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Sammendrag 
Forfatter: Monika Kleven 

Veiledere: Nora Sveaass (hovedveileder) og Jon Martin Sundet (biveileder) 

Tittel: Hva er barnets beste i asylsaker?  

- en drøfting av dagens praksis med utgangspunkt i en psykologisk tilnærming til begrepet  

!
Bakgrunn: Prinsippet om barnets beste og barnets-beste-vurderinger i asylsaker har i liten 

grad vært undersøkt tidligere fra et psykologisk perspektiv. Bakgrunnen for dette prosjektet 

har vært Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 om hensynet til barnets beste. Et siktemål i 

undersøkelsen har vært å komme frem til en tydeligere forståelse av barnets beste begrepet, 

og hva som legges til grunn for barnets-beste-vurderinger basert på psykologisk kunnskap. 

Metode: For å undersøke dette, intervjuet jeg åtte informanter med psykologisk bakgrunn. 

Semistrukturerte en-til-en intervju ble gjennomført på informantenes arbeidssted i ulike deler 

av Norge. Lydfilene ble deretter transkribert og analysert, og presentert i resultatkapitelet. For 

å få et rammeverk til drøftingen i oppgaven tok jeg en gjennomgang av de juridiske 

retningslinjene som ligger til grunn for barnets-beste-vurderinger. I diskusjon blir resultatene 

sett nærmere på i lys av psykologisk teori. 

Resultater: Informantene gav uttrykk for at barnets beste begrepet er et mangfoldig begrep, 

og at barnets-beste-vurderinger må være tuftet på psykologisk kunnskap. Denne kunnskapen 

gir oss en forståelse av hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som ligger til grunn for barns 

utvikling. Informantene la særlig vekt på sentrale aspekter som tilknytning, traume- og 

kulturforståelse. Samtidig uttrykte de en bekymring for at psykologisk kunnskap er 

mangelfull ved norsk asylpraksis.  

Konklusjon: Denne undersøkelsen viser at psykologisk kunnskap er viktig, men også 

nødvendig for å få en bedre forståelse av barns psykologiske utvikling, og hvilke faktorer som 

er viktige i barnets-beste-vurderinger. Samtidig trenger vi mer psykologisk kompetanse og 

gjennomslagskraft for å kunne ivareta asylbarna på en bedre måte.  
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Abstract 
!
Title: What is the Best Interests of the Child in asylum cases?  

- a discussion of the asylum practice based in a concept of a psychological understanding  

!
Background: The principle of the Best Interests of the Child and the Child-Best-Assesments 

in asylum cases have rarely been examined previously from a psychological perspective. The 

background for this project has been the Convention in the Rights of the Child, Article 3, 

paragraph 1 - The Best Interest of the Child. The aim of the survey was to get a better 

understanding of the child’s best assessments, and what the basis for Child-Best-Assesments 

are, based on psychological knowledge.  

Method: To investigate this, I interviewed eight informants with psychological background. 

Semi-structured one-to-one interviews were conducted at the informants working places in 

different parts of Norway. The audio files were then transcribed and analyzed and are being 

presented in the chapter of results. To obtain a framework for the discussion of the task, I 

reviewed the legal guidelines. The guidelines underline the Child-Best-Assesments. In the 

discussion the results are looked upon in the light of psychological theory.  

Results: The informants expressed that the Best Interests of the Child concept, is diverse 

expression and that the Childsbest-Assesments must be based on psychology knowledge. This 

knowledge gives us an understanding of different risk and protection factors that underlie the 

child’s development. The informants laid special emphasis on the aspects such as attachment, 

trauma and understanding og culture. At the same time they expressed a concern about the 

lack of psychological knowledge in Norwegian asylum practice.  

Conclusion: This study shows that psychological knowledge is necessary and important to 

gain a better understanding of children's psychological development, and the factors that are 

important in the Child-Best-Assesments. At the same time we need more psychological 

expertise and impact in order to protect asylum children in at better way.  
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Forord 
Barnemigrasjon er ikke et nytt fenomen i Norge, og de siste årene blitt registrert en økning i 

antall asylbarn som kommer til landet. Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere (EMA-

barn) har jeg vært så heldig og blitt kjent med noen av dem gjennom vikarjobben på 

omsorgssenteret i Bufetat. Interessen for asylbarn og barnets beste som et begrepet startet for 

3-4 år siden, og motivasjon for temaet er blitt styrket etterhvert som min egen kompetanse og 

erfaring har økt, ikke minst fordi jeg gjennom media har fått med meg flere enkelthistorier der 

uttalelser om barnets beste har vært et gjennomgående tema. Dette er et begrep som mange 

later til å ha en formening om, enten det er politikere, advokater, støttespillere eller folk i gata. 

Og det at mange har en formening om begrepet har fasinert meg fordi det viser at begrepet er 

så anbegripelig på så mange måter, satt på spissen så kan man jo spørre seg hvordan vi kan 

vurdere barnets beste når vi kanskje ikke helt vet hva det er? Dette ble min inspirasjon for å 

undersøke barnets beste begrepet nærmere. 

!
Først vil jeg rette en stor takk til veilederne Nora Sveaass og Jon Martin Sundet. Nora for at 

hun underveis har stilt de riktige spørsmålene og gitt meg korte tidsfrister. Og Jon Martin for 

nyttige metodiske tilbakemeldinger. En takk til juristene Elisabeth G. Stang og Hilde Lidén 

for sine faglige synspunkt og orientering, samt bidraget fra Øystein Sehl i UNE. Sist men ikke 

minst min takknemlighet ovenfor informantenes bidrag og smittende engasjementet, og som 

var enig i at dette var et viktig prosjekt. Dere vet selv hvem dere er, tusen takk! 

!
“It’s Good Business to Invest in Young Children” James J. Heckman  

(Nobelpris vinner i økonomi 2000) 

!
!
Oslo, 5. mai 2014 

Monika Kleven 
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Innledning 
!
«Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg» Neda, 11 år  

(Gellein, Evang & Martinsen, 2012, s. 59) 

!
«Det Piaget peker på, er at barn ikke er bare er små voksne. Deres oppfattelse av verden er 

kvalitativt forskjellig fra de voksne» (von Tetzchner, 2012, s. 48).  

!
«Det er så få barn det gjelder, men det er så skadelig for dem det gjelder» (Sitat informant) 

!
Bakgrunn for valg av tema 

 Barn har historisk sett hatt en svak posisjon i rettssystemet (Stang, 2011), og barnets 

beste som begrep har vokst seg fram de siste 40 årene som et resultat av økt fokus på barnets 

plass i samfunnet. I takt med økonomiske og samfunnsmessige endringer, ny kunnskap og 

endrede holdninger til barn, er det blitt en større forståelse for at barn er selvstendige rettslige 

individer på lik linje med voksne (Stang, 2007). Det er blitt sagt at den norske forståelsen av 

barn har endret seg fra være utviklingsbarn til å bli rettighetsbarn, og hvor barndom er 

anerkjent som en livsfase fra fødselen av (Kjørholt, 2010). I tråd med denne 

holdningsendringen er barneperspektivet dermed blitt innlemmet i utlendingsfeltet i sterkere 

grad enn tidligere, blant annet ved å styrke barns uttalerett og barnets mulighet for et eget 

asylgrunnlag (Lidén & Aarset, 2010; Utlendingsforskriften, 2009; Utlendingsloven, 2008). 

 Barnets beste er et paraplybegrep, og betyr at det i alle saker som berører barn skal tas 

hensyn til barns grunnleggende rettigheter, enten det gjelder i adopsjonssaker, 

barnefordelingssaker, omsorgssaker eller i asylsaker (Stang, 2007). Barns rettigheter er 

presisert gjennom Barnekonvensjon av 1989, og Norge ratifiserte Barnekonvensjon i 1991. 

Videre ble konvensjon inkorporert i norsk lov gjennom Menneskerettighetsloven i 2003 

(Stang, 2007), uten reservasjoner (Smith, 2012). Dette innebærer at Barnekonvensjon alltid 

går foran andre (har forrang) lovbestemmelser som er i strid med Barnekonvensjon (Vevstad 

& Nordby, 2012). I asylsaker er barnets beste begrepet særlig knyttet opp mot Barnevernloven 

og Utlendingsloven (Haugli, 2012). 

!
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I Barnekonvensjons artikkel 3, nr. 1 står det: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de 

foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn 

(oversatt fra UNHCR, 1990). 

 Bakgrunnen for at jeg har valgt Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 som 

utgangspunkt for denne oppgaven, er at jeg ønsker å utforske hvordan begrepet barnets beste 

forstås fra et utviklingspsykologisk perspektiv, og i hvilken grad vurderinger i asylsaker 

bygger på eller knyttes til en psykologisk tilnærming.  

!
 Historier om asylsøkende barn. Barn på flukt er ikke et nytt fenomen, og Norge har 

en lang tradisjon i å hjelpe flyktninger. Både frivillige organisasjoner, enkeltpersoner så vel 

som staten har bidratt i dette arbeidet. Eide (2012) trekker fram de enslige jødiske barna som 

Nansenhjelpen hjalp i 1938 og som fikk en restriktiv og kjørlig mottakelse fra norske 

myndigheter. Barns tilknytning til Norge var et omdiskutert tema allerede da, noe som 

resulterte i at Nansenhjelpen måtte forpliktet seg til å sende barna videre til et annet land 

innen tre år (Eide, 2012). Den politiske holdningen var en annen da ett hundretalls ungarske 

barn kom til Norge på grunn av invasjon fra Sovjetunionen i 1956. Bakgrunnen for denne 

holdningen var at guttene ble ansett som helter så vel som flyktninger, og at de hadde 

likhetstrekk med nordmenn. Den tredje gruppen av enslige barn kom til Norge i 1964 som et 

resultat av Kinas okkupasjon av Tibet noen år tidligere. Disse barna ble tatt hånd om av 

Tibetanerhjelpen hadde til hensikt å utdanne barna før de skulle returneres til India. For at 

barna skulle unngå en for sterk tilknytning til Norge ble de isolert fra det norske samfunnet 

mens utdanningen pågikk. I denne perioden var tilbakevending og retur et politisk tema, men 

noen av disse barna ble allikevel værende i Norge (Eide, 2012). Ved å trekke paralleller til 

dagens politiske holdninger og behandling av disse asylbarna, så er både fluktmotiver, 

hensynet til barnets beste og integrering fortsatt like aktuelle problemstillinger (Eide, 2012). 

