å få et noe større 

utvalg og dermed tilgang til et større grunnlag av informasjon ble det derfor benyttet to 

intervjuer gjennomført av andre forskningsassistenter.  

Informantene ble rekruttert fra 4 forskjellige kommuner i Norge. De var fra 9 – 16 år da de 

kom til landet og hadde hatt opphold i asylmottak i alt fra 6 mnd til 2 år. På det tidspunktet 

forfatteren traff jentene var de flyttet enten til fosterhjem, for seg selv eller bodde sammen en 

kjæreste. Informantene hadde bodd i Norge fra mellom ett til åtte år og var fra 15 – 23 år. De 

ti jentene fylte ut spørreskjemaet og deltok i PT-intervjuet i regi av UngKul prosjektet. 

Valget av intervjuguide er ikke foretatt av forfatteren, men er et måleinstrument som 

UngKul-ledelsen ved FHI har besluttet at skal benyttes til datainnsamlingen. Den 

foreliggende undersøkelse baserer seg på den informasjonen som er fremkommet gjennom 

disse intervjuene. Informasjon fra spørreskjemaet vil kun refereres der det er viktig for å 

belyse relevante aspekter ved jentenes situasjon, som ikke fremkommer gjennom intervjuet. 

Der slik informasjon fra spørreskjemaet supplerer tolkningen av intervjuene eller blir trukket 

inn i diskusjonen vil dette bli gjort eksplisitt rede for.  

Analysemetode 

Det epistemologiske rammeverket som legges til grunn er en variasjonell tilnærming, dvs. at 

de psykologiske fenomenene studeres som åpne systemer hvor miljø og kontekst spiller en 

viktig rolle (Valsiner, 1984). Gjennom en slik tilnærming vil det slik Valsiner påpeker være 

mulig å fange opp dynamiske endringsaspekter fremfor statiske og forhåndsdefinerte 

antakelser om populasjonen som studeres. Dette rammeverket kjennetegner kvalitativ 

metode, og er spesielt godt egnet til å studere populasjoner man på forhånd har lite kunnskap 

om. Det kvalitative forskningsintervjuet er spesielt egnet til å få frem åpne nyanserte 

beskrivelser av informantenes livsverden og deres tolkninger av fenomenene som beskrives 

(Kvale, 2006: 39). Det blir dessuten hos Compas m. fl. (2001) påpekt at intervjuer er 

velegnet til å gi en rik forståelse av mestringsresponser, kombinasjonen av disse, og 

benyttelsen av ulike strategier i forhold til ulike problemer. Materialet vil bli analysert i tråd 
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med Giorgis (1985) fenomenologiske metode. Fenomenolgi er basert på en filosofisk 

tradisjon utviklet av Husserl (1859-1938) og Heidegger (1889-1976), og har til hensikt å 

analysere menneskers livserfaringer, basert på deres egne subjektive opplevelser (Koivosto 

m. fl. 2002). En analysemetode anbefalt av Girogi består av fire trinn, disse innebærer å først 

få et overblikk over materialet, deretter identifisere meningsenheter, trekke ut innholdet i 

disse enhetene og til sist oppsummere betydningen av disse meningsenhetene (Koivoisto; 

Janhonen & Väisänen (2002).  

I tråd med denne metoden ble intervjuene lest igjennom flere ganger i lys av 

forskningsspørsmålet, det vil si fenomener knyttet til problemer informantene opplever i 

hverdagen, og på den annen side hvordan disse problemene håndteres. Det transkriberte 

materialet utgjør intervjuer på mellom 12 til 37 sider, og er blitt bearbeidet dels gjennom 

meningskategorisering, dvs. at materialet er sortert under ulike kategorier, og dels gjennom 

meningskondensering, dvs. at teksten er presset sammen og redusert til et kondensert resultat 

med det vesentlige innholdet i informantens forestillinger og oppfatninger inntakt (Ginner m. 

fl. (2001). Kodingen foregår gjennom at gjentatte temaer som faller inn under henholdsvis 

kategorier for problem- og mestringsutsagn blir gitt ulike koder. Denne fremgangsmåten blir 

benyttet på hvert intervju. Etter dette blir intervjuenes spesifikke problem- og 

mestringsutsagn sammenstilt på tvers av intervjuene for å se etter felles strukturer for de 

ulike fenomenene.  

Kategorisering  

Problemene som blir presentert i resultatene gjenspeiler det som informantene selv har gitt 

uttrykk for som betydningsfullt. Vektleggingen av hva som er betydningsfullt er forstått 

gjennom både temaer som går hyppig igjen i flere av intervjuene, men også gjennom temaer 

som blir tillagt spesielt stor vekt av enkeltinformanter, og har spesiell relevans i forhold til 

forskningsspørsmålet. Hensikten har vært å belyse handlingsmønstre som beskriver stress og 

psykologiske belastninger, ikke utelukkende i forhold til objektive ytre hendelser og 

betingelser, men også den kognitive vurderingen av disse hendelsene (Compas m. fl. 1993). 

Både hva jentene oppgir som problemer i hverdagen, men også hvordan de snakker om disse 

problemene har derfor hatt betydning for hva som er blitt blir trukket ut i 

resultatpresentasjonen. Et mål har bestått i at forskningsspørsmålet blir belyst fra de ulike 

informantenes perspektiv, og at særtrekk og mønstre som kjennetegner situasjonen til enslige 

mindreårige flyktningjenter kommer tydelig frem. 



 

17 

Mestringsstrategier er først blitt sortert med tanke på å kartlegge hvilke strategier som 

hyppigst er tatt i bruk i hele materialet. De ble også forsøkt inndelt i forhold til spesifikke 

stressorer for å tydeliggjøre sammenhenger mellom problemer og strategier, som blir tatt i 

bruk for å mestre de aktuelle problemene. Disse sammenhengene vil bli tydeliggjort under 

presentasjon av funn senere i oppgaven. Analysearbeidet er gjort med tanke på å gjengi 

informantenes historier på en måte som tilstreber å være tro mot deres egne 

virkelighetsbeskrivelser. Det vil bli tydeliggjort hva som er informantenes utsagn og hva 

som er forfatterens tolkninger av disse. I tilfeller hvor uklarheter oppstod i 

intervjusituasjonen ble oppfølgingsspørsmål stilt for å klargjøre betydningen av det som ble 

formidlet, for slik å bekrefte eller nyansere innholdet i det som ble sagt. For å fastsette 

interreliabilitet har en medstudent som er ansatt i UngKul-prosjektet bistått arbeidet med å 

lese igjennom deler av det transkriberte materialet, for å sammenlikne funn av problem og 

mestringskategorier. Samstemmighet mellom kodene ble tilstrebet for å minske innflytelsen 

av forfatters subjektive tolkninger av materialet. 

RESULTATER 

Funn fra UngKul-studien 

Før funn fra de ti intervjuene med EM-jentene presenteres, vil det kort presenteres noen 

tallmessige funn fra et mindre utvalg på 142 EM-ungdommer som har deltatt i UngKul 

prosjektet (Oppedal; Jensen; Seglem, 2008). Denne informasjonen kan fungere som 

bakgrunn for forståelse av EM-ungdommer i noe større målestokk. Det fremgår her at 60 % 

bor i bofellesskap eller sammen med familie fra hjemlandet, som regel eldre søken, tante 

eller onkel, mens 33 % bor alene på hybel etter bosetting i kommunene. Et tema som går 

igjen i dataene er ensomhet. Informasjon fra spørreskjema viser at 75 % av ungdommene 

føler seg ensomme. De fleste ungdommene har imidlertid kontakt med familie enten i Norge 

eller utlandet, 40 har kontakt med mor, 17 har kontakt med både mor og far, det er også 

vanlig å ha kontakt med annen slekt. De fleste som har kontakt med familien sin i utlandet 

oppgir at de føler seg knyttet til familien, og opplever støtte fra familien, relativt flere jenter 

oppgir at familien deres stiller opp når de trenger hjelp. Ungdommene ser generelt sett ut til 

å ha mange venner både fra egen kultur, andre kulturer samt etnisk norske ungdommer. Det 

viser seg at jentene har noe færre venner enn guttene, men forskjellen er svært liten. 

Hundreogelleve av ungdommene oppgir at de har voksenpersoner de kan betro seg til i 
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Norge, av disse sier 54 at dette er personer i hjelpeapparatet, mens for 47 ungdommer dreier 

dette seg om familiemedlemmer.   

Funn fra egne intervjuer 

Historiene det gis et nærmere innblikk i handler om ti jenter fra UngKul studien. En tendens 

både i den større Ung-Kul studien, og blant de ti jentene i den foreliggende undersøkelse er 

at ungdommene er opptatt av det som foregår på den sosiale arenaen i hverdagen. En 

avgrensning som er gjort består derfor i å se nærmere på problemer og mestring i jentenes 

sosiale nettverk. På tross av at det er gjort betydelig forskning på innvandrerbarn, har lite 

oppmerksomhet vært rettet mot krysskulturell tilpasning (Arnovitz, 1984 i Eisikovits, 2000). 