 I nyere tid har flere enkelthistorier preget nyhetsbildet der barnets-beste-vurderinger 

har vært i fokus. I «Neda-saken» fikk familien avslag på grunn av tungtveiende 

innvandringsregulerende hensyn, tilsynelatende fordi faren har løyet om sin identitet. 

Familien (to voksne og fire barn, hvor de to minste barna er født i Norge) hadde bodd på 

mottak i mer enn 10 år da de sommeren 2013 ble de tvangsreturnert til Jordan. Oslo Tingrett 
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fastslo noen måneder seinere at Utlendingsnemdas (UNE) vedtak var kjent ugyldig fordi 

barnets beste ikke var godt nok ivaretatt i UNEs vurdering, for ett av barna. Det ble videre 

vist til at avveiningen mellom hensynet til dette barnets beste, lang botid i Norge og de 

innvandringsregulerende hensynene var mangelfull. UNE valgte i desember 2013 å ikke anke 

dommen, men heller å fatte et nytt negativt vedtak, og familien fikk dermed hverken asyl eller 

opphold på humanitært grunnlag (Oslo Tingrett, 2013b; UNE, 2013b). Et annet eksempel er 

syv år gamle Nathan som er født i Norge. I april 2012 fikk familien på tre endelig avslag på 

sin asylsøknad fra UNE, selv om Oslo Tingrett i ettertid kommenterte at «hensynet til barnets 

beste ikke er forsvarlig vurdert og avveid opp mot innvandringsregulerende hensyn», og at 

UNEs vedtak var ugyldig (Oslo Tingrett, 2013a). Familien fikk bli i Norge fordi UNE valgte å 

ikke anke denne dommen (UNE, 2013a). Ett år tidligere hadde Maria Amelie blitt pågrepet 

ved Nansenskolen i Lillehammer, og det antas at myndighetene ville statuere et eksempel på 

hvordan papirløse kan bli behandlet (Steen, 2011). Felles for disse historiene er i følge Ihlen 

& Thorbjørnsrud (gjengitt i Simonnes, 2013) at barna snakker godt norsk, har gode 

støttespillere og at mediaoppslag kan føre til politiske løsninger uten likebehandling 

(Simonnes, 2013). 

!
 Behandling av barn på flukt. Det sies at et lands humanitet kan måles i hvordan 

flyktninger blir behandlet, og at asyl- og flyktningpolitikken kan beskrives som to motpoler. 

På den ene siden snakker man om menneskerettigheter og juss, og på den andre siden om 

humanitet og solidaritet (Lyden, 2011). Larsson (2011) poengterer at de nordiske landene med 

en slik måling er blitt «kaldere» med årene. Videre så argumenterer Steen (2013) for at 

forutsetningen for å kunne føre en human asylpolitikk er at man må ha både «evnen og viljen 

til å se systemet fra asylsøkerens perspektiv» (Steen, 2013, s. 325). Kjetil Eide (gjengitt i 

Jørgensen, 2008) poengterer at; «asylbarna skal behandles som alle andre barn i Norge, 

samtidig som de ikke skal det..... og det krever at fagfolk og politikkere har to tanker i hodet 

samtidig». Samtidig argumenteres det for at målet må være å finne løsninger for det enkelte 

barn, i stedet for å tenke grupperinger (Jørgensen, 2008).  

 Hvert år ankommer det 400 000 asylsøkere til Europa (Lyden, 2013). Og i 2012 tok 

Sverige i mot 43.900 personer, Norge 9.800, Danmark 6.100, Finland 3400 og Island 121 

(SSB, 2013), videre kom det i 2013 22 % flere asylsøkere til Norge enn året før (UDI, u.å, b). 
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Det sies at Sverige har fått en mer liberal asylpolitikk, mens Danmark og Norge har strammet 

inn (Steen, 2011), og det antydes at Norges argumentasjonen for å føre en streng asylpolitikk 

begrunnes med behovet for å beskytte asylinstituttet, til tross for kritikk fra både FN og 

UNHCR (Lyden, 2011, s. 50). Denne strenge føringen har åpnet opp for bruk av 

kommunikasjonsuttrykk som «å gi gale signaler», «flyktningstrømmer», «asylflom», 

«lykkejegere», «asylshopping» og flere «ankerbarn» (Lyden, 2011; Steen, 2013). 

 Det er to grupper barn som søker asyl i Norge, medfølgende barn (barn som kommer 

med foreldre eller andre omsorgspersoner) og enslige mindreårige asylsøkere (EMA-barn). 

Blandt alle som søkte asyl i Norge i perioden 2005-2011 var andelen barn ca. 25-30 %, der 

andelen medfølgende barn var størst (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012). I 2012 fikk 

1100 barn flyktningstatus, 130 barn fikk opphold på humanitært grunnlag og 890 fikk avslag 

(UDI, 2013a). Det viser seg at innvilgelsesprosenten for EMA-barn ligger på ca. 87 %, mens 

det for medfølgende barn ligger på overkant av 40 %, noe som viser at sjansen for opphold er 

større for EMA-barn (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012). Barn som bor på mottak er 

nært knyttet opp mot lengeværende barn, og de siste årene har asylbarna og deres levevilkår i 

Norge fått større fokus (Norsk senter for menneskerettigheter, 2013; Redd Barna, 2013; 

Weiss, 2013; Paidos, 2012). Hvilke avveininger ligger til grunn for at noen får opphold mens 

andre får avslag? Og hvor går skillet mellom det rettslige grunnlaget og psykologi? 

!
 Tolkningen av artikkel 3, nr. 1 om barnets beste. Artikkel 3 pkt. 1 om barnets beste 

utgjør ett av de fire hovedprinsippene i Barnekonvensjon sammen med artikkel, 2 om 

diskriminering, artikkel 6 om retten til liv og artikkel 12 om retten til å bli hørt (Stang & 

Lidén, 2014). Selv om barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som 

berører barn, så anses dette allikevel ikke å være helt entydig. Og kritikken har blant annet 

gått ut på at begrepet er både fortolkende og generelt, og i mangel på konkret innhold (Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet 2008; Haugli, 2012). Dette er et begrep som 

Alston allerede i 1994 (gjengitt i NOU, nr. 9, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2008) beskrev for være vanskelig å evaluere fordi det ikke var 

entydig hvilke verdier og kriterier som lå til grunn. Videre antyder Haugli (2012) at «hva som 

er til beste for barn, fremgår ikke av artikkel 3 og det er ikke nærmere definert ellers i 

konvensjon» (Haugli, 2012, s. 55). Samtidig legger Eide (2012) til at barnets beste et 
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dynamisk begrep som til en hver tid er under utvikling og forbedring, et begrep som må sees i 

sammenheng med både kultur, økonomi og politiske kontekster (Eide, 2012). 

!
 Norge - et foregangsland i barnets beste vurderinger? Minimumsstandarder er et 

begrep som blir brukt i forbindelse med menneskerettigheter, og Norge er i en særstilling 

fordi vi var det første landet som vedtok en barnevernlovgivning og som fikk verdens første 

barneombud (Stang, 2011). Dette er gode eksempler på hvordan barns rettigheter bør ivaretas, 

og Norge bør i følge Stang beholde denne posisjon videre og strekke seg til en 

maksimumsstandard (Stang, 2007; Stang, 2011). Dette innebærer at de politiske 

myndighetene må være villige til å prioritere barns rettigheter og legge til rette for dette i 

forvaltningen (Smith, 2012). Det viser seg at det i enkelte asyldommer forekommer en 

splittelse mellom dommerne i Høyesterett når det gjelder krenkelse av Barnekonvensjon 

(Norsk senter for menneskerettigheter, 2013), og både NOAS og Norsk senter for 

menneskerettigheter har etterspurt en forskrift som tydeliggjør forpliktelsene Norge har 

inngått angående menneskerettigheter og hva som skal legges til grunnn for barnets-beste-

vurderinger i asylsaker (NOAS, 2013b; Norsk senter for menneskerettigheter, 2013, s. 50). 

!
 Gjennomgang av det juridiske rammeverket. For å få et rammeverk for drøftingen i 

oppgaven fant jeg det nødvendig å undersøke hvilke juridiske føringer som lå til grunn for 

barnets-beste-vurderinger i asylsaker. Jeg foretok derfor en gjennomgang av de mest sentrale 

menneskerettighetskonvensjonene, med fokus på Barnekonvensjon og FNs Barnekomitéens 

anbefalinger. Videre foretok jeg en gjennomgang av nasjonal lovgivning, med fokus på 

Utlendingsloven, Utlendingsforskriften og Barnevernloven. Barnekonvensjon er for øvrig i 

sin helhet innlemmet i Menneskerettighetsloven fra 1999 (Mnskri, 1999). Det var også 

naturlig å se på UDIs og UNEs interne regelverk, og jeg oppsøkte to ledende jurister og 

forskere innenfor barns rettigheter, og en rådgiver i UNE for å få kjennskap til UNEs 

organsiering og i asylsaker. Det var også planlagt et slikt møte med UDI, men denne avtalen 

lot seg dessverre ikke gjennomføre på det aktuelle tidspunktet. Presentasjon av det juridiske 

rammeverket er presentert i kapitelet om det rettslige grunnlaget.  

!
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Avgrensning og problemstilling 
 Med utgangspunkt i innledningen er det relevant å stille spørsmålet: Hvordan ser 

barnets beste ut fra et utviklingspyskologisk perspektiv? Hvem har kompetanse til å besvare 

dette? Hvordan hadde en barnets-beste-vurdering sett ut hvis psykologer hadde foretatt en slik 

vurdering? Og hvor går grensen mellom juss og psykologi? Som Kjørholt sier, «alle vil barnas 

beste, men hvordan vet vi hva dette er?» (Kjørholt, 2010, s. 17). 

 I følge Haugli (2002) behøver vi mer kunnskap om hvordan Barnekonvensjonens 

artikkel 3, nr. 1 skal tolkes og forstås fra et juridisk ståsted, men vi trenger også å vite mer om 

hvordan dette harmonerer med barns utvikling fra et psykologisk perspektiv. Ikke bare 

hvordan det praktiseres i dag, men også hvordan det bør praktiseres (Haugli, 2002). Selv om 

jussen legger rammene ved barnets-beste-vurderinger, skal jeg i denne oppgaven ha 

hovedfokus på, og belyse psykologenes tilnærming og beretninger om barnets beste begrepet. 

For som en av informantene sa under intervjuet; «Det er jo ingenting som skjer innen dette 

feltet som ikke er relevant for psykologer». 

 Denne oppgaven handler om barnets-beste-vurderinger i asylsaker, noe som er aktuelt 

i saker som omhandler enslige mindreårige asylsøkerbarn (EMA-barn) og medfølgende barn 

under 18 år som søker asyl i Norge. Barna befinner seg i ulike omsorgssituasjoner og på 

forskjellige stadier i asylprosessen, enten de venter på førstegangsvedtak, behandling av 

klage, omgjøringsvedtak eller har fått avslag. Disse vedtakene inneholder en skjønnsmessig 

barnets-beste-vurdering som er forankret i internasjonale rettslige forpliktelser, med fokus på 

Barnekonvensjons artikkel 3, nr. 1, men også på norsk forvaltningspraksis etter 

Utlendingslovens § 28 og § 38. I gjennomgangen av relevante dokumenter har jeg kun hentet 

informasjon fra kilder som ligger offentlig tilgjengelig. Videre vil jeg trekke frem ulike 

elementer innenfor utviklingspsykologisk kunnskap som er relevant i asylsaker, både faktorer 

som fremmer en god utvikling, men også faktorer som hemmer en slik utvikling. 

 Oppgaven baserer seg på intervjuer av informanter med psykologisk bakgrunn og 

relevant erfaring, samt informasjon om gjeldende praksis og regelverk. Det har derimot ikke 

vært mulig å drøfte praksis i tilknytning til den nye samarbeidsavtalen mellom Høyre, 

Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, hvor det er foreslått en ny forskrift som 

skal sikre asylbarna en barnefaglig skjønnsmessig vurdering, og rett til en selvstendig 

vurdering uavhengig av foreldrenes situasjon og vedtak (Skarvøy,  2014). Denne avtalen ble 
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offentliggjort etter at jeg hadde gjennomført intervjuene, men vil være interessant å følge 

videre med tanke på min problemstilling om den psykologiske tilnærming til og bidrag i slike 

vurderinger.  

 Etter min vurdering er det på høy tid at psykologien inntar en posisjon i barnets-beste-

vurderinger i asylsaker, og at psykologer både tydeliggjør hvordan begrepet kan og bør forstås 

ut fra psykologisk kunnskap, og videre at de faktisk går inn i slike oppgaver. Av dette følger 

min problemstilling, nemlig:  

!
Hvordan forstår psykologer barnets beste begrepet i asylsaker, hva legger de til grunn i 

barnets-beste-vurderinger, og i hvilken grad harmonerer deres forståelse med barnets beste 

vurderinger i dagens praksis?  

!
Organisering av oppgaven 

 Innenfor juridisk faglitteratur foreligger det mye litteratur og publikasjoner om barns 

rettigheter der hensynet til og barnets-beste-vurderinger er i fokus. Jeg vil presentere noen av 

disse publikasjonene. Når det derimot gjelder barnets-beste-vurderinger i asylsaker i et 

utviklingspsykoloisk perspektiv, har jeg ikke funnet relevante studier. Avsnittet om tidligere 

forskning vedrørende barnets beste vil derfor i all hovedsak være bygget på juridisk litteratur 

med særlig forankring i Barnekonvensjon. Videre vil jeg kort presentere de internasjonale 

rettslige forpliktelser og anbefalinger om hvordan barnets-beste-vurderinger bør praktiseres 

og som utgjør sentrale komponenter av det juridiske rammeverket. Jeg vil sitere ulike barnets 

beste formuleringer slik disse er formulert i det nasjonale regelverket og deretter helt kort si 

noe om UDI og UNEs praksis på dette området. 

 Etter dette vil jeg legge fram noen relevante teorier og grunnleggende kunnsksap 

innenfor utviklingpsykologien. I metodekapitelet beskriver hva jeg har gjort for å innhente 

relevante data og hvorfor jeg har tatt de metodiske valgene jeg har gjort. I analysedelen 

forklarer jeg fremgangsmåten for analysene av de åtte intervjuene, før jeg presenterer funnene 

i resultatkapitelet. Videre vil jeg drøfte funnene i lys av problemstillingen, og oppgaven 

avsluttes med en metodisk refleksjon, konklusjon og implikasjon på fremtidig forskning.  

!
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Tidligere forskning 

 Det finnes lite litteratur med henblikk på enkeltmomenter i barnets-beste-vurderinger i 

asylsaker innenfor jussen (Stang, 2011). Allikevel er min gjennomgående betraktning at de 

siste års forskning på barnets beste i asylsaker har vært basert på barns rettigheter fra et 

juridisk perspektiv. Barnets beste har derimot i vesentlig mindre grad vært belyst fra et 

psykologisk perspektiv, noe som tydelig viser at behovet for psykologisk forskning er 

nødvendig med henblikk på barnets beste begrepet og vurderinger. Jeg vil her presentere et 

lite utvalg av publikasjoner rundt Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 og asylbarn. 

!
 Tidligere publikasjoner rundt vurderingen av barnets beste. Enkelte ganger kan 

asylbarna være berørt av både Utlendingsloven og Barnevernloven, og denne 

problemstillingen har Sigrud R. Johnsen sett nærmere på (Johnsen, 2006). Dette er 

problemstillinger hvor barn er underlagt barneverntjenestens omsorg mens biologiske foreldre 

ikke har lovlig opphold i Norge. Dilemmaet retter seg mot barns rettstilling og hvilke 

gjeldende rett som er rådende i disse sakene, siden det er snakk om både barn og utlending. I 

følge Utlendingsloven får barna samme vedtak som foreldrene (Utlendingsloven anses som 

lex specialis i forhold til Barnevernloven). Johnsen konkluderer med at barna skal ha sin egen 

individuelle vurdering til tross for at omsorgspersonene ikke har oppholdstillatelse, og videre 

at det ikke alltid er hensiktsmessig å benytte lex specialis-prinsippet ved vurderingen av 

hensynet til barnets beste i disse situasjonene (Johnsen, 2006). 

 Videre har Elisabeth G. Stang sett på praksisen rundt barn som selvstendige 

rettsubjekter i norsk rett med hensyn til Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 (Stang, 2008a). 

Det påpekes at barnets beste er et sentralt internasjonalt prinsipp, men også et av de 

vanskeligste skjønnsmessige begreper, og særlig innenfor utlendingsfeltet. Videre poengteres 

det at Norge er et foregangsland og bør tilstrebe seg en maksimumstandard både ved tolking 

og praktisering av Barnekonvensjon (Stang, 2008a) 

 I 2012 kom Barneombudet med rapporten «status for barns rettigheter», som gir en 

kort beskrivelse av status og Barneombudets anbefalinger til det videre arbeidet rundt barns 

rettigheter (Barneombudet, 2012). Dette er en rapport som også omhandler ulike forhold og 

forbedringsforslag innenfor utlendingsfeltet, og et av forholdene som påpekes er vurderingen 

av hensynet til barnets beste, der Barneombudet anbefaler at; «regjeringen tar initiativ til en 
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gjennomgang av hvordan hensynet til barnets beste vurderes i utlendingsforvaltningen, og 

forholdet mellom lovverket, forvaltningspraksis og FNs Barnekonvensjon på dette punktet. 

Særlig bør vektingen av hensynet til barnet opp mot andre hensyn problematiseres og  

klargjøres» (Barneombudet, 2012, s. 40). Videre så anbefales det at alle enslige mindreårige 

asylsøkere (EMA-barn) overføres til Barnevernet og at Utlendingsforskriftens § 8-8 om 

begrenset oppholdstillatelse fjernes. Samtidig etterspørres det mer forskning på høring av barn 

(Barneombudet, 2012). Angående høring av barn i utlendingssaker har det nylig kommet en 

NOVA-rapport som konkluderer med at praksis ikke er i samsvar med Barnekonvensjonens 

artikkel 12 om retten til å bli hørt, og at den barnefaglige kompetansen i UNE bør styrkes 

(Stang & Lidén, 2014). 

 Stortingsmeldingen om «Barn på flukt» ble i følge Norsk senter for 

menneskerettigheter (Norsk senter for menneskerettigheter, 2013) utgitt for å få en oversikt 

over barnemigrasjon og problemstillingene knyttet til barn på flukt. Og videre for å få en 

gjennomgang av både asyl- og innvandringspolitikken, regelverket og praksisen opp mot 

internasjonale forpliktelser og nasjonale lover. En av utfordringene som ble påpekt var 

forholdet mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn, der regjerningen 

presiserte at; «Barnekonvensjon ikke gir noe absolutt direktiv om hvordan den enkelte sak 

skal avgjøres» (Norsk senter for menneskerettigheter, 2013, s. 225). Videre at 

innvandringsregulerende hensyn kan vurderes på lik linje eller sterkere enn barnets beste, og 

at det ikke finnes entydige svar på hva som er barnets beste (Norsk senter for 

menneskerettigheter, 2013).  

 Stang (2011) har videre undersøkt et utdrag av enkeltsaker hos UNE, der hun belyser 

hvordan asylpolitikk påvirker asylvurderingene av mindreårige asylsøkere i (Stang, 2008b, s. 

15-23). Felles for disse enkeltsakene var at det forelå alvorlige menneskerettighetsbrudd i 

hjemlandet. Allikevel fikk 10 av 18 (i alt 37 barn) et negativt vedtak. En fikk asyl og sju fikk 

opphold på humanitært grunnlag. Fire av disse fikk midlertidig opphold i ett år og tre fikk 

opphold i tre år. Stang peker på en særlig mangelfull dokumentasjon i forhold til høring av 

barn, og tynne skjønnsmessige vurderinger. Videre en viss mangelfull faglig kompetanse om 

vold og traumer hos barn, og at det praktiseres et skille mellom alvorlige og mindre alvorlige 

lidelser, relatert til oppholdstillatelse eller avslag, hvor blant annet PTSD defineres som en 

mindre alvorlig lidelse. Det konkluderes videre med at UNEs vurderinger er mer fokusert mot 
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politikk og gruppenivå enn Barnekonvensjon og barnets beste på et individuelt nivå, og det  

etterlyses «en anerkjennelse av helsefaglig kunnskap og forskning i utlendingsforvaltningen 

(og også i domstolene), og en bedre integrering av slik kunnskap i norsk asylpraksis» (Stang, 

2011, s. 18). 