Fokus har for det meste vært rettet mot akademiske ferdigheter (Cammaert, 1992); Gillborn 

& Gibbs, 1996; Kao & Tienda, 1995; Lee, 1996; Tuan, 1995 i Eisikovits, 2000). Disse første 

funnene i datamaterialet inspirerte meg derfor til å fremstille resultatpresentasjonen i tråd 

med Bronfenbrenner (1979) sin modell for menneskelig utvikling i interaksjon med sine 

omgivelser. Det sosiale nettverket kan forstås på flere nivåer, hvor det første nivået dreier 

seg om de nærmeste sosiale relasjonene, som for eksempel familie, venner og naboer. Dette 

nivået blir hos Bronfenbrenner (1979) omtalt som mikrosystemet. Et annet nivå som hos 

Bronfenbrenner kalt blir eksosystemet, omhandler de sosiale omgivelser som individet 

muligens ikke er en del av, men som likevel har en innflytelse på ens utvikling, for eksempel 

helse- og velferdssystemer. Verdier, lover og vaner som regnes som viktige i individets 

kultur plasseres hos Bronfenbrenner i det han kaller makrosystemet. Super & Harkness 

(1997) påpeker at det i denne modellen kan se ut som kulturelle verdier har en perifer 

innflytelse på individet, mens kulturelle faktorer i virkeligheten virker inn på samtlige nivåer 

i ens sosiale omgivelser. De analytiske planene vil derfor ikke bli sett på som separate 

prosesser, men snarere som ulike aspekter av den samme utviklingsbevegelsen 

(Gulbrandsen, 2003). Dette kjennetegner sosiokulturell tilnærming, og har til hensikt å fange 

opp hvordan betydningen av kontekst påvirker ungdommens tilgang til ressurser i sitt miljø.  

Fem av disse jentene har i spørreskjemaet rapportert at de har opplevd krig på nært hold, 

samt andre truende situasjoner og hendelser som gir grobunn for frykt, og kan illustrere noe 

av det jentene har flyktet fra. De vanskelighetene som møter jentene i Norge er oftest av en 

annen karakter enn de problemene de har tilbakelagt. Noen vanskeligheter likner de norske 

barn og unge kan oppleve i sin hverdag, mens andre bærer preg av at de er en 
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minoritetsgruppe i det norske samfunnet. En annen avgrensning består derfor i å trekke frem 

de funnene som peker på erfaringer spesielt knyttet til ungdommenes status som EM-jenter.  

Som tidligere nevnt er eksemplene hentet ut av intervjuene for å illustrere ulike former for 

mestring. Sitatene kan være med på å belyse vilkår og betingelser for å ta i bruk forskjellige 

mestringsstrategier i hverdagen, og gir et bilde av betydningen av kontekst for å forstå denne 

prosessen. Intervjuene er systematisert i forhold til tre overordnede kategorier som 

gjenspeiler mikrossystemnivået, eksosystemnivået og makrosystemnivået i Bronfenbrenners 

modell (1979). De tre nivåene tar for seg henholdsvis problemer med familie, helsevesen og 

ulike former for diskriminering. Kategoriene er kalt 1. Nærhet og distanse til familienettverk, 

2. Hjelpeapparatet: ressurser og begrensinger, 3: Inkludering og ekskludering. Det vil i det 

følgende bli gitt illustrasjoner på jentenes problemer og hvordan de mestrer sine problemer 

innenfor disse områdene. 

Nærhet og distanse til familienettverk 
 ”Jeg kan ikke stoppe å tenke på familien, kanskje hele natten jeg kan ikke sove, derfor om 

morgenen blir øynene mine store” (Jente, 17 år) 

Foreldrekontakt 

På mikrosystemnivået (Bronfenbrenner, 1979) oppgir ni av informantene at de har 

vanskeligheter knyttet til familien. Historiene avdekker hvilken innflytelse kontakt eller 

fravær av kontakt med foreldrene har på dagliglivet. Ingen av jentene har foreldrene sine i 

Norge, men har i ulik grad kontakt med foreldre i hjemlandet. Denne informasjonen er 

betydningsfull fordi det å ha en god støttespiller i en av foreldrene kan virke beskyttende, 

dersom familien som helhet er preget av disharmoni (Rutter, 1971 i Jenkins & Smith, 1990). 

Jentene kan deles inn i tre grupper i forhold til foreldrekontakt: 

� Fire av jentene har kontakt med foreldrene sine i hjemlandet pr. telefon 

� Fire sier at de ikke vet om foreldrene lever 

� To av informantene har ikke opplyst om de har foreldrekontakt           

Det er ingen tvil om at jentene savner foreldrenes tilstedeværelse. I tillegg til savn, forteller 

de som har kontakt med familien som bor hjemlandet preget av krig og uro at de bekymrer 

seg for familien. De som ikke vet om foreldrene lever, forteller også at dette er en stor kilde 

til bekymringer. Informantene i denne oppgaven som ikke vet om foreldrene lever forteller 
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om søvnproblemer, redsel og nervøsitet. Mange av jentene gråt under intervjuet da de 

fortalte om atskillelsen fra den nære familien og usikkerheten forbundet med dette. Nedenfor 

vil det bli gitt noen eksempler på hvordan informantene snakker om savn og uro for 

foreldrene, og hva de gjør for å håndtere situasjonen sin. Konsentrasjonsproblemer, tristhet, 

ensomhet og sterk uro blir håndtert på ulik måte, men for det meste blir dette mestret med 

tilpasningsstrategier som innebærer både kognitiv restrukturering, å tenke positivt og 

distraskjonsmestring. Ei jente forteller også om problemløsende strategier i det hun 

planlegger å flytte tilbake til hjemlandet når det blir fred. Enkelte nevner også at de håndterer 

stresset med passiv mestring, ved å unngå å snakke med foreldrene fordi det skaper så sterke 

bekymringer, men også i håp om mer kontakt, og håp om at foreldrene skal ha det bra. Håp 

er en strategi som ikke er definert av Compas m. fl. (2001), men i ligger nærmest opp til det 

Compas definerer som passiv tilnærming, nærmere bestemt ønsketenking. 

Å snakke med andre om hvordan det var å være atskilt fra foreldrene for å få sosial støtte, 

hos Compas m. fl. (2001) definert som å utrykke seg emosjonelt, var det ingen som nevnte, 

en jente fortalte at hun gjerne ville holde de problemene som hadde med familien sin for seg 

selv. Det at jentene fortalte meg at å være atskilt fra foreldrene var vanskelig, viser imidlertid 

at behov for å snakke om disse vanskelighetene ikke nødvendigvis var fraværende, men som 

flere av jentene ga utrykk for kunne det være vanskelig å finne de rette personene å dele 

disse personlige erfaringene med. Eksempler fra intervjuene på savn og uro for familien i 

hjemlandet vil bli gitt her: 

”Jeg savner moren min og faren min. Jeg savner dem veldig, veldig mye” (Jente, 21 år) 

For denne informanten er det foreløpig ikke mulig å gjenforenes med familien, men hun 

forteller at hun har et ønske om en gang å reise tilbake til hjemlandet. Dette er en aktiv form 

for mestring, som i Compas m. fl. (2001) sin modell vil kunne betegnes som 

problemløsning, hvor planlegging er en del av strategien. Aktiv planlegging i forhold til 

viktige livserfaringer er en egenskap som anses som en beskyttelsesfaktor, og er forbundet 

med en følelse av kontroll i å forme egne omgivelser (Rutter, 1993). Informanten i dette 

eksempelet ønsker å påvirke sin egen situasjon, men er i tvil om hun har de egenskapene 

som skal til. Troen på ens egen evne til å organisere og utføre handlinger som må til for å 

håndtere framtidige situasjoner, er et konsept som hos (Bandura, 2001) blir definert som 

self-efficacy. Sam & Berry (2006:405) påpeker at ungdom som immigrerer ofte har en sterk 

ansvarsfølelse for familien som kan bidra til klare roller og følelse av retning, men også å 
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skape konflikter i det de strever for autonomi i sine egne liv. Informanten forteller om 

ambivalens både i forhold til autonomi og egne mestringsevner fordi hun bor alene i Norge 

uten foreldrene sine:  

”Noen ganger føler jeg meg sånn sterk, og noen ganger føler jeg…jeg føler ikke noe. Noen 

ganger tenker jeg på hva gjør du her? Du må reise tilbake til hjemlandet, du klarer deg ikke 

selv. Ja noen ganger. Jeg tenker mye noen ganger” (Jente, 21 år). 

Bekymring for foreldre pga krig 

Bekymringer forbundet med frykt for familiens liv og helse beskrives av flere av jentene. 

Både de som har familie i hjemland med krig eller uroligheter, og de som ikke vet om 

foreldrene er i live beskriver dette som en belastning i hverdagen: 

” (…) jeg tenker at når de først ringer meg så vil jeg jo høre hvordan de har det. Og så sier 

de at nei, nå har mange mennesker blitt drept, og det er skyting og masse sånn…ikke det at 

de er dårlige, men at situasjonen der er utrygg, og da tenker jeg at det er jo min familie da. 

Jeg tenker at stakkars, da blir jeg lei meg for at de har det dårlig” (Jente, 23 år). Denne 

informanten forteller at det ikke er noe hun kan gjøre for foreldrene. For å håndtere 

situasjonen forsøker hun å tenke positivt: 

 ”Altså de tingene jeg ikke kan løse det er de tingene med familien min jeg opplever da, eller 

der nede, jeg kan ikke gjøre noen ting, absolutt ingenting ikke sant, men jeg tenker positivt, 

får håpe at ingenting skjer med de” (Jente, 23 år).  

Informanten beskriver her en mestringsstrategi som består i å tenke positivt og i Compas m. 

fl. (2001) sin modell regnes som en tilpasningsstrategi. Slik Rutter (1993) påpeker, er det 

ingen rett måte å tenke på eller en optimal måte å mestre på, derimot er resiliens forbundet 

med å ha en positiv innstilling i møte med utfordringer, samt trygghet på at man kan 

håndtere situasjonen og et mestringsregister som er tilpasset ens egen måte å handle på. 

Bekymring for foreldre pga helse og økonomi 

Det fortelles også om økonomiske og helserelaterte behov hos foreldrene, en informant 

forteller hvordan dette berører henne direkte da det forventes at hun sender penger hjem: 

”moren min er syk og faren min han er også, familien min bekymrer meg altså” (Jente, 19 

år).  
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Jenta forteller hvordan bekymringene hennes kommer i veien for aktiviteter i hverdagen: 

”I går var jeg på skolen, og jeg kunne ikke konsentrere meg i det hele tatt, jeg bare, jeg 

tenker på det (problemene med familien) hele tiden” (Jente, 19 år). 