 Videre har Anna Lundberg sett på prinsippet om barnets beste i nordiske asylprosesser, 

og diskuterer dette opp mot Barnekonvensjons artikkel 3, hvor hun argumenterer for at 

barnets beste prinsippet går på bekostning mot en regulering av en økende tilstrømning av 

asylbarn, barns psykiske helse og den generelle behandlingen av asylbarn (Lundberg, 2012).  

Vitus, K., & Lidén, H. (2013) har videre sett på asylbarn og lovverk i Danmark og Norge, og 

poengterer at asylbarna er både barn og asylsøkende, noe som setter spørsmålstegn ved om 

barna primært skal betraktes som barn eller asylsøkende i asylprosessen (Vitus & Lidén, 

2013).  

 Når det gjelder tidligere masteroppgaver er mitt inntrykket etter søk i Norwegian Open 

Research Archives (NORA) at oppgavene som er skrevet om barnets beste i utlendingssaker i 

hovedsak er knyttet til det juridisk fakultet, men det finnes også oppgaver fra både 

kriminologi og rettssosiologi, og sosiologi. Eksempler på oppgaver er; «Barn på flukt og 

UDIs vurderinger av deres asylssøknader.: Å forstå asylavgjørelser i lys av beslutningsteori», 

«Hensynet til barnets beste i utvisningssaker»,  «Hensynet til barnets beste ved avgjørelsen av 

asylsøknader til enslige mindreårige asylsøkere», «Betydningen av barnets beste i asylsaker» 

og «Making Children Visible to the Immigration Administration: A Study of the Right of the 

Child to Participate in Norwegian Asylum Proceedings». Det foreligger også tverrfaglige 

oppgaver knyttet til det biologiske prinsipp, familiegjenforening, samværsrett, 

tvangsadopsjon, barnefordelingssaker, og etter Barnelovens § 48. Jeg har ikke klart å finne 

hverken master- eller hovedoppgaver om barnets beste i asylsaker i Norge som er skrevet fra 

et psykologisk perspektiv.  
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Det rettslige grunnlaget 

!
 I dette kapitelet vil jeg gå nærmere inn på rammeverket som ligger til grunn for 

barnets-beste-vurderinger i asylsaker. Innledningsvis vil jeg først ta for meg noen 

begrepsavklaringer før jeg går videre inn på de internasjonale forpliktelsene og det norske 

regelverket. 

!
Begrepsavklaringer 

 Et barn er i følge Barnekonvensjons artikkel 1 «ethvert menneske under 18 år, hvis 

ikke barnet blir myndig tidligere eller den lovgivning som gjelder for barnet» (oversatt fra 

UNHCR, 1990), og en asylsøker er «en person som på egen hånd og uanmeldt ber 

myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker 

inntil søknaden er avgjort» (UDI, u.å, a). En utlending forstås som «enhver som ikke er norsk 

statsborger» (Utlendl, 2008). 

 I Norge benyttes betegnelsen flyktning «om personer som etter søknad om asyl har fått 

beskyttelse på annet grunnlag eller opphold på humanitært grunnlag» (UDI, u.å, a). I følge 

Aursnes (2013) defineres barn som har fått asyl som asylbarn, en benevnelse om ikke 

omfatter barn som har fått avslag og/eller som oppholder seg i Norge ulovlig (Aursnes, 2013). 

Allikevel blir begrepet asylbarn brukt når media omtaler lengeværende barn og barn som har 

fått et negativt vedtak (Johnsrud, 2012). I denne oppgaven blir barn som både venter på et 

vedtak og de som har fått et negativt vedtak omtalt som asylbarn. 

!
Internasjonale forpliktelser 

 Asylbarna er berørt av flere internasjonale menneskerettighets konvensjoner, dette er 

forpliktelser som regulerer og legger føringer for Norges asyl- og innvandringspolitikk, og 

som danner rammen for barnets-beste-vurderinger. Flyktningkonvensjon (1951) definerer 

hvem som oppfyller kriteriene som settes for å anses som flyktning, der FNs Høykomissær 

for flyktninger (UNHCR) er dens overvåkningsorgan. Når det gjelder asylbarna som gruppe, 

er det enkelte konvensjoner som er av større betydning enn andre. Spesielt gjelder dette 

Barnekonvensjon (1989) og dens overvåkningsorgan eller traktatkomitée, nemlig 

Barnekomitéen.  
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 Jeg vil si noe om Barnekonvensjonenes intensjon og inndeling, deretter en kort omtale 

av den foreslåtte individuelle klageordningen, og videre en gjennomgang av 

Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1. Jeg vil tilslutt presentere UNHCR og Barnekomitéens 

anbefalinger og retningslinjer angående barnets-beste-vurderinger i asylsaker for å skape et 

bilde av hvilket rammevilkår UDI og UNE har å forholde seg til i barnets-beste-vurderinger.  

!
 Barnekonvensjon av 1989. Formålet med Barnekonvensjon er å sikre barns 

grunnleggende rettigheter der medlemslandene har en forpliktelse til å anerkjenne og 

respektere barns rettigheter uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, region og kultur. 

En konvensjon som bygger på at barnets beste skal være et grunnleggende prinsipp i enhver 

situasjon angående barn. 

 Barnekonvensjon og dens tilleggsprotokoller om barn i væpnet konflikt, og salg av 

barn og barneprostitusjon ble inkorporert i den norske lov i 2003, og den består av 54 artikler. 

Del I (artikkel 1 til 41) anses som kjerneverdier og har med barns rettsikkerhet å gjøre, del II 

(artikkel 42 til 45) sier noe om medlemslandenes forpliktelser og overvåkningsorgan, mens 

del III er av administrativ og praktisk betydning. Barnekonvensjon er ratifisert av alle stater 

bortsett fra Somalia, som vurderer ratifikasjon, og USA som har trukket seg fra avtalen (FN-

Sambandet, u.å.; Smith, 2012). Ratifiseringen innebærer at statene er rettslig bindene til 

konvensjon, hvor barns rettigheter og særskilte behov skal gjenspeile all nasjonal lovgivning 

som omhandler barn, både i enkeltsaker, forvaltningen og politisk (Smith, 2012).  

 Norsk ratifisering av tilleggsprotokollen som skal sikre barn en individuell klagerett 

ved brudd på Barnekonvensjon (klagemekanisme for Barnekonvensjon) ble nedstemt i 2011,  

noe som ble kritisert fra flere hold (Stang, 2011). Saken har vært oppe til ny høring og 

Stortinget har sagt et enstemmig ja til klageordningen. Det viser seg imidlertid at Regjeringen 

har vært avventende med ratifiseringen i påvente av en konsekvensutredning, noe som per 

dags dato betyr at asylbarna vil stå utenfor denne klageordningen da den ble iverksatt april 

2014 (FN-Sambandet, 2014; Norsk senter for menneskerettigheter, 2014). 	


!
	
 Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 om barnets beste. I Barnekonvensjonens 

artikkel 3, nr. 1 står det; «ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige 

eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 

organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (oversatt fra UNHCR, 1990). 
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 FNs Barnekomité har laget føringer for hvordan prinsippet skal anvendes, og 

Barnekomitéen anser artikkel 3, nr. 1 som selve fundamentet i Barnekonvensjon. Dette betyr 

at uttrykket «skal være et grunnleggende hensyn» indikerer en tydeliggjøring av 

medlemslandenes forpliktelser (skal være), og at det ikke er valgfritt om hensynet til barnets 

beste skal vektlegges, men at det skal være et grunnleggende hensyn (UNHCR, 2013). 

 Om FNs Barnekomitée og rapportering. FNs barnekomité har i oppgave å overvåke 

medlemslandenes gjennomføring og praktisering av Barnekonvensjon. Dette innebærer blant 

annet å gjennomgå medlemslandenes rapporter som blir sendt inn hvert femte år, og gi 

tilbakemelding på disse. Norge leverte sin fjerde rapport i 2009, og i 2010 kom 

tilbakemeldingen hvor Barnekomitéen hadde 65 merknader og konkrete forslag til endringer 

(FNs Barnekomité, 2010; Stang, 2011). Fra denne tilbakemeldingen har jeg valgt ut 

kommentarene som omhandler både artikkel 3 og artikkel 22, som begge er av særlig 

betydning i asylsaker.  

 I kommentarene om barnets beste (artikkel 3) bemerker komitéen at selv med en ny 

Utlendingslov er de «betenkt over at prinsippet om barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn, fortsatt ikke gjelder på alle områder som angår barn, som f.eks. barnefordelingssaker 

og utlendingssaker, og at de som er ansvarlig for å ta hensyn til barnets beste, ikke alltid har 

god nok opplæring..». Her anbefaler Barnekomitéen at det bør «utarbeides retningslinjer for 

hvordan prinsippet skal andvendes i praksis, og lære opp alle som er involvert i prosessen 

med å finne ut hva som er best for barnet eller barna» (FNs Barnekomité, 2010, s. 5). I 

kommentarene om flyktningebarn (artikkel 22) gis det påskjønnelse for at det i den nye 

Utlendingsloven og Utlendingsforskriften er «spesifisert at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn, og senker terskelen for å gi barn oppholdstillatelse» og at enslige 

mindreårige barn er blitt overført til barnevernet, men at «den overfladiske vurderingen av 

hvilke barn som er rammet av væpnet konflikt» og «den lange tiden det tar før det blir tatt en 

avgjørelse i slike saker» er bekymringsfullt. Komitéen er også betenkt over skillet i 

omsorgsansvaret til barn over og under 15 år, der barna over 15 år får færre rettigheter, og 

hvor det poengteres at lengeværende barn og tilknytning til riket er en uheldig kombinasjon 

(FNs Barnekomité, 2010, s. 11-12). Hovedanbefalingene fra Barnekomitéen er å få til en 

grundigere vurdering av asylsøknadene og samtidig redusere behandlingstiden, videre å få 
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overført barna mellom 15-17 år fra UDI til Barnevernet som planlagt (FNs Barnekomité, 

2010).  

 Som svar på Barnekomitéens kommentarer har Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) kommet med en status- og oppfølgingsrapport (Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011), der det presiseres at det i Utlendingsloven 

er tydeliggjort at terskelen for oppholdstillatelse til et barn er lavere enn for en voksen. Når 

det gjelder barnefaglig kompetanse er dette noe Justisdepartementet (JD) har overlatt til 

etatene å følge opp, videre at vurdering av barn som har vært i væpnet konflikt, må «fanges 

opp når de oppdages» (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011, s. 38). JD 

bemerker at effektiviseringen av saksbehandlingen har blitt kortere etter opprettelsen av 

barnefaglig enhet i UDI, og at innføringen av ny saksbehandlingsorganisering (LEAN-

metodikken) vil redusere saksbehandlingen ytterligere. Videre forklares forsinkelsen med 

omsorgsansvaret for enslige mindreårge asylbarn mellom 15-17 år med ressursmangel hos 

barnevernet. Og i forbindelse med barnets tilknytning til riket referer JD til at det ikke er 

ønskelig med en fast tidsangivelse (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011). 

!
 FNs Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14 (2013). I tillegg til å overvåke og 

gi anbefalinger, har Barnekomitéen i oppgave å hjelpe medlemslandene med å tolke 

Barnekonvensjon, og siden 2001 er det gitt ut sytten generelle kommentarer hvor én generell 

kommentar er lik én artikkel i Barnekonvensjon. Hensikten med disse generelle 

kommentarene er å tydeliggjøre hvordan tolkning av de ulike artiklene bør anvendes, ikke 

bare i forhold til asylbarn, men for barn i alle situasjoner. Selv om denne veiledningen har et 

hovedfokus mot det juridiske rammeverket, så innbefatter dette også hvordan barns beste blir 

undersøkt, vurdert og vektlagt (UNHCR, 2013, s. 5). 

 De generelle kommentarene i nr. 14 omhandler Barnekonvensjonens artikkel 3, nr 1, 

der barns rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn (UNHCR, 

2013). Med bakgrunn i at dette er et begrep som er dynamisk og i kontinuerlig utvikling, er 

dette et dokumentet som er å anse som «et rammeverk for å vurdere og fastsette barnets 

beste», og ikke «hva som er best for barnet i en gitt situasjon til enhver tid» (UNHCR, 2013, 

s. 4). Det er komitéens forventning at disse kommentarene skal være med å øke forståelsen og 

anvendelsen av barnets beste begrepet, og at det skal være en veileder i alle beslutninger som 
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berører barn. FNs Barnekomité understreker spesielt at barnets beste er et tredelt konsept som 

skal dekke; barnets selvstendig rettighet, fungere som et grunnleggende fortolkende juridisk 

prinsipp, og beslutningsgrunnlaget i vurderingen (prosedyreregel). Jeg vil her gi et lite utdrag 

av de viktigste momentene som beører vurderingen av barnets beste i asylsaker. 

 Den juridiske analysen av artikkel 3, nr. 1 (kapitel IV) har komitéen tatt for seg ord og 

uttrykk som er av betydning for innholdet i barnets beste vurderinger. Noen av disse 

begrepene er «i alle handlinger», «barnets beste» og «skal være et grunnleggende 

hensyn» (UNHCR, 2013, s. 6). I første omgang understrekes at «barnets beste forstås både 

som kollektiv og individuell rettighet» (UNHCR, 2013, s. 7). I analysen om «barnets beste» 

presiseres det at begrepet er både fleksibelt og tilpasningsdyktig, og at dette betyr at barnets 

beste må justeres på individuelt nivå i forhold til kontekst, situasjon og behov. Om uttrykket 

«skal være et grunnleggende hensyn» presiseres det at uttrykket «ikke kan vurderes på samme 

nivå som alle andre hensyn» fordi barn i mindre grad har mulighet å ivareta sine egne 

interesser, men at de er avhengig av voksne i denne prosessen (UNHCR, 2013, s. 9). 

Avslutningsvis bemerkes det at «siden artikkel 3, nr. 1 dekker et bredt spekter av situasjoner, 

erkjenner komitéen behovet for en grad av fleksibilitet i bruken» (UNHCR 2013, s. 10). 

 Om selve vurderingen og fastsettelsen av barnets beste (kapitel V) omtales det ulike 

elementer som skal taes i betraktning ved vurderingen av barnets beste. Hvor komitéen 

presiserer at «barnets beste vurderingen består i å vurdere og balansere alle elementene som 

trengs for å ta en beslutning i en konkret situasjon for et bestemt individuelt barn eller grupper 

av barn» (UNHCR, 2013, s. 11). Komitéen fremhever også viktigheten av det unike barn og at 

elementene i listen er fleksibel og uttømmende. Det er syv elementer som er beskrevet og som 

er relatert til andre artikler i konvensjon likeså asylsaker: 1. barnets synspunkter, 2. barnets 

identitet, 3. bevaring av familiemiljøet og opprettholdelse av relasjoner, 4. omsorg, 

beskyttelse og sikkerhet for barnet, 5. sårbarhetssituasjon, 6. barnets rett til helse og 7. barnets 

rett til utdanning.  

 Avslutningsvis fremhever komitéen hvordan gjennomføring og implementering av 

barnets rett skal gjøres og følges, noe som også berører asylbarna. Komitéen uttalter videre at  

vurderingen må gjøres av kvalifiserte og kompetente fagfolk, og at dette innebærer en 

kommunikasjon med barna slik at barnas synspunkter ivaretas best mulig. Videre at alle 

vurderinger og beslutninger gjøres på kortest mulig tid, og at de blir begrunnet og forklart. 
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Samt at vurderingene skal være dokumentert på en slik måte at det skal være mulig å 

etterprøve alle beslutninger. For å sikre en god styring av barns rettigheter på alle nivå og i 

alle prosesser, og særlig på politisk nivå så anbefales implementering av 

Konsekvensutredning for barns rettigheter (CRIA). Kort fortalt så har CRIA i oppgave å 

predikere gjeldende lovverk og praksis, overvåke og evaluere barns rettigheter, samt foreslå 

metoder og praksis (Norsk senter for menneskerettigheter, 2014; UNHCR, 2013).  

!
 UNHCR Guidelines on determining the best interests of the child. Disse 

retningslinjene er utarbeidet for å ivareta forpliktelsene til flykningbarn, og det anbefales at 

barnets beste prinsippet bør anvendes i praksis av et menneskerettighetsperspektiv. Videre 

legges det vekt på at det barnets beste begrepet ikke er entydig, men at dette er avhengig av 

både barnets alder, modenhet, omsorgssituasjon og miljø, men at både internasjonale og 

nasjonale rettigheter vil være med å påvirke en slik vurdering. Artikkel 3 anses i guiden for å 

være en primær betraktning som bør brukes på en systematisk måte i asylsaker, hvor det også 

referes til andre internasjonale dokumenter som kan være hensiktsmessig å bruke i arbeidet 

for å sikre asylbarnas rettigheter. Det fremheves at det å identifisere barnets behov basert på 

omsorgssituasjon/foreldreomsorg og kontekst er nødvendige kriterier, slik at beslutningene 

som gjøres på vegne av barn skal sikre gode varige løsninger, og at man skal strekke seg til en 

maksimumstandard jfr. anvendelse av Barnekonvensjon (UNHCR, 2008). 

!
 Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon av 1950 (EMK). EMK bygger på 

FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, og ivaretar menneskers grunnleggende rettigheter 

og friheter. EMK omtaler ikke asylbarn spesielt, men ivaretar alle som er i fare for å bli 

torturert, forfulgt eller utsatt for umenneskelig behandling, og ble inkorporert i 

Menneskerettighetsloven i 1999 (Mnskri, 1999). Det er Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (EMD) som overvåker EMK, og dette betyr at EMK står særlig 

sterkt fordi de har en egen domstol. I 2011 ble Norge dømt av EMD, på bakgrunn av EMKs 

artikkel 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv). I dommen ble det lagt vekt på at barna 

hadde bodd i Norge hele livet, og at det ikke var lagt tilstrekkelig vekt på hensynet til barnets 

beste i avveiningen mot tungtveiende innvandringsregulerende hensyn (UDI, 2011a; Vevstad 

& Nordby, 2012). Norge ikke har ratifisert tilleggsprotokollen om individuell klagerett ved 
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brudd på Barnekonvensjon, dette betyr at EMD per i dag er den eneste individuelle 

klagemuligheten i internasjonal rett (etter å hva vært igjennom de tre domstolnivåene i Norge) 

(Norsk senter for menneskerettigheter, 2014). 

!
Nasjonalt regelverk 

 Formålet med de internasjonale konvensjonene Norge har forpliktet seg til, er at de 

skal speile det nasjonale regelverket. Når det gjelder asylbarna så betyr dette spesielt at 

Barnevernloven og Utlendingsloven er av særlig betydning for hvordan vurderingen av 

barnets beste gjøres. Jeg vil her ta en gjennomgang av de viktigste punktene, med særlig 

fokus på tekstformuleringen som er brukt rundt barnets beste. 

!
 Menneskerettighetsloven av 1999. Formålet med Menneskerettsloven er å styrke 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett (Mnskri, 1999, § 1), og dette betyr at 

Menneskerettighetsloven er overordnet og at konvensjoner (og protokoller) som omfattes av 

denne loven skal gjelde for norsk lov «i den utstrekning de er bindende for Norge» (Mnskri, 

1999, § 2). Det står at «bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal 

ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning» (Mnskri, 1999, § 3), eller har forrang 

foran norsk lovgivning. I jussen blir dette kalt lex specialis-prinsippet (Johansen, 2006). Det 

er fem konvensjoner som er nevnt i loven og som i følge Stang (2011) har særlig betydning 

for flyktningbarn; Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon 1950 (EMK), konvensjon 

om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 1966, konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter 1966, Barnekonvensjon 1989 (BK) og Kvinnekonvensjon 1979 (Mnskri, 1999). 

 Både Flyktningkonvensjon 1951 og Torturkonvensjon 1984 er ratifisert av Norge. 

Disse er ikke i sin helhet innarbeidet i Menneskerettighetsloven, men Norge er like fullt 

forpliktet til å følge konvensjonens regelverk og praksis (Stang, 2011).  

!
 Barnevernloven av 1992. Barnevernloven (lov om barneverntjenester) gjelder for alle 

barn under 18 år og som oppholder seg i Norge, og dette betyr at asylbarna er ivaretatt i denne 

lovgivningen så lenge de befinner seg i Norge. Hensikt med loven er at staten skal «bidra til at 

barn og unge får trygge oppvekstvilkår» (§ 1-1), hvor barnets omsorg og beskyttelsesbehov 

går foran foreldrenes rettigheter. Grunnlaget for denne loven er Barnelova av 1981 som 
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regulerer forholdet mellom foreldre og barn (Bl, 1981). I Barnevernlovens kapitel 4 om 

særlige tiltak vises det spesielt til hensynet til barnets beste, hvor det står at; «ved anvendelse 

av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til 

beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og 

kontinuitet i omsorgen». Dette innebærer at barnet beste skal vurderes både når det foretas 

undersøkelser, iverksetting av tiltak og oppfølging av hjelpetiltak for barn og barnefamilier, 

også for barnefamilier som bor på mottak. Videre skriver barnevernet på sine nettsider at; 

«hva som til enhver tid anses som barnets beste, er i stadig utvikling. Utviklingen av de 

faglige vurderingene styres blant annet av ny forskning, systematisert kunnskap, og endringer 

i kulturelle normer» (Karlsrud, 2012). I kapitel 5A er opphold på omsorgssenter og ansvaret 

for enslige mindreårige asylbarn under 15 år særlig beskrevet (Bvl, 1992). 