 Jenta beskriver det som av Li m. fl. (2006) blir kalt grublende mestring (rumination), men 

som hos Compas (2001) ikke blir regnet som mestring, men en form for ufrivilllige 

stressresponser. Disse to innfalsvinklene har det til felles at de påpeker at denne formen for 

problemhåndtering ikke er forbundet med positiv endring av ens situasjon. En følge av å 

respondere på stress på denne måten, kan derimot være at instrumentell atferd og kontroll 

over omgivelsene blir hemmet (Compas m. fl. 1993) og har som tidligere nevnt også 

sammenheng med depresjon Eschenbeck m. fl. (2007).  

Bekymring for om foreldrene lever 

To av jentene forteller om bekymring for om familien i hjemlandet er i live. Den ene 

informanten illustrerer hvordan uvissheten plager henne: 

”..dette er hvordan jeg tenker alltid, og på min far og min bror. Jeg håper at de lever, fordi 

det har gått lang tid nå uten at jeg har hatt kontakt med dem” Jeg skjønner, hvordan 

påvirker dette livet ditt? Det er hardt. Men du skjønner, jeg kan ikke gjøre noe. Jeg skulle 

ønske de kunne være i Norge, men jeg har ikke den sjansen, i det minste hvis jeg kunne vite 

om de var i live ville det være bedre” (Jente, 17 år). 

Informanten forteller videre om en rekke problemer som har hopet seg opp i tillegg til 

bekymringene hun har for familien. Når hun beskriver hva hun gjør for å håndtere 

vanskelighetene sine, gjelder dette både fraværet av foreldrene, men også en rekke andre 

vanskeligheter. Som tidligere nevnt kan en rekke samtidige stressorer vanskeliggjøre adekvat 

mestring (Garmezy, 1987; Rutter, 1985 i Sourander, 1998). Den samme jenta forteller 

imidlertid om flere strategier hun tar i bruk, strategier som i Compas m. fl. (2001) sin modell 

kan bli beskrevet som både aktive- og tilpasningsstrategier:  

”Jeg tenker at når du har så mye problemer, skader det deg. Men noen ganger er det 

vanskelig å finne den rette personen å snakke med om det. Den eneste jeg snakker med om 

det (…) er kjæresten min og noen damer” (Jente, 17 år).  

Den formen for mestring informanten beskriver ovenfor, faller inn under aktive 

mestringsstrategier, i dette tilfellet å søke sosial støtte, beskrevet som ”å utrykke seg 
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emosjonelt” hos Compas m. fl. (2001). I tillegg kan dette beskrives som en kollektiv 

mestringsstrategi, noe som innebærer at strategien er gruppesentrert, og tar i bruk familie 

eller sosialt nettverk for å håndtere risiko- og vanskelige situasjoner (Utsey, Bolden, Lanier, 

Williams (2007). Å søke sosial støtte er en strategi som har til hensikt å frembringe enten 

informasjon, instrumentell støtte eller emosjonell støtte hos andre (Simich m. fl. (2003). 

Både å søke råd, men også trøst, beroligelse og oppmuntring kan være eksempler på slik 

støtte (Gibson-Cline m. fl. 1996). Det at informanten synes det er vanskelig å finne den rette 

personen å snakke med kan ha sammenheng med manglende gjensidighet i erfaringer i 

hennes omgivelser. Simich m. fl. (2003) hevder at affirmativ/bekreftende sosial er 

avgjørende under belastende omstendigheter som krever en gjensidig forståelse av roller og 

erfaringer (Simich m. fl. 2003). I tillegg til å benytte seg av sosial støtte bruker hun 

tilpasningsstrategier som her dreier seg om det som hos Compas m. fl. (2001) kan beskrives 

som distraksjonsmestring: 

 (…)tror du at det er noen andre mulige måter å løse problemet på, eller tror du det er noe 

annet du kunne gjøre for å komme ut av den situasjonen? ”Jeg prøver å gjøre noe, (ler 

oppgitt), men det er ikke lett. Som noen ganger, jeg liker ikke å ha noen problem, jeg bare 

går ut og lager mat og spiser og ser på tv så jeg kan glemme problemet, skjønner du?” 

(Jente, 17 år).  

Selv om distraksjon kan være en velfungerende strategi i forhold til traumatiske erfaringer 

kan den også ha negative konsekvenser. Tilbaketrekning og likegyldighet i forhold til 

hverdagsaktiviteter, samt følelsesløshet kan være noen følger av denne strategien på sikt 

(Van Der Kolk & McFarlane, 1996 i Goodman, 2004). Undertrykkelse av smertefulle 

minner kan også frarøve muligheten til helbredelse (Goodman, 2004). 

Kontakt med slektninger i Norge 

Selv om ingen av jentene har foreldre i Norge, forteller halvparten av jentene at de har andre 

slektninger i Norge. De som hadde kontakt med slektninger i Norge snakket om ulike 

erfaringer. Kontakt med slektninger handlet for noen om trygghet, og overbeskyttelse og 

begrensning av bevegelsesfrihet for andre. Tre av informantene forteller hvordan kontakten 

med slektningene kunne fortone seg. En av jentene forteller utelukkende om fordelene med å 

ha slektninger i Norge. To av jentene forteller at å bo hos slektninger da de kom til Norge 

var vanskelig fordi de ble forhindret bevegelsesfrihet. En av disse jentene forteller om tapt 

skolegang, og en tildelt rolle som husholderske for slektningene, dessuten om forsøk på 
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tvangsektekap. Disse problemene pågikk fra hun var 16 til 18 år i Norge, og informanten 

forteller:  

”Jeg hadde ikke lov til å ha kontakt med venner og sånn. Jeg hadde ikke lov å bestemme en 

liten ting, hvor jeg skal i det hele tatt. Jeg hadde ikke lov å ha venner, venninner og sånne 

ting, kunne ikke ringe til noen og kunne ikke fortelle noen ting til andre. Det var helt ulovlig 

alt” (Jente, 19 år).  

Denne informanten forteller at hun fikk kontakt med barnevernet som hjalp henne slik at hun 

fikk bo hos en annen fosterfamilie. Hun lot seg imidlertid overtale til å flytte hjem igjen til 

slektningene, men da forholdene ikke hadde forandret seg spurte hun kjæresten sin om de 

kunne gifte seg slik at hun kunne flytte sammen:  

”(Slektningen min) var veldig uenig at jeg skal være sammen med han eller gifte meg og 

sånn, men jeg gjør det for dem (slektningene) sin skyld da (…) så måtte jeg være litt fred fra 

dem, tenke på meg sjøl liksom. Etterpå det ble sånn, bra” (Jente, 19 år).  

Informanten forteller her hvordan hun allierer seg med kjæresten for å komme ut av det 

sterke grepet slektningene hadde på henne. Hun viser et aktivt engasjement i å løse 

situasjonen, og kan med Compas m. fl. (2001) sin modell sies å bruke problemløsende 

strategier for å frigjøre seg. Den andre informanten som har blitt forhindret bevegelsesfrihet 

av sine slektninger fra hun var 16 – 18 år, forteller hvordan hun satt hjemme og tenkte, og at 

hun ikke kunne gjøre noe annet for å påvirke situasjonen. Hun har tidligere i intervjuet fortalt 

om ensomheten og de vanskelige følelsene forbundet med denne isolasjonen:  

”Jeg var helt alene ja, bare satt hjemme. Og pleide å sitte og tenke mye, ikke noe annet. 

Kunne ikke gå ut. Kunne ikke gjøre noen (…) hvis jeg var ute før klokken ni pleide han å 

ringe meg og si: kom hit hjem, og du skal være hjemme ikke gå ut og sånn, så jeg måtte være 

hjemme”(Jente, 21 år). 

Som nevnt tidligere er indirekte strategier gjerne mer adekvate i forhold til ukontrollerbare 

stressorer (Causey & Dubow, 1992 i Eishenbeck, 2007). Situasjonen informanten ovenfor 

var i, blir beskrevet som noe hun ikke hadde kontroll til å påvirke. Hun tar derfor i bruk en 

tilpasningsstrategi (Compas, m. fl. 2001) som består i å akseptere situasjonen. I intervjuet 

beskriver hun slektningen som ”streng” og sier at årsaken til dette kanskje er at han ”hater 

henne,” men hun sier også at denne strengheten kanskje er årsaken til at hun har klart seg så 
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bra. Et utdrag fra intervjuet illustrerer hennes evne til å rekonstruere det som har skjedd 

henne i et positivt lys. Denne strategien kalles hos Compas m. fl. (2001) ”kognitiv 

restrukturering”. Jenta forklarer: 

Men hvis han ikke hadde vært så streng, hvordan tror du det hadde vært for deg i dag? 

”(sukker) kanskje jeg skulle ikke vært her” Sier du det? ”Ja jeg tror det” Hva ville vært 

annerledes da, hvordan (…) ”Den gangen var han streng mot meg mot å ha sånne venner, 

de drikker, de ruser seg, og han hørte at jeg var sammen med dem, derfor var han streng 

mot meg” (Jente, 21 år) 

Disse utdragene viser hvordan nettverket i jentenes mikrosystem, her illustrert med foreldre 

og slekt kan være en kilde til uro og bekymringer. Foreldrene blir på tross av store avstander, 

beskrevet som beskyttende for de fleste av jentene. To jenter beskriver imidlertid fedrene 

sine i på en negativ måte. En forteller at hun har flyktet fra faren som har truet henne på livet 

fordi hun nektet å la seg omskjære og å tvangsgiftes bort. Den andre jenta forteller om en far 

som ikke tror på hennes beskrivelser av problemer med slektninger i Norge, fordi denne 

beskrivelsen står i motsetning til situasjonsbeskrivelsen til ”de eldre” [sic]. I den utvidede 

familie bestående av tanter, onkler, fettere ol. som jentene har kontakt med, beskrives en 

ambivalens når disse slektningene overtar omsorgsfunksjonen for dem. Familien fyller et 

viktig behov for opplevd omsorg og ivaretakelse, men er også en kilde til mye engstelse og 

psykiske belastninger for informantene.             

Hjelpeapparatet: ressurser og begrensninger 

”For eksempel når jeg gikk til lege, jeg føler veldig bra, og fordi jeg snakker alt med han 

sånn, også han hører godt” (Jente, 23 år) 

I denne kategorien vil det vises til informantenes erfaringer i eksosystemet (Bronfenbrenner 

1979), tidligere referert til som sosiale omgivelser som har innflytelse på en uten at en 

nødvendigvis er den del av disse. Det vil bli gitt eksempler på informantenes møte med det 

sosiale velferds- og helseapparat i Norge, både i forhold til økonomiske ytelser og hjelp, men 

også behandling av fysisk og psykisk sykdom. Denne kategorien ble relevant da over 

halvparten av jentene i hverdagen var i kontakt med hjelpeapparatet i Norge, i form av bl.a. 

sosialarbeidere, lege, psykolog og fysikalsk behandler, og flere av disse hadde store 

bekymringer som følge av manglende støtte. 
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I forhold til økonomiske ytelser fra det offentlige forteller imidlertid flere av jentene at de 

ønsker å være uavhengig av økonomisk hjelp fra det offentlige, og forteller om innsatsen de 

gjør for å skaffe seg jobb og bli økonomisk uavhengige. Et par jenter beskriver også 

uavhengighet som mer foretrukket tilnærming til problemer generelt, enn å søke sosial støtte. 

Eksemplene nedenfor dreier seg om de vanskelighetene informantene har erfart i møte med 

det offentlige hjelpeapparatet, det er imidlertid viktig å påpeke at flere av informantene også 

roste hjelpeapparatet i Norge. Både ansatte ved flyktningkontor, i helsevesenet og frivillige 

hjelpearbeidere ble av flere beskrevet på en positiv måte. For noen presenterte disse 

personene deres nærmeste venner, og ga dem en følelse av håp og omsorg når de hadde det 

vanskelig. Når disse ressursene ikke var tilgjengelige ledet det for flere av informantene til 

stor frustrasjon. 

Problemer i forbindelse med det offentlige hjelpeapparatet ble hyppigst håndtert med passive 

strategier som i Compas m. fl. (2001) modell faller inn under unngåelse (jfr. Compas, m. fl. 

2001). Tilpasningsstrategier som hos Compas m. fl. (2001) blir definert som akseptering går 

også igjen. Det virker likevel som den tilsynelatende forsoningen med situasjoner som 

innebærer manglende psykologisk, økonomisk og annen instrumentell støtte ikke er en 

løsning for dem verken på kort eller lang sikt. Derimot ser det ut som valgmulighetene til å 

foreta mer aktivt problemløsende strategier har vært begrenset. En av jentene forteller 

imidlertid at hun planlegger å slutte på skolen for å begynne å jobbe på fulltid, og tar dermed 

i bruk en aktiv strategi hos Compas m. fl. (2001) kalt problemløsning. De aller fleste jentene 

virket til å ha en evne til å hele tiden holde seg selv oppe i vanskelige situasjoner, gjennom å 

gi positive instrukser og affirmasjoner til seg selv, hos Compas m. fl. (2001) kalt positiv 

tenkning. For et par av jentene ledet imidlertid møtene med hjelpeapparatet til en uttalt 

resignasjon, disse skilte seg også ut gjennom at de ga uttrykk for at de ikke var like 

problemløsningsorientert. Det gikk fram at de hadde forsøkt flere ulike strategier for å 

komme ut av vanskelighetene sine, men ikke opplevde at disse anstrengelsene ledet til 

endring i deres situasjon. Dersom et individ gjentatte ganger erfarer at det å respondere på en 

gitt situasjon ikke leder til resultater, kan dette resultere i symptomer på lært hjelpeløshet 

(Peterson & Seligman, 1984). Dette fenomenet kjennetegnes bl.a. ved passivitet, 

pessimisme, håpløshet, hjelpeløshet og lav selvtillitt (Peterson & Seligman, 1984). Den 

første informanten det vises til forteller om bekymring for å ikke få dekket husleia av 

kommunen til hun er ferdig med videregående. Barnevernet betaler for henne til hun er 



 

27 

ferdig med nest siste året, men hun har fått beskjed om at hun ikke vil få støtte til å ta siste 

året med almenpåbygning:  

”De betaler nå i hvert fall, og så, men jeg veit ikke hvor…om de kan hjelpe meg etter hvert. 

De har sagt det er helt sånn, de kan ikke hjelpe meg i det hele tatt” (Jente, 19 år).  

Informanten ovenfor forteller hvordan omstendigheter hun selv ikke har kunnet råde over har 

ført til forsinket skolegang, og dermed begrenset hennes muligheter for å fullføre 

videregående skole uten å ta opp studielån. Strategien hun bruker for å mestre situasjonen, 

viser vilje til å aktivt forandre på vanskelighetene. I Compas m. fl. (2001) sin modell kan 

hennes fremgangsmåte beskrives som problemløsende, i det hun planlegger hva hun skal 

gjøre om ikke barnevernet bistår henne økonomisk til hun har fullført videregående. Hun sier 

hun vil slutte skolen og begynne å jobbe for å klare seg økonomisk om hun ikke får 

økonomisk støtte fra det offentlige. Hun har også snakket med sin saksbehandler, og lagt 

frem sin situasjon. Alle disse anstrengelsene viser et aktivt engasjement i problemhåndtering, 

og virker som adekvate strategier, selv om det er uvisst hva utfallet av disse anstrengelsene 

resulterer i.    

Neste eksempel forteller om jentas skuffelse i møte med en psykolog hun gikk jevnlig til i ett 

år, men som ikke bidro til noen forandring i forhold til hennes vanskeligheter. Hun forteller 

at: 

 ”på grunn av fortiden min har jeg gått hos psykolog” (Jente, 19 år)  

Forventningene til denne behandlingen i form av konkrete råd har ikke blitt innfridd, om 

psykologen kunne gjort andre grep i forhold til behandlingsforholdet vites ikke. Det som 

fremgår av intervjuet er imidlertid jentas opplevelse av å ikke ha blitt hjulpet, og at det ikke 

virket meningsfullt for henne å fortsette i behandlingen.  

Hvorfor sluttet du (å gå til psykologen), hva var det som du følte at..? ”Jeg vet ikke, jeg 

bare snakket og snakket, og så følte jeg liksom, er jeg dum eller, jeg snakker for en person 

som…de kan ikke gjøre noe vet du. De bare hører. De kan ikke gjøre noe med det så jeg 

bare, hva er vitsen med det at jeg går dit da?” Kunne du tenke deg at den psykologen 

kunne gjort noe annet for at du skulle få det bedre? ”Ja, eller gi noen råd og sånne ting da, 

tips som gjorde at jeg kunne få det litt bedre” (Jente, 19 år).  
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Informanten ovenfor beskriver at hun først har gjort aktive forsøk på problemløsing (jfr. 

Compas, m. fl. 2001) gjennom regelmessig terapi over et år. Da dette ikke leder til 

forandring slutter hun å gå i behandling. Dette sammenfaller med hva Compas m. fl. (2001) 

kaller ”unngåelse”, og er en passiv tilnærming til problemhåndtering. Selv om 

unngåelsesmestring kan bidra til å øke stress, kan denne strategien også være en meningsfull 

tilnærming avhengig av hvilke problemer som søkes løst (Compas m. fl. 2003).  

En annen informant forteller om sin avhengighet av ansatte ved flyktningkontoret, og 

sårbarheten hun opplever når disse ikke er tilgjengelige. Hun sier at hun ikke kjenner mange 

der hun bor, og at flyktningkontoret er de eneste som kan hjelpe henne til å ringe på 

leilighetsannonser. Hun er i akutt bolignød og flyktningkontoret har steng pga sommerferie. 

Hun forteller:  

”I ask for help at the office to call for me, because if I call, cause my norsk is not perfect and 

they will hear that I don’t speak very norsk. They always tell me the house is utleid so it’s 

hard for me” (Jente, 17 år).  

Da hun blir spurt om det er andre ting som kunne hjelpe eller støtte henne på noen måte, hun 

forteller at dersom ikke flyktningkontoret kan hjelpe henne, er det eneste hun kan gjøre å be 

til Gud:  

“If they (de ansatte ved flyktningkontoret) can not help me (…) cames to nothing. Then I just 

leave it, and pray for God. That is all I can do” So you are religious, do you believe in God 

and prayer? “Yes I believe in God” What kind of religion do you have? “Me, I am a 

Muslim” So you think it helps you to pray? “Yes, only this is what (…) I believe, you know 

some people they don’t believe in God you see, but me, I believe that God help. Yes, when 

you pray, God help.” So do you feel better when you have been praying? “I pray every day, 

and when I don’t pray I don’t feel good in y heart, so I do it every day” (Jente, 17 år). 

Denne informanten benytter seg av det som hos Pargament (1997) kalles spirituell/religiøs 

mestring. Det som kjennetegner denne måten å håndtere problemer på, er at spirituelle 

ressurser (enten personlige eller sosiale) tas i bruk, men også vurderinger som inkluderer det 

helliges betydning enten i prosessen eller i utfallet av prosessen (Klaassen m. fl. 2006). 