!
 Utlendingslovens § 28 og § 38 med forskrift. I den nye Utlendingsloven har 

barneperspektivet blitt tydeliggjort i den grad at det er direkte henvisninger til barnets beste i 

lovteksten (Stang, 2011; Utlendl, 2008), og med barneperspektiv menes «å se saken eller 

virkeligheten fra barnets ståsted ved å sette seg inn i barnets situasjon» (Stang, 2011, s. 129). I 

praksis så betyr dette at lovteksten, og særlig § 28 og § 38 er blitt tydeliggjort ved at det 

henvises til barnets beste prinsippet i spesifikke i lovteksten.  

 § 28 om «oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)» er basert 

på flyktningkonvensjons prinsipper om beskyttelse når utlendingen blir forfulgt eller er i reell 

fare for å bli torturert, utsatt for dødstraff eller annen umennesklig straff eller behandling. Når 

utlendingen får innvilget oppholdstillatelse basert på beskyttelse (asyl), anses søkeren for å 

være flyktning (Utlendl, 2008; Vevstad & Nordby, 2012). Det er kun en setning i § 28 som er 

beskrevet i et barneperpektiv: «ved vurderingen etter første ledd skal det tas hensyn til om 

søkeren er barn», samtidig legges det til at medfølgende barn får automatisk oppholdstillatelse 

hvis en av foreldrene får status som flyktning. Hvis utlendingen ikke får innvilget beskyttelse 

etter § 28 kan UDI eller UNE vurdere om § 38 skal anvendes (Utlendl, 2008), og det er i 

utgangspunktet § 38 som blir brukt når hensynet til barnets beste blir vurdert (Utlendl, 2008). 

 § 38 om «oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig 

tilknytning til riket» er en paragraf som også blir kalt «humanitærparagrafen» (Vevstad & 

Nordby, 2012). I første punkt står det; «det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige 
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vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller 

utlendingen har særlig tilknytning til riket», og dette er et punkt som i mange tilfeller berører 

asylbarn der saksbehandlingen tar lang tid. Når det gjelder barneperspektivet er det to punkter 

som spesifiseres; om «utlendingen er enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur» og 

at det «i saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan 

gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville 

blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen» (Utlendl, 2008). Dette synliggjør at barns 

asylsøknader skal vurderes forskjellig fra voksne, og at terskelen for opphold er lavere for 

barn. Utlendingsforskriften er et hjelpemiddel i denne vurderingen, og i § 8-1 står det; «ved 

anvendelsen av lovens § 38 skal det foretas en vurdering av søkerens individuelle situasjon». 

Videre i § 8-5 står det; «ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens § 38, 

skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt» (Utlendl, 2008). 

 I Utlendingsforskriftens § 8-5 er det presisert at det i «vurderingen av sterke 

menneskelige hensyn etter lovens § 38 skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt». 

Videre så regulerer § 8-8 en begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere 

(EMA-barn) over 16 år. Dette er en forskrift som ble innført etter en markant økning i 

innvandringen av EMA-barn i perioden 2007-2009 (Justis- og beredskapsdepartementet,   

2012). I praksis betyr dette at barna blir sendt i retur til hjemlandet når de fyller 18 år. 

Hverken Utlendingslovens § 38 eller Utlendingsforskriften gir noen nærmere konkretisering 

av hva som skal ligge til grunn for en barnets-beste-vurdering (Utlendingsforskriften, 2009; 

Utlendl, 2008). 

!
 Beskyttelse og vern mot utsendelse. Utlendingslovens § 81 omhandler utlendingens 

rett til å uttale seg (jfr. § 28 om beskyttelse og § 73 om absolutt vern mot utsendelse). Hvor 

det skal legges tilrette for at utlendingen får muligheten til å fremlegge sine synspunkter på 

sitt eget språk. I forhold til barn sies det videre at; «dersom barnet ønsker det og det er 

nødvendig for å ivareta barnets rett til å bli hørt, kan organet som forbereder eller avgjør 

saken, beslutte at det skal gjennomføres en samtale med barnet selv om foreldrene ikke 

samtykker. Tilsvarende kan det besluttes at det skal gjennomføres en samtale med barnet uten 

at foreldrene tillates å være tilstede» (Utlendl, 2008).  
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 Utlendingsforskriftens § 17-3 åpner opp for at barn under 7 år skal informeres og gis 

anledning til å bli hørt, og at barnet «kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, 

representant eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet». Valg av type høring vurderes 

av UDI, men det skal vurderes ut i fra barnets alder og modenhet. Videre så presiseres det i § 

17-4 at det i asylsaker «skal gjennomføres en samtale med medfølgende barn over 7 år, med 

mindre barnet selv ikke ønsker det, eller det anses åpenbarnt unødvendig», og at 

asylintervjuer med EMA-barn bør gjennomføres innen 14 dager, og at representant eller 

fullmektig skal være tilstede under samtalen (Utlendingsforskriften, 2009). Hensikten med 

barnesamtalene er å kartlegge om medfølgende barn kan ha et selvstendig asylgrunnlag, og 

videre har UDI har egne retningslinjer for hvordan høring av medfølgende barn skal 

gjennomføres (UDI, 2011b). 

!
Asylinstituttets praksis 

 Kort om saksgang i asylsaker. Innvandring- og flyktningpolitikken er underlagt 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og forvaltningsenhetene består av 

Utlendingsdirektoratet (UDI) som førsteinstans og Utlendingsnemda (UNE) som 

klageinstans, der det juridiske rammeverket legger føringer for barnets-beste-vurderinger 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2012). Etter at utlendingen har levert inn asylsøknaden, 

vil UDI behandle denne og utlendingen vil ha status som asylsøker. Med dette følger det et 

asylintervju av enslige mindreårige asylsøkerbarn (EMA-barn), og ved behov en barnesamtale 

av medfølgende barn. Medfølgende barn blir i dag som oftest vurdert på foreldrenes 

asylgrunnlag, og alle samtaler vil være av betydning for totalvurderingen for UDIs vedtak 

(Stang & Lidén, 2014).  

 I 2009 ble det opprettet en egen barnefaglig enhet i UDI som har særs ansvar for å 

behandle EMA-søknader, og fra 2012 har EMA-barn hatt en hovedsaksbehandler, via 

representaten (vergen) under hele asylprosessen (Vevstad & Nordby, 2012). Hvis UDI avslår 

søknaden, kan asylsøkeren klage, og klagen vurderes da først av UDI. Hvis UDI ikke omgjør 

vedtaket sendes saken videre til UNE, som fatter et endelig vedtak. Asylsøkeren har etter 

vedtak om avslag, mulighet for å be om en omgjøringsbegjæring som betyr at UNE må se på 

saken på nytt (NOAS, 2013a; UDI, 2010a).  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 Praksis hos UDI og UNE om barnets beste. Praksis betyr i denne sammenheng den 

erfaring utlendingsforvaltningen har opparbeidet seg gjennom flere år, med sakenes ulike 

vurderinger og beslutninger. Med utgangspunkt i nasjonale lover og forskrifter er både UDIs 

og UNEs interne regelverk bindende retningslinjer for barnets-beste-vurderinger i asylsaker. 

 Det er særlig tre retningslinjer hos UDI som er av særskilt betydning for barns barnets 

vurderinger; Retningslinjer for høring av medfølgende barn i saker om beskyttelse, 

Helseanførsler i asylsaker og Behandling av asylsøker fra enslige mindreårige søkere -særlig 

om aldersvurdering. I retningslinjene for høring av medfølgende barn presiseres det at: «for å 

kunne fastslå hva som er barnets beste i den enkelte sak, er det en forutsetning at barnet selv 

har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn». Angående helseanførsler (pkt. 6) står det at: 

«terskelen for å innvilge opphold i Norge på grunnlag av barns sykdom skal være noe lavere 

enn ved tilsvarende sykdom hos voksne». Videre er det i behandling av EMA-barn 

(praksisnotat, pkt. 2) anbefalt å se hen til UNHCR Guidelines og FNs Barnekomitéens 

anbefalinger. Samtidig poengteres det at hensynet til barnets beste ikke behøver å være det 

eneste relevante hensynet (UDI, 2011b, 2013b, 2013c). UNE har derimot et praksisnotat som 

er veiledende i barnets-beste-vurderinger (UNE, 2009b). Barneombudet kom for kort tid siden 

med en rapport angående barns helsesituasjon, der hun etterlyste klarere retningslinjer for 

helseerklæringer og en tydeliggjøring av hvor grensen for oppholdstillatelse til asylbarn på 

grunn av helse skal være (Barneombudet, 2014). 

!
 UDIs og UNEs vurdering og praksis av barns «tilknytning til riket». Vurderingen 

av barns tilknytning til riket er regulert gjennom Utlendingslovens § 38 og 

Utlendingsforskriftens § 8-5. Forskriften definerer ikke nærmere hva som ligger i tilknytning 

til riket, men Justis- og beredskapsdepartementet har gitt sin tolkning antydet at tilknytning til 

riket er å anse som «følge av lang botid/oppholdstid» (UDI, 2010b). Samtidig presiseres det at 

opphold under tre år er utilstrekkelig og at det ikke er ønskelig å sette en absolutt oppholdstid. 

I følge tolkningen er tilknytning til riket en vurdering som vil variere fra sak til sak, og at 

dette skal vurderes opp mot barnets alder, språkferdigheter, fritidsaktiviteter og lignende 

(UDI, 2010b). UNE baserer sine vurderinger om barns tilknytning til riket på tidligere 

vurderinger og praksis (UNE, 2008), der praksisnotater om hensynet barnets beste i asylsaker 

og betydningen av lang oppholdstid i Norge er veiledende (UNE, 2009a, 2009b). 