Denne formen for mestring kan inkludere hele spekteret av mestringsresponser (Harris m. fl. 

2001; Pargament, 1997 i Klaassen m. fl. 2006). For informanten i eksempelet ovenfor ble 

bønn erfart som både problemløsende og emosjonsregulerende. Dersom man utelukkende 
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tolker strategien som en refleksjon av ønsker om forandring hos informanten, vil dette kunne 

oppfattes som en passiv mestringsstrategi, som hos Compas m. fl. (2001) blir beskrevet som 

”ønsketenkning.” I hvilken grad bønnen faktisk løser problemene hennes kan imidlertid best 

forstås ut fra hennes utsagn om at dette hjelper henne, og at hun føler seg bedre når hun ber. 

Emosjonelt ubehag som følge av hennes problem blir gjennom denne strategien dempet, men 

det praktiske problemet, at hun ikke har tilgang til hjelp fra det offentlige er fortsatt uløst. En 

mer problemløsende strategi, kan hun ikke se at er tilgjengelig, hun forteller hvordan de 

ansatte ved flyktningkontoret utgjør hennes nærmeste nettverk, og dette setter henne i en 

spesielt sårbar situasjon. Om ikke bønnen kan løse de praktiske problemene, så gir den 

kanskje en følelse av beskyttelse av krefter som har makt til å påvirke en ukontrollerbar 

situasjon. 

Inkludering og ekskludering   

”Jeg aldri kler meg fint, for jeg tenker at det er deres fest, det er ikke min fest” (Jente, 21år). 

Under makrosystemnivå hører verdier, lover og vaner som regnes som viktige i individets 

kultur (Bronfenbrenner, 1979). Temaer som er inkludert i denne kategorien handler om 

stigmarelatert diskriminering. På tross av forskjeller i ulike former for stigma, har alle 

stigmatiserte personer det til felles at de har en devaluert sosial identitet (Miller & Kaiser, 

2001). Stigmarelaterte stressorer blir beskrevet av tre av jentene, både i form av rasisme, 

kjønnsbasert og aldersbetinget diskriminering, og sykdom. En informant forteller om 

diskriminering og utfrysning fra sitt eget kulturelle felleskap i Norge fordi hun har en 

stigmatiserende sykdom. Flere informanter fortalte om baksnakking i sitt eget kulturelle 

miljø som et problem, men kun en informant snakket om rasisme. Denne ene informanten 

snakket til gjengjeld om denne formen for diskriminering som svært belastende i hverdagen. 

En jente forteller hvordan hun erfarer kjønnsbasert diskriminering i Norge når hun er på 

diskotek eller på andre måter forsøker å skaffe seg venner, men blir antastet som en 

prostituert. En annen forteller at de yngre i hennes kultur ikke blir behandlet med samme 

respekt som de eldre, dersom påstand står mot påstand er det de eldre som blir trodd hevder 

hun. Alle formene for diskriminering nevnt her vanskeliggjør tilpasning i det norske 

samfunnet, eksemplene nedenfor vil illustrere hvordan noen av jentene håndterte ulike 

former for diskriminering. 

Både aktive strategier og tilpasningsstrategier benyttet, i møte med stigmarelatert 

diskriminering, men også unngåelsesstrategier. Flere av strategiene ble brukt kombinert hos 
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en av informantene som forteller om rasisme. Religiøse tilnærminger ble også beskrevet av 

en jente som blir frosset ut av egen kulturell gruppe fordi hun har en stigmatiserende 

sykdom. Rasisme blir beskrevet av en av jentene i forbindelse med en episode der hun blir 

trakassert av en fremmed mann på bussen som ber henne gi fra seg sitteplassen til et barn. 

Da hun motsetter seg dette blir hun utsatt for rasistisk trakassering. Mannen spør henne 

”hvilken helvetes verden” hun kommer fra. Jenta tar i bruk aktive mestringsstrategier, hos 

Compas m. fl. (2001) i denne sammenheng strategien ”å utrykke seg emosjonelt” i det hun 

både forsvarer seg, men også kritiserer den fremmede for hans nedlatende tone:  

”Jeg sa (til han som diskriminerte henne): jeg kommer fra en verden hvor en ungdom 

respekterer eldre, ikke deres verden hvor ingen respekterer noen, og du ikke respekterer 

meg” (Jente, 21 år).  

Hun identifiserer seg ikke bare med sin egen etniske gruppe, men med utlendinger i Norge 

generelt. Hun forklarer at alle på skolen er i samme situasjon som henne, men at læreren ikke 

tar diskrimineringen de er utsatt for på alvor. Hun sier at det er mange hun har snakket med 

som deler hennes inntrykk av at Skandinavere er spesielt kalde og uvennlige overfor 

utlendinger. I tillegg til at hun mestrer episoden individuelt gjennom å konfrontere personen 

som diskriminerer henne, forteller hun at hun bruker mer kollektive strategier gjennom å 

være sammen med folk fra sitt eget land. Dette er strategier som hos Compas m. fl. (2001) er 

aktive problemløsningsstrategier. Hun sier også at hun vil flytte fra kommunen, alternativt ut 

av Norge i håp om å bli tatt i mot på en bedre måte, og illustrerer dermed bruk av strategien 

som hos Compas m. fl. (2001) blir forstått som passiv, kalt ”unngåelse”. Slik Miller & 

Kaiser (2001) forklarer, kan noen unngåelsesstrategier anses for å ha elementer av kognitiv 

restrukturering, gjennom at strategien involverer endringer i hvordan en tenker om 

situasjonen, eksempelvis gjennom å devaluere fordelene med å assosiere seg med de som 

diskriminerer en.  

Begrensninger som påføres en lavstatusgruppe kan føre til at medlemmer av denne gruppen 

benytter kollektive strategier, hvor endringer kan oppstå enten gjennom vellykket 

konkurranse mot den dominante gruppen, eller gjennom å nyevaluere aspekter av ens 

gruppeidentitet (Sam & Berry (2006). Denne informanten beskytter sin gruppeidentitet 

gjennom å utfordre det hun opplever som vestlige, nærmere bestemt skandinaviske 

gruppefenomener. Hun forteller hvordan de stadige medieoppslagene som beskriver 

innvandrere på en nedsettende måte, virker på henne:  
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”Ja fordi, dere hele tiden behandler utlendinger veldig dårlig (…) men alle behandler 

utlendinger veldig dårlig. Da jeg skaffer meg avisa som sier utlendinger dreper og sånn fra 

de landene, så tenker jeg at det ikke er verdt å lese (…)” (Jente, 21 år). 

I dette utsagnet gir hun også utrykk for en unngåelsesstrategi for å håndtere 

stressbelastningene. Resiliens hos ungdom kan ha en sammenheng med i hvilken grad et 

individ føler at han/hun har kontroll over sitt liv og aktivt kan være med å forme det som 

skjer en (Rutter, 1993). ”Indre kontroll-lokus” er betegnelsen på en tendens hos individer til 

å årsaksforklare hendelser som resultat av egne handlinger, i motsetning til ytre krefter.  

Indre kontroll-lokus har vist seg å være en faktor som letter immigranters tilpasning (Berry 

& Sam, 2006:119). Å gjenopprette kontrollen over sin situasjon ser ut til å være viktig for 

informanten ovenfor.  

Neste informant som presenteres forteller om utfrysning fra sin egen kultur fordi hun har en 

dødelig sykdom som er stigmatiserende i hennes kultur. På samme tid som informanten ikke 

har rukket å bli integrert i det norske samfunnet i form av noe norsk vennenettverk, opplever 

hun å bli ekskludert av sin egen etniske gruppe: 

De vil ikke gå ut sammen med meg, de vil ikke snakke med meg. De hater meg” (Jente, 24 

år) 

Hun gir underveis i intervjuet uttrykk for at hun synes det er greit å snakke om sine 

problemer med meg, hun har tillitt til nordmenn, men ikke med personer fra sin egen kultur. 

Preferanse for kontakt med vertskultur og tilsvarende fravær av ønske om kontakt med egen 

etnisk gruppe blir av Berry (1997) definert som en akkulturasjonsstrategi, nærmere bestemt 

assimilering. Dette eksempelet viser imidlertid at preferanse for, eller identifikasjon med 

etnisk gruppe ikke består i et frivillig valg, eller en grunnleggende holdning hos informanten, 

men at den sosiale isolasjonen fra egen kulturell gruppe, er påtvunget. For å håndtere 

ensomheten og tristheten sier hun at hun snakker med forskjellige voksenpersoner som 

støtter henne. Et utdrag fra intervjuet illustrerer dette: 

”Men når jeg var i (by i Norge) jeg snakket med min lærer, og jeg snakket med min 

saksbehandler person, jeg snakket alt med henne, hun er kjempesnill dame, hun heter XX, 

hun er akkurat som mamma til meg (…) hun er kjempe, kjempesnill da, jeg ikke finne sånn 

som henne” 
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Disse menneskemøtene virket til å være av svært avgjørende betydning for denne jenta, hvor 

den rådende stemningen i intervjuet var preget av sterk avmakt og tristhet. Informanten 

forteller flere ganger i intervjuet hvordan den sosiale støtten fra voksenpersoner i det 

offentlige hjelpeapparatet har betydd mye for henne. At hun bruker denne aktive formen for 

mestring, hos Compas m. fl. (2001) kalt å utrykke seg emosjonelt, har i følge jentas 

beskrivelser er lindrende effekt emosjonelt. Emosjonsregulering beskrevet av Compas m. fl. 

(2001) kan derfor også sies å være en måte for informanten å håndtere hverdagen på. Det 

virker også som disse kontaktpersonene gir henne en opplevelse av at det finnes kime til 

forutsigbarhet i forhold til å bli ivaretatt, sett og hørt på en fordomsfri måte av disse 

enkeltpersonene i hennes nettverk.  

Generelle tendenser i bruk av mestringsstrategier 

De generelle funnene viser at jentene benytter et vidt spekter av mestringsstrategier, hvor 

primærkontroll mestring (aktiv mestring) og sekundærkontroll mestring 

(tilpasningsmestring) blir hyppigst anvendt, mens ikke-engasjert mestring (passiv mestring) i 

noe mindre grad tas i bruk.   

Primærkontroll  mestring 

Primærkontroll mestring i Compas m. fl. (2001) sin modell inkluderer problemløsning; å 

utrykke seg emosjonelt og emosjonsregulering. I forhold til å utrykke seg emosjonelt handlet 

dette på den ene siden om evnen til å si i fra og konfrontere andre personer som handlet 

urimelig overfor dem, på den andre siden handlet det om evnen til å søke sosial støtte i sitt 

nettverk. Den førstnevnte strategien ble tatt i bruk av nesten alle jentene, mens over 

halvparten av jentene fortalte om episoder hvor de sa i fra dersom de ble behandlet urimelig. 

De yngste jentene snakker imidlertid i mindre grad om hvordan de selv løser problemer, men 

at spesielt den sosiale støtten de opplever er noe som blir tilbudt dem fra personer i 

omgivelsene som ser at de har et behov for slik støtte. Dette funnet samsvarer med 

mestringslitteraturen som viser at flere mestringsstrategier blir tatt i bruk ved høyere alder 

(Eschenbeck m. fl. (2007).  

Sekundærkontroll  mestring 

Sekundærkontroll mestring som hos Compas m. fl. (2001) inkluderer kognitiv 

restrukturering, tenke positivt, å akseptere og distraksjon viste seg ofte i forhold til 

håndtering av savn og uro for familien. At jentene er atskilt fra foreldrene sine og vet at det 

er krig i hjemlandet, kan anses å være relativt ukontrollerbar stressor. Å forsøke å tenke 
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positivt, eller lede tankene bort fra det som ikke kan forandres ser derfor ut å være adekvate 

måter å håndtere dette stresset på. I forhold til diskriminering ble det nevnt aksepterende 

mestring. Dette innebærer ikke å tenke positivt, men er likevel en strategi som benyttes for å 

tilpasse seg vanskeligheter. I forhold til ulike former for diskriminering ble årsaken gjerne 

attribuert til spesielt negative kjennetegn ved den kulturelle gruppen som forårsaket 

diskriminering, fremfor å la andres negative holdninger og beskrivelser prege deres 

selvbilde. I slike tilfeller fungerte strategien beskyttende. De informantene som ikke var i 

stand til å kognitivt restrukturere de vanskelighetene de opplevde, ga utrykk for 

generaliseringer som virket svært destruktive. Generaliserte tolkninger i forhold til 

problemer i sosiale nettverk kunne bli uttrykt som: ”det er ingen som bryr seg”, ”de hater 

meg” eller ”alle tenker bare på seg selv”. Dette er utsagn fra tre forskjellige informanter. 

Selv om disse ikke benyttet seg av kognitiv restrukturering så det ut til at de forsøkte å løse 

problemene gjennom andre strategier som bla. distraksjon, unngåelse og spirituell/religiøs 

mestring.  

Ikke-engasjert  mestring 

Ikke-engasjert mestring inkluderer hos Compas m. fl. (2001) fornektelse, unngåelse og 

ønsketenkning. Ingen av informantene fornektet sine vanskeligheter, men kunne forsøke å 

unngå disse, eller å ønske at situasjonen deres var annerledes. Unngåelse var en strategi som 

jentene oftest tydde til når de opplevde at noen behandlet dem dårlig. Det blir også fortalt om 

unngåelsesstrategier i forhold til kontakt med foreldrene, fordi dette var eneste måten å 

redusere de kognitive og emosjonelle belastningene de opplevde ved å høre hvor vanskelig 

de hadde det. Ønsketenkning, der det ble beskrevet, innebar for disse jentene et håp, enten 

om å gjenforenes med familien, eller om å få vite at de var i live. Det kunne også dreie seg 

om håp for seg selv og sin egen fremtid, og at det som var vanskelig der og da, skulle legge 

seg til rette i fremtiden. Et par av jentene forteller at de har sluttet å håpe at de 

vanskelighetene de står i skal endre seg, de viser imidlertid at de ikke på noen måte har gitt 

opp, da de fortsatt forteller om aktive strategier for å løse problemene. For jentene som 

uttrykte å ikke ha noe håp virket det som forpliktelser overfor familien i hjemlandet kunne 

være en motivasjonsfaktor for å lykkes med livet sitt i Norge, men også ønsket om å 

redusere muligheten for en mer negativ utvikling av allerede eksisterende problemer. 

Spirituell/religiøs mestring 

Spirituell/religiøs mestring som i følge Pargament (1997) kjennetegnes ved at spirituelle 

ressurser tas i bruk, var for flere av jentene en måte å håndtere vanskeligheter på. Religiøs 
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tilnærming blir nevnt av flere av jentene, gjennom uttalelser som at de legger situasjonen i 

Guds/Allahs hender. Denne formen for mestring kan knyttes til ekstern lokuskontroll, men er 

likevel forbundet med resiliens, gjennom forsterking av psykologiske tilstander som tillit, 

håp eller indre fred (cf. Oman & Thoresen, 2002 i Wong & Wong, 2006). Det så imidlertid 

ut som det var de ukontrollerbare stressorene som oftest ble taklet gjennom bønn, eller andre 

religiøse tilnærminger. Mange av jentene var religiøse, men ikke alle var religiøst 

praktiserende. Noen fortalte at de gikk i moskeen, og at de ba regelmessig, andre omtalte sitt 

gudsforhold som en del av måten de opplevde og så på verden, uten at de praktiserte ritualer 

forbundet med sin religion. Som en av jentene beskrev det: ”jeg ber når jeg tenker.” Det 

kunne virke som denne formen for orientering mot det spirituelle hadde en 

emosjonsregulerende funksjon, at det innga håp, og skapte mening i problemfylle erfaringer 

som ellers ville vært vanskelig å håndtere. Kanskje hadde religionen også funksjon som et 

bindeledd mellom de tradisjonene og den kulturen de hadde forlatt i hjemlandet, og det nye 

samfunnet de var i ferd med å bli en del av i Norge. På denne måten kan det tenkes at 

religionen kunne gi en følelse av kontinuitet, og noe stabilt i tilværelsen, etter et liv med 

mange tapserfaringer og turbulens.  

OPPSUMMERING OG DISKUSJON 

Den foreliggende undersøkelsen har hatt som målsetting å innhente informasjon om hvilke 

problemer EM-jenter støter på i Norge, og hvordan disse problemene er blitt håndtert av 

jentene. EM-jenter er lite studert fordi de representerer en liten andel av denne populasjonen 

flyktninger (Redda Barnen, 1994). PT-intervjuet har derfor vært et nyttig redskap for å få en 

rik og nyansert beskrivelse av informantenes problemer og problemhåndtering. Problemer 

jentene tok opp var spesielt knyttet til fenomener i deres sosiale nettverk. For å skille mellom 

problemer knyttet til ulike nivåer av det sosiale nettverket er Bronfenrenner (1979) sin 

modell for menneskelig utvikling i interaksjon med sine omgivelser blitt benyttet. På 

mikronivået der det blitt vist hvilke temaer jentene snakket om i forhold til familie og slekt. 

På eksosystemnivået er utfordringene som var knyttet til det offentlige hjelpeapparatet blitt 

tatt opp, mens det på makronivå er presentert vanskeligheter knyttet til stigmarelatert 

diskriminering. Eksemplene som er blitt presentert illustrerer hvordan jentene tok i bruk 

mestringsstrategier tilpasset de forskjellige situasjonene.  

Når det gjelder atskillelse fra foreldrene, gir jentene utrykk for savn og bekymring for 

familiens tilstand i hjemlandet, samt usikkerhet og redsel for å måtte orientere seg alene i 
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Norge. Problemer knyttet til restriksjoner av eget handlingsrom i form av isolasjon fra 

hverdagsaktiviteter som å omgås venner, eller gå på skole ble også tatt opp. Et annet 

problem som blir nevnt av flere av dreide seg om lite tilfredsstillende møter med det 

offentlige hjelpeapparatet. I tillegg var diskriminering på bakgrunn av ulike stigma et tema 

som ble tatt opp, både rasisme, kjønnsbasert diskriminering og utfrysning fra egen kulturell 

gruppe pga sykdom ble nevnt.  

Av intervjuene fremgår det at jentene tar i bruk en stor variasjon mestringsressursser, 

samtlige strategier som beskrives i modellen til Compas m. fl. (2001) bortsett fra den passive 

strategien ”fornektelse” ble tatt i bruk.  Alle jentene snakket om benyttelse av strategier som 

faller innenfor primærkontroll mestring, sekundærkontroll mestring ble også tatt i bruk av de 

fleste, mens ikke-engasjert mestring mer sjelden ble tatt i bruk. Religiøs/spirituell mestring 

slik den beskrives av Pargament (1997) er heller ikke uvanlig. Mønsteret som går igjen 

bekrefter imidlertid tidligere studier som viser at aktiv mestring (Eschenbeck m. fl. 2007; 

Gibson-Cline, 1996) og flere strategier (Eschenbeck m. fl. 2007) i større grad blir benyttet 

ved problemer som kan løses. Passive mestringsstrategier blir i derimot oftest benyttet i 

situasjoner hvor jentene føler at de ikke har mulighet til å påvirke utfallet av situasjonen. 