!  21



Utviklingspsykologisk grunnlag 
!
 Utviklingspsykologi omfatter ulike tilnærminger med siktemål å forstå og beskrive 

barns psykiske utvikling i et biologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. I disse tilnærmingene 

har man vært opptatt av å undersøke ulike faktorer i samspillet mellom arv og miljø, barns 

påvirkning av egen utvikling, individuelle forskjeller og betydningen av det sosiokulturelle 

miljøet. Den utviklingspsykologiske tenkemåten har vært å omfavne hele aldersspekteret fra 

unnfangelse til død, men forskningen har i all hovedsak vært fokusert på barneårene og hvilke 

risiko- og beskyttelsesmekanismer som fremmer og hemmer mental helse hos barn.  

 Psykologisk kunnskap kan gi oss en forståelse av hvordan ulike aspekter som familie, 

sosiale- og vennerelasjoner, kjønns- og identitetsutvikling, innlæringsmekanismer, erfaringer 

av traumer, språk og kulturforståelse har å bety for barns utvikling. Det er selvsagt mange 

flere aspekter som utgjør det helhetlige bilde av barns utvikling, og flere av disse aspektene er 

relevant i barnets-beste-vurderinger i asylsaker. Men i det følgende vil jeg uttdype noen av 

disse temaene og trekke frem enkelte sentrale teorier og studier, som jeg anser å være av 

særlig betydning for barnets-beste-vurderinger. Jeg har valgt å utdype aspektene rundt 

sårbarhet, betydningen av trygg tilknytning, traumeforståelse og barnet som en aktør i sitt eget 

miljø. 

Sårbarhet 

 I følge Morawa (2003) blir sårbarhet forbundet med visse grupper i befolkningen som 

er spesielt utsatt for brudd på menneskerettighetene og som derfor trenger ekstra omsorg og 

oppmerksomhet (Morawa, 2003). Dette betyr at menneskerettsvernet for denne gruppen er 

stort, fordi de har vanskeligheter med å forsvare seg selv og trenger ekstra beskyttelse. 

Eksempler på disse gruppene er; kvinner/jenter, barn, flyktninger og statsløse personer 

(Humanrights, u.å).  

 Innenfor utviklingspsykologien har man en antakelse om at det er en viss individuell 

genetisk sårbarhet hos barn, der ulike negative miljømessige forhold kan føre til 

utviklingspsykologiske avvik, og hvor de samme teoriene har en antakelse om hvilke faktorer 

i miljøet som er beskyttende (Borge, 2010; von Tetzchner, 2012). Det er derfor en antagelse 

om at interaksjonseffekten mellom miljøet og styrken på barnets sårbarhet bestemmer 

utviklingen gjennom hele livsløpet. Et eksempel på dette er utviklingsmodellen av Horowitz 
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(1987) (gjengitt i von Tetzchner, 2012, s. 37) som illustrerer utviklingsmessige konsekvenser 

når barnet har stor grad av sårbarhet i møte med en stor grad av risiko i miljøet. Likeså viser 

sårbarhet-stress modellen som er basert på et samspill mellom biologiske, sosiale og 

psykologiske faktorer, at sårbarheten rekativeres av stress. Det er ulike stressfaktorer som har 

en negativ innvirkning på dette samspillet, og eksempler på dette er utrygg tilknytning, 

omsorgssvikt, overgrep, tap og vold, traumer som kan føre til tilknytning- og 

relasjonsforstyrrelser hos barnet (von Tetzchner, 2012). Rutter (referert i Siegler, DeLoache, 

& Eisenberg, 2011, s. 79) antyder at barn som vokser opp i familier med flere risikofaktorer 

har økt sjanse for å utvikle psykiske lidelser enn barn som vokser opp i familier med en eller 

to risikofaktorer. Resiliens handler om «normalt fungering under unormale forhold» (Borge, 

2010, s. 11), og både Kauai studien og Dunedin studien er store og sentrale longitudinelle 

resiliensstudier som har gitt oss verdifull kunnskap om både risikobarn og hvilke faktorer ved 

barnet og miljøet som har betydning for utvikling av resiliens. Videre har nyere resiliens 

forskning vist at risiko og stress ikke nødvendigvis påvirker barna negativt, men at dette er 

avhengig av alvorlighetsgrad og betydningen av individuelle, familiære eller 

samfunnsmessige type risikoer (Borge, 2010). 

Barns tilknytning til omsorgspersoner 

 Tilknytning handler om å utvikle gode, kjærlige og nære relasjoner til andre 

mennesker fra spedbarnsalderen, en tilknytning som vil ha innvirkning på barnets emosjonelle 

og sosiale utvikling, og hvordan barnet takler relasjonelle erfaringer seinere i livet. En trygg 

og stabil tilknytning etablerer indre arbeidsmodeller og fører til «trygg base» der barnet 

bruker omsorgsgiver som en støttespiller i sin egen utvikling, hvor barnet kan vende tilbake til 

for støtte og omsorg. Foreldre som har problemer med å takle egne følelser og som ikke møter 

barnet på en kjærlig måte kan bidra til at barnet føler seg utrygg, og fravær av trygg 

foreldretilknytning kan oppleves traumatisk og være en risiko for barnets identitetsutvikling 

og seinere psykiske problemer. Bowlbys tilknytningsteori er sentral i utviklingspsykologien 

som har en antagelse om at tidlig tilknytning skjer gjennom fire faser og at dette 

tilknytningsmønsteret er etablert ved 3-4 års alderen (Siegler et al., 2011; von Tetzchner, 

2012). 

 Videre utviklet Mary Ainsworth med flere utarbeidet «The Strange Situation» metoden 

som tester ulike grader av tilkytning hos barn, der barnets reaksjon blir observert i møte med 
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mor og/eller fremmede voksne (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Denne studien 

resulterte i tre kategorier eller tilknytningsmønstere; trygg, utrygg/unngående og utrygg/

ambivalent, og seinere tilførte Main & Solomon (1990) utrygg/desorganisert som en fjerde 

kategori. Gjennomgående for utrygge tilknytningsmønstrene er at barnet føler frykt og går 

rundt og er redd på grunn av foreldrenes avvisning, dårlige respons eller uforutsigbarhet på 

grunn av foreldrenes egne traumer (Main & Hesse, 1990; Main & Solomon, 1990). Noe som 

kan relateres til foreldrenes egen barndom og tilknytningsmønster (Main, Kaplan & Cassidy, 

1985). Disse tilknytningsmønsterne har vist seg å være universelle i ulike kulturer (Siegler et 

al., 2011). 

 I undersøkelsen av flere longitudinelle studier over en ti års periode fant man at barn 

av affektivt syke foreldre hadde større risiko for psykiske lidelser enn barn med friske 

foreldre, og dette var relatert til depresjon, relasjonsproblemer og økt skyldfølelse 

(Beardselee, Versage & Giadstone, 1998), og at mors angst kombinert med en utrygg/

unnvikende tilknytningsstil spiller en viktig rolle for om barn utvikler angstlidelser i 

ungdomstiden (Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997). 

 I TOPP-studien «Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid» har Nilsen, 

Gustavson, Kjeldsen, Røysamb og Karevold (2013) undersøkt sammenhengen mellom 

mødres psykiske helse og barns emosjonelle og adferdsmessige problemer fra barnet var 18 

måneder til 17 år. Resultatene viste at barn som hadde en mor med angst- og depresjon 

symptomer hadde større risiko for både emosjonelle og atferdsmessige problemer, og 

symptomer på depresjon i ungdomstiden, og disse problemene viste seg å starte allerede fra 

1,5 års alderen. Dette er funn som viser viktigheten av å fange opp både mor og barn som er i 

risikogruppen, og å sette inn tiltak så tidlig som mulig (Nilsen et al., 2013). Videre så antyder 

WHO (2004) at oppvekst under særlige vanskelige boforhold som flyktningeleirer, 

institusjoner eller i andre konflikter forstyrrer et godt tilknytningsmønster og dermed fører til 

ustabile omsorgsforhold (WHO, 2004).  

 I en studie av ti flyktningfamilier på mottak i Finland fant man høye forekomster av 

både depressive og PTSD relaterte symptomer blandt de voksne. De fleste var påvirket av å 

leve i en pågående presset situasjon, i frykt for å bli utvist og skilt fra andre 

familiemedlemmer, men hverken de voksne eller barna hadde blitt utredet eller fått 

behandling for disse problemene (Sourander, 2003). Videre har man i en annen studie funnet 
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at behandling av psykiske problemer hos innvandrere/flyktninger støter på ulike utfordringer 

hos helsevesenet på grunn av store språk og kultur forskjeller, noe som hindrer både 

kommunikasjon og gjensidig forståelse (Kirmayer et al., 2011). Dette støttes av Le, Kale, 

Jareg og Kumar (2013) som poengterer at behovet for tolketjenester i helse- og 

omsorgssektoren i Norge øker, og etterlyser bedre rutiner for å kvalitetssikre god og forståelig 

pasientinformasjon (Le et al., 2013). 

  

Betydningen av traumer og psykisk helse ved barns utvikling 

 Mange flyktningbarn har opplevd ulike type traumer, og dette er subjektive hendelser 

som kan oppleves både overveldende og uhåndterbare, og som genererer emosjonelle 

reaksjoner som frykt og hjelpesløshet. Disse reaksjonene påvirkes av både omfang, intensitet 

og varighet, og utforder mestringsstrategiene i barnet, og kan ha en innvirkning på både 

hukommelses- og lærevansker (Seligman, Walker & Rosenhan, 2001; NKVTS, 2006).  

 Terr (1991) skiller mellom to type traumer; enkelthendelser som skjer plutselig og uten 

forvarsel, som ulykker og dødsfall (traume 1). Og en serie av opplevelser der hendelsen 

gjentas over tid, hendelser som krig, vold i familien, vedvarende omsorgssvikt (Terr, 1991).  

Alvorlighetsgraden av traumeopplevelsen vil variere og være av betydning for hvordan 

personen reagerer i ettertid, avhengig av personens sårbarhetsfaktorer, personlighet og 

mestringsevne. Skre (2009) antyder at krigstraumer ikke avtar med årene, og sier at; 

«krigstraumer er ikke bare et øyeblikks redsel, men et minne som vil prege ofrene gjennom 

hele livsløpet» (Skre, 2009). Krigstraumer har ofte en sammenheng med PTSD symptomer, 

og i en undersøkelse av 397 foreldre og barn ved Gazastripen, ble det rapportert mange 

traumatiske hendelser, hvor høy forekomst av både PTSD og angst blandt både barn og 

foreldre var tilstede (Thabet, Tawahina, El Sarraj & Vostanis, 2008).  