Både primærkontroll mestring og sekundærkontroll mestring er i følge Compas m. fl. (2000) 

generelt relatert til lavere nivåer av internalisering og eksternaliseringsproblemer, mens ikke-

engasjert mestring er relatert til mer slike symptomer. I en studie av Leontopoulou (2006) 

blir det imidlertid argumentert for at det snarere er tilgangen til både aktive strategier og 

unngåelsesstrategier, samt rett anvendelse av disse som er avgjørende for ungdommers 

resiliens. Generelt sett virker som informantene er i god stand til å vurdere hvordan de best 

mulig kan håndtere sine vanskeligheter, men at det er et større behov for veiledning, 

emosjonell og instrumentell støtte. Dersom disse behovene blir tilstrekkelig dekket vil 

jentene sannsynligvis ha større mulighet for å lykkes i håndtering av de problemene de 

erfarer i tilpasningsprosessen i Norge. 

Til tross for jentenes evne til å oppsøke hjelp og å bruke funksjonelle mestringsstrategier, er 

det ikke alltid betingelser i miljøet er til stede for å ta i bruk slike strategier. Manglende 

språkferdigheter, mangel på bevegelsesfrihet, og mange samtidige stressorer er eksempler på 

noen slike begrensninger.  
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Foreldre og slekt 

Manglende støtte fra foreldre, eller det å ha foreldre som selv har store vanskeligheter, fører 

til at jentene opplever vanskelighetene i Norge spesielt utfordrende. Selv om flere av jentene 

hevder at de har blitt sterke og selvstendige av å måtte stå på egne ben fra så ung alder, har 

sosial støtte fra andre voksenpersoner og slekt har likevel en viktig plass i jentenes 

mestringshistorier. Selv informanter som sier at de ikke har noen å snakke med når de har 

det vanskelig, forteller om kontaktpersoner som på ulike måter har forsøkt å støtte dem. I 

likhet med undersøkelsen til Torgalsbøen Stein (2008) av ti afghanske EM-gutter var 

belastninger knyttet til familien et dominerende tema, og sterkt knyttet til mental helse. 

Guttene i hennes studie foretrakk å snakke med familien om vanskelige følelser fremfor å 

snakke med venner eller voksenpersoner i Norge. Flere av jentene i den foreliggende 

undersøkelsen forteller om liknende preferanse i forhold til å søke støtte av foreldrene. 

Enkelte forteller imidlertid om uverdig behandling av enkeltpersoner i egnen familie og 

slekt, likevel er familiebåndene sterke, om enn preget av ambivalens. Jentene som forteller 

om restriksjoner i bevegelsesfrihet av slektninger bekrefter funn fra en studie av somaliske 

og tamilske flyktninger i Norge hvor de fleste ungdommene fortalte om en oppvekst der 

gutter hadde langt friere betingelser enn jenter når gjaldt bevegelsesfrihet (Engebrigtsen & 

Fuglerud, 2007).   

Det offentlige hjelpeapparat 

Det er ikke uvanlig at flyktninger opplever fundamentalt forskjellige krav til tilpasning enn 

de er vant til fra sitt hjemland (Miller; Jasmina; Worthington & Tipping (2002). Det at 

jentene i den foreliggende studien søker informasjon og instrumentell støtte fra det offentlige 

hjelpeapparatet ser ut til å være en viktig ressurs i tilpasningsprosessen. En studie av 

Eisikovits (2000) indikerte at innvandrerjenter i Israel med større letthet enn 

innvandrergutter kunne snakke om sin følelse av maktesløshet. Erfaringer av maktesløshet 

ble av jentene også knyttet til femininitet (Eisikovits, 2000), noe som muligens kunne bidra 

til å minske trusselen mot eget selvbilde. Slike normative kjønnsrollemønstre kan også i den 

foreliggende studien ha bidratt til å senke terskelen for å søke støtte utenfor familien når 

jentene opplevde vanskeligheter i hverdagen. De første funnene i den større Ungkul-

udersøkelsen fastslår at EM-ungdom har flere depressive plager enn annen ungdom, og at det 

er større grad av depresjon blant EM-jenter i ungdomsårene i likhet med annen ungdom 

(Oppedal, Jensen & Seglem, 2008). En spesiell oppmerksomhet i forhold til hjelpebehov 

blant EM-jenter vil derfor også være av betydning for EM-jentenes tilpasning i Norge. I 
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Bean m. fl. (2006) sin undersøkelse av enslige mindreårige flyktninger i Nederland fremgikk 

det at det var store udekkede behov for psykologiske helsetjenester. Som vist i den 

foreliggende undersøkelsen blir jentenes behov for noen å snakke med når de har det 

vanskelig bare delvis dekket fordi de har et lite nettverk. En annen grunn kan være at de 

opplever det som vanskelig å snakke om personlige erfaringer til personer som ikke har 

nærhet eller forståelse for deres særegne problemer. Når jentene flere ganger hadde gjort 

anstrengelser for å få hjelp fra det offentlige, men ikke fikk den hjelpen de hadde behov for 

kunne dette lede til mer ikke-engasjert mestring som unngåelse eller ønsketenkning.    

Selv om noen av jentene i den foreliggende studien forteller om frustrasjon på grunn av at de 

ikke opplever å få den hjelpen de har behov for, ble det også gitt uttrykk for positive 

erfaringer med hjelpeapparatet. Voksne kontaktpersoner ble for enkelte referert til som gode 

venner. Det ble snakket om vennlighet og støtte fra helsevesen og frivillige organisasjoner, 

om legen som gjorde livet verdt å leve fordi han ”lyttet så godt.” Tidligere funn har vist at 

voksenpersoner mindreårige flyktninger opplever som betydningsfulle, i stor grad har dreid 

seg om personer det offentlige hadde tatt initiativ til (Eide, 2000). Jentene i den foreliggende 

undersøkelsen som omtalte offentlige ansatte som venner og betydningsfulle personer, var 

imidlertid de av jentene som var i en spesielt vanskelig livssituasjon. Jo mer belastninger 

jentene utrykte å slite med, jo viktigere ble betydningen av trygge voksenpersoner betont. 

Det kan spørres om årsaken til at enkelte jenter ga uttrykk for å ha en mer belastende 

hverdag kunne forklares ut fra nettopp det faktum at de ikke hadde tilstrekkelig nære 

personer i sitt nettverk å dele erfaringer med.  

En av informantene i denne oppgaven forteller at hun ikke får den forventede hjelpen når 

hun går til psykolog. For flyktninger som er uvant med benyttelse av hjelpeapparatet og dets 

funksjon i Vesten er det kritisk at disse blir gjort kjent med praksiser, teknikker og forventet 

utfall for å unngå at behandlingen blir avsluttet for tidlig (Rita Chi, 2001). I følge 

Westmeyser & Williams, 1986 i Lustig m. fl. (2003) påpekes at det i hjemlandet til 

immigranter, kan være stigmatiserende å ha mentale helseproblemer, og å motta behandling. 

Den lave bruken av helsetjenester for øvrig, kan også ligge i språkproblemer og manglende 

økonomiske ressurser (Westmeyser & Williams, 1986 i Lustig m. fl., 2003). Mange enslige 

mindreårige har også i tidligere studier oppgitt at deres behov for psykologisk hjelp ikke er 

blitt møtt (Bean m. fl., 2006). Dette funnet er derfor ikke enestående, men avspeiler at 

psykologisk hjelp til denne gruppen barn og unge bør tilrettelegges slik at ikke urealistiske 
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forventninger skapes. Det at informanten ikke opplever endring i sin psykologiske tilstand 

etter ett års behandling peker også på at behandlingsopplegget ikke har hatt en ønsket effekt. 

Behandling av traumer kan imidlertid være en tidkrevende prosess, og det er vanskelig å si 

om behandlingen ble avsluttet for tidlig.    

I tillegg til at jentene søkte hjelp for psykisk og fysisk sykdom fra det offentlige 

hjelpeapparatet, var det også behov for instrumentell støtte bl.a. økonomisk bistand for å 

fullføre videregående skole. I denne sammenheng er det relevant å vise til studien til Eide 

(2000) hvor over halvparten av de enslige mindreårige flyktningene hadde tatt opp studielån 

mens de gikk på videregående skole, og hadde fra 20.000 til 170.000 i studiegjeld før de 

begynte med høyere utdanning. Det kan virke som det er behov for en mer fleksibel 

tilrettelegging for enslige mindreårige flyktninger i overgangsfasen til voksentilværelsen. 

Fordi EM-ungdommers forutsetninger for å gjøre seg økonomisk uavhengig sammenliknet 

med norske ungdommer kan være forskjellige, med tanke på belastninger forbundet med 

flukterfaringer, fravær av sosial støtte fra foreldre, tilegnelse av språkferdigheter og andre 

stressorer knyttet til akkulturasjon.  

Diskriminering 

Diskriminering ble av EM-gutter omtalt med fravær av aggresjon, muligens på grunn av lav 

selvfølelse i studien til Christoffersen (2007). I motsetning er informanten som blir utsatt for 

rasisme i den foreliggende oppgaven svært selvbevisst og legger ikke skjul på at hun blir 

provosert. Når personer i en minoritetsgruppe blir diskriminert og er i stand til å anse 

fordommer i majoritetskulturen som årsak til dette, kan dette føre til en sterkere 

identifikasjon med ens minoritetsgruppe, og mer fiendtlig innstilling til majoritetsgruppen 

(Brandscombe & Ellemers, 1998 i Dion, K. L. 2003). Evnen til å regulere eller gi uttrykk for 

sine følelser anses som viktige for å håndtere fordomsfulle responser fra andre (Miller & 

Kaiser, 2001), og blir aktivt tatt i bruk av informanten i den foreliggende studien. Jente ga 

også utrykk for at hun savnet å bli tatt alvorlig av lærere på skolen når problemer med 

diskriminering ble tatt opp. Det å konfrontere fordomsfulle responser fra en majoritetsgruppe 

på denne måten, indikerer et mot og aktivt engasjement i å endre sin situasjon, noe som 

sannsynligvis styrker informanten i hverdagen. Likevel er det sannsynlig at jenta i lengden 

vil ha behov for mer støtte og forståelse for sine erfaringer dersom disse stressbelastningene 

vedvarer over tid. Det å bli stigmatisert er sammenliknet med andre stressorer spesielt 
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belastende fordi det legger noen unike krav på individet (Miller & Major, 2000 i Miller & 

Kaiser (2001).  

Tidligere forskning har vist at stigmatiserte personer ikke gir uttrykk for å bli diskriminert på 

tross av at det objektivt sett er sterke indikasjoner på at uheldige erfaringer disse personene 

har gjort har vært forårsaket av fordommer (Ruggiero & Taylor, 1997 i Miller & Kaiser, 

2001). Jentene i den foreliggende undersøkelsen kan også i større grad ha blitt utsatt for 

diskriminering enn hva som fremkommer i resultatene fordi intervjusituasjonen er regissert 

av hvite nordmenn som representerer den dominante gruppen og ikke vil støte intervjueren. 

Jenta som snakket om diskriminering i den foreliggende undersøkelsen ga imidlertid utrykk 

for at intervjuet var en positiv opplevelse fordi hun ikke hadde snakket med nordmenn som 

hadde tatt henne på alvor i forhold til dette problemet tidligere. I forhold til annen 

stigmarelatert diskriminering som dreide seg om alder, kjønnstilhørighet, og sykdom ble 

også et bredt spekter av mestringsstrategier anvendt. De mange og varierte anstrengelsene 

for å håndtere belastingene forbundet med stigmarelatert diskriminering kan indikere hvor 

alvorlig disse erfaringene ble opplevd av jentene. 

Begrensninger ved denne studien 

Datainnsamlingen til denne oppgaven er basert på selvrapportering, det vil si at funnene 

viser til hvordan ungdommene selv rapporterer at de tenker og handler, ikke nødvendigvis 

hvordan de faktisk tenker og handler i gitte situasjoner. I følge Engebrigtsen & Fuglerud 

(2007) er deltakende observasjon i tillegg til selvrapportering den eneste metoden som kan gi 

et mer helhetlig bilde av faktiske forhold. Å snakke om personlige og vanskelige erfaringer 

med en ukjent intervjuer, kan kreve mye av personer som er deprimert, eller er i situasjoner 

som gjør individer spesielt sårbare, da et intervju krever at informanten har energi og 

overskudd til gjennomførelse (Wallin & Ahlstrøm, 2005). Det er også mulig at jentenes 

rapporteringer kan ha blitt påvirket av at det var etnisk norske kvinner i alderen 25 – 37 som 

gjennomførte intervjuene. Intervjuene ville muligens ha fått frem andre aspekter ved jentenes 

situasjon og mestring i en intervjusetting med intervjuere fra deres egen etniske kultur. 

Informasjonen i den foreliggende undersøkelsen er dessuten basert på ett intervju av hver 

informant, og kunne blitt nyansert og brakt frem andre fenomener dersom intervjuet hadde 

blitt repetert. Jentene har en del karakteristika til felles, inkludert at de alle kommer fra 

kollektivistisk orienterte kulturer. Til tross for dette er heterogenitet i forhold til ulik nasjonal 
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og kulturell bakgrunn en begrensning i forhold til å knytte funn opp mot jentenes kulturelle 

tilhørighet. 

Fremtidig forskning 

I studier av enslige mindreårige asylsøkere har jenter vært i fåtall. Det har derfor ofte ikke 

vært grunnlag for å konkludere med hvordan de skiller seg ut med tanke på kjønnsforskjeller 

i tilpsasningsprosessen i vertslandet. Dette er et område som også er interessant med tanke 

på at jenter tenderer mot å benytte seg av annen tilnærming til mestring enn gutter. Det er 

viktig å få mer informasjon om hvordan de familiære nettverkene til jentene fungerer, da det 

å ha kontakt med familie og slekt ikke under alle omstendigheter har positive konsekvenser 

for jentenes velvære. Som noen av jentene i den foreliggende undersøkelsen forteller, kan 

kontakt med foreldre føre til uro og bekymringer. Dessuten kan privatplassering hos 

slektninger i Norge i noen tilfeller lede til isolasjon og utnytting. Som Sarason, Sarason & 

Pierce (1990) påpeker er det ikke omfanget av ens nettverk, snarere kvaliteten i dette som er 

av avgjørende betydning for ens psykiske helse. Da den foreliggende undersøkelsen bestod 

av et utvalg på ti jenter er det vanskelig å fastsette i hvilken grad privatplasseringer hos 

slektninger er et problem for flere EM-ungdommer. Funn i den foreliggende undersøkelsen 

viser likevel at dette er et område som bør følges opp i senere studier. I studien til Eide 

(2000) fremgikk det at privatplasseringer hos slektninger eller andre med samme etniske 

bakgrunn som de enslige mindreårige i liten grad ble fulgt opp av det offentlige. Det er 

spesielt viktig å følge opp denne problematikken i forhold til EM-jenter som i større grad 

enn gutter blir beskyttet og kontrollert av sine omsorgspersoner (Engebrigtsen & Fuglerud, 

2007).  

Belastninger knyttet til stigmarelatert diskriminering er tatt opp av flere av jentene i den 

foreliggende undersøkelsen. Flere medvirkende omstendigheter gjør EM-jenter spesielt 

utsatt for diskriminering og stereotype forestillinger både i Norge som vertsland, men også i 

deres egne kulturer. Dette dreier seg om både kjønnsbetingede faktorer, og faktorer knyttet 

til jentenes etnisitet og deres lave alder når de kommer til Norge. En større undersøkelse vil 

kunne si noe mer om hyppigheten av slike fenomener blant EM-jenter. 

De problemene jentene uttrykte å ha vanskeligheter med å håndtere i den foreliggende 

undersøkelsen, bør bli utforsket i en større undersøkelse for å kunne si noe om utbredelse av 

fenomenene. De ti jentenes historier kan være et utgangspunkt for å utarbeide spørsmål til 

studier på denne populasjonen i fremtiden.  
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VEDLEGG 1. 

Intervjuguide 

1. Kan du fortelle om noe som du synes er vanskelig for tiden? 
 

Kan du fortelle om en gang dette var vanskelig? Evt. når var siste gang dette 
skjedde? 

  

 På hvilken måte påvirker dette hvordan du har det i hverdagen? 

(Gi konkrete eksempler: venner, skole/jobb, familie, relasjoner til andre, 
økonomi etc.) 

 

(Hvis nei; Kan du fortelle om noe som har vært vanskelig i løpet av det siste 
året eller de siste årene? Hvis nei; Hva er det som gjør at du har det/klarer ting 
så bra?) 

 

2. Hvordan har vanskeligheten oppstått? (Hvordan begynte det hele?) 
 

Hva tenker du om at du har slike problemer? (Hvis problem fra fortid: 
Hvordan ser du på det i dag?) 

 

Hvorfor tror du de (familie, venner eller andre hovedpersoner i episoden) 
handlet som de gjorde? 

 

Er det noe annet du forbinder med at dette problemet startet? (f.eks. noen 
andre opplevelser eller hendelser?) 

 

Hva tenker du om dette? 

 

3. Hvordan takler du det som er vanskelig? 
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Hva er den beste hjelpen for deg for at du skal kunne takle dette? 

Er det noe som hindrer deg i å takle dette? 

Hva skulle vært annerledes for at du skulle takle det bedre? 

Hva er det som får deg til å gjøre noe/ikke gjøre noe med dette?  

(konkrete eksempler?) 

 

Har du søkt hjelp, støtte eller råd hos noen? 

Hvorfor, hvorfor ikke? 

Hvordan hadde det vært hvis du ikke hadde gjort det? 

Har det hjulpet/ Hva har du fått ut av det? 

 

Er det noe annet som skulle kunne hjelpe deg? 

Er det andre ting du kan gjøre selv? 

Hva kan andre gjøre for å hjelpe deg? (Vet de at du ønsker denne hjelpen fra 
dem?) 

 

Hva kan det komme av at du håndterer denne vanskeligheten slik som du gjør? 

Hvordan tror du andre ville gjort hvis de hadde dette problemet? (på samme 
måte eller annerledes?)  

 

Hvordan har dette påvirket deg? 

 

Når du tenker på situasjonen framover, hvordan tror du dette vil bli?  

 

4. Hvordan kan du håndtere lignende vanskeligheter i framtiden? 
  

Hva ville være annerledes hvis dette skjedde igjen? 
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Hvis du ville at det skulle være på en annen måte, hva skal da til? 

 

Har du gjort noe for at lignende ting ikke skal oppstå i framtiden? 

 

 Når den vanskelige situasjonen pågår nå; Når du tenker framover, hvordan 
kommer du til å tenke på situasjonen du opplever nå? 

 

5. Er det noe annet jeg bør vite for å forstå? (evt. noe annet du synes jeg 
bør vite?) 
  

 Hvordan synes du dette intervjuet har vært? 

  

 Var det noe du synes var vanskelig å snakke om? 

 

 Har du noen spørsmål til meg før vi avslutter? 

  

  

Hvis lite/ingen mestring kommer frem: 

 

- hva ville du sagt til en venn som var i samme situasjon som deg? 
- kan du fortelle om en vanlig dag i livet ditt? 
- Hva ønsker du at skal være din situasjon om 5 år? Hva må du gjøre for å 

komme dit? 
- Når noe er vanskelig, hva pleier du å gjøre da?  
- Hva er det som skjer når du... (ikke mestrer f.eks. når du er sjenert)? I hvilke 

situasjoner er du.../ er du ikke (mestrer ikke)? 