 Fazel & Stein (2002) antyder at flyktningbarn er i gjennom tre type traumefaser; der 

eksponering for krig og tap av familiemedlemmer gjør at de blir drevet på flukt. Videre at de 

under reisen til mottakslandet utsettes for ulike livstruende farer og hvor de lever under 

konstant stress. Mens den siste fasen (sekundær traume), skjer i mottakslandet ved store 

påkjenninger i forbindelse med lang ventetid i asylprosessen, integrering med nye venner, 

skole og språk, og tolkeansvar for foreldrene (Fazel & Stein, 2002).  

 Tidligere forskning har vist at barn som var utsatt for et alvorlig krigstraume, viste 
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tegn til sorg og redsel for å miste familiemedlemmer to år etter hendelsen. Symptomene 

vedvarte, men intensiteten reduserte over tid (Dyregrov, Gjestad & Raundalen, 2005). I en 

studie med 403 krigsutsatte palistinske barn fant man at barna hadde høy risiko for å utvikle 

PTSD og depresjon, men at ulike krigstraumer ikke spesifikt kunne relateres til PTSD 

(Thabet, Abed & Vostanis, 2004). Videre har Thabet & Vostanis (2000) i en longitudinell 

studie funnet at PTSD avtok i tiden etter krigstraumene, men at barna forstatt viste en rekke 

emosjonelle og adferdsproblemer i ettertid. Likeså viser funn at barn som bor på mottak i 

Norge og som har fått endelig avslag lever med redsel, og at det er en hyppig forekomst av 

psykiske og fysiske problemer blandt disse familiene (Weiss, 2013). Videre at enslige 

mindreårige asylsøkere har flere psykiske problemer enn medfølgende barn (Oppedal, Seglem 

& Jensen, 2009).  

 Sivertsen (2007) intervjuet i sin hovedoppgave ansatte ved flere asylmottak i Norge, 

der to av spørsmålene dreide seg om hvilke forhold de ansatte mente var belastende for barna 

i mottakstilværelsen og hvilke forhold som kunne forebygge disse problemene. De ansatte 

mente at tiden i mottak og foreldrenes vanskelige situasjon var mest belastende for barna. 

Mens skolegang, fritidstilbud og økonomisk vederlag for familiens dårlige økonomi var 

forhold som kunne kompensere for disse belastningene (Sivertsen, 2007). 

Barns tidsperspektiv 
 Barns konseptuelle forståelse av tid blir utviklet som en del av den kognitive 

utviklingen. Etterhvert som barnet oppdager verden rundt seg gjennom sansene, vil de utvikle 

ny kunnskap ved hjelp av tenkning og resonnering, og disse erfaringene vil være i en 

kontinuerlig tilpasningsprosess. I Piagets teori anses tidsforståelsen for å være mangelfull 

eller svak i den sansemotoriske perioden (0-2 år), men at den aktualiseres i det konkret-

operasjonelle stadiet ( 7-11 år). Ved 7-11 års alderen utvikler barnet evnen til å tenke både 

logisk, abstrakt og målbevisst, for eksempel ved å kunne tenke reversibelt, og ta andres 

perspektiver. Det at barnet kan tenke i fortid, nåtid og fremtid gir dem en større forståelse av 

omverden og hvordan ting henger sammen (von Tetzchner, 2012), og fordi barn er under 

utvikling kan man derfor tenke seg at voksne har flere minner og erfaringer som gir en mer 

integrert og utviklet måte å se tidsperspektiv på. Piaget vekla de kvalitative endringene i barns 

tenkning, mens Vygotsky var mer opptatt av den kontinuerlige kvatitaitve endringen. Dette 

var en ny måte å tenke på innenfor utviklingspsykologien og som la grunnlaget for det 
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sosiokulturelle perspektivet, der man har en antakelse om at barnets personlighet blir formet 

av og med den sosiokulturelle konteksten de befinner seg i (Siegler et al., 2011). 

Barnet som en aktør i samfunnet 

 Som en parallel til Vygodsky, forsøker Bronfenbrenner i teorien om den økologiske 

utviklingsmodell å forklare hvordan det enkelte barn både påvirker og blir påvirket i en 

naturlig kontekst av ulike sosiale og kulturelle omgivelser gjennom hele utviklingsløpet 

(transaksjonseffekter). Og hvordan barnets personlighet (gener og sårbarhet) samvirker i 

omgivelsene (proksimale), videre hvordan dette virker sammen og gir transaksjonseffekter 

mellom mikrosystemet, mesosystem, eksosystem og makrosystem over tid. Modellen viser 

hvordan barnet utvikles i et dynamisk samspill med famlie og samfunn (Bronfenbrenner, 

1979; von Tetzchner, 2012).  

 Dette er økologiske forhold som både fremmer og hemmer psykisk vekst hos barn, og 

som anses som kritisk for menneskelig utvikling, der positive mellommenneskelig relasjoner 

og støtte fra familien og nærmiljøet er en forutsetning for at barnet skal ha en positiv utvikling 

(von Tetzchner, 2012).  

 Den økologiske utviklingsmodellen har i følge von Tetzchner (2012, s. 56) «bidratt til 

å tydeliggjøre hvordan overordnede politiske beslutninger kan ha betydning for det enkelte 

barns utvikling og dermed til å inkludere politiske forhold som relevante omgivelsesmål og 

som utgangspunkt for forskning på barns utvikling», og utgangspunktet for dette er at 

makronivået omfavner alle barn i Norge (von Tetzchner, 2012). Modellen gir derfor et 

overordnet perspektiv på hvordan makrosystemet indirekte påvirker barn i Norge, og ser man 

dette i sammenheng med asylbarna i Norge så vil asylpolitikken og det nasjonale regelverket 

påvirke barnets-beste-vurderinger.  
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Metode 
!
Valg av metode 

 I dette prosjektet ønsket jeg å undersøke den psykologiske forståelsen av barnets beste 

i asylsaker, hva som legges i dette ut fra et psykologisk perspektiv og i hvilken grad denne 

forståelsen harmonerer med barnets-beste-vurderinger slik disse foretas i dag. Med dette som 

utgangspunkt utviklet jeg denne undersøkelsen med fokus på den psykologiske tilnærmingen 

til barnets beste begrepet i asylsaker. Formålet var å innhente betraktninger fra psykologer 

som hadde barnefaglig kunnskap om og erfaring med asylbarn, slik at jeg kunne få et bilde av 

hvordan dette så ut. Jeg valgte, en fenomenologisk tilnærming med vekt på informantenes 

mening om et bestemt fenomen (Svartdal, 2009). 

 Bruk av fokusgrupper ble vurdert opp mot intervju. Fokusgrupper ville gitt meg et 

større datagrunnlag men samtidig ville dette kostet både mer tid og penger i form av 

planlegging, gjennomføring og analyse. Beslutningen om å benytte en-til-en intervju ble tatt. 

Jeg anså dette for å være et fullgodt alternativ og et godt utgangspunkt for å innhente dataene 

jeg trengte. Jeg valgte å konsentrere meg om psykologer eller fagpersoner med 

psykologifaglig bakgrunn. 

 For å besvare problemstillingen har jeg benyttet både beskrivende og relasjonelle 

strategier. En beskrivende strategi tar for seg å kaste lys over fenomenet, mens den 

relasjonelle strategien setter fenomenet inn i en sammenheng (Svartdal, 2009). Fra å belyse 

barnets-beste-vurderinger fra et psykologisk perspektiv ønsket jeg å drøfte dette opp mot 

dagens asylpraksis. 

!
Utvalg  

 For å finne svar på problemstillingen, fant jeg det hensiktsmessig å finne personer som 

hadde kunnskap om barns utvikling. Jeg valgte derfor to kriterier for utvalget; at de hadde 

utdannelse innenfor psykologi, og at de hadde direkte eller indirekte erfaring med 

asylsøkerbarn og asylsøkerprosessen. I all hovedsak var jeg interessert i å intervjue 

psykologer som hadde klinisk erfaring med med asylbarn, da jeg mente de hadde gode 

forutsetninger for å mene noe om hvilke psykologiske utfordringer det ligger i barnets beste 

begrepet. For å få tak i denne gruppen ble det benyttet et strategisk utvalg hvor jeg oppsøkte 
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deltakerne jeg ønsket å intervjue. Utvalget hadde god kunnskap om barns utvikling, og 

kjennskap til asylbarna som gruppe, selv om dette selvsagt varierte noe. Det ble ikke tatt 

hensyn til andre demografiske data som for eksempel antall års erfaring, alder eller kjønn. 

Dette var bevisste valg fra min side, da kriteriene jeg allerede hadde valgt ville gi et åpent og 

godt utgangspunktet for datainnsamlingen. 

!
Prosedyre og forskningsdesign 
 Kvalitativ metode benyttes når vi har lite kunnskap om et fenomen, og hvor man 

ønsker informasjon om et «smalt» tema. Jeg valgte derfor å benytte intervju for å innhente 

fenomenologisk unike og særegne data, der hovedformålet var å få et dypt og detaljert bilde 

av barnets beste fra et psykologisk ståsted, på en slik måte at psykologien har muligheter for å 

tydeliggjøre sin rolle.  

 Det ble tidlig utformet en prosjektbeskrivelse med en beskrivelse av tema og 

fremdriftsplan, deretter ble informasjonsskrivet og intervjuguiden laget. I samråd med 

hovedveileder ble det sendt et meldeskjema til NSD (Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste 

AS) for å ivareta meldeplikten jfr. personopplysningsloven, der jeg beskrev hvordan 

datamaterialet (lydfiler, transkriberingsdokumenter og koblingsnøkkel) skulle lagres og 

behandles anonymt, samt hvilke lagringsenheter som skulle benyttes under og etter 

prosjektslutt. Både informasjonsskrivet og intervjuguiden ble sendt som vedlegg til 

meldeskjema og prosjektet ble godkjent. Det var ikke nødvendig å innhente tillatelse fra REK 

i dette prosjektet.  

 Deretter startet jobben med å innhente informanter og avtale intervju. Siden 

intervjurollen var noe helt nytt for meg, så ønsket jeg å møte informantene ansikt til ansikt, og 

jeg søkte ikke om økonomisk støtte da dette ikke var nødvendig for å få gjennomført 

prosjektet. 

!
Intervju 

 Intervju (eller forskningsintervju) anses for å være en form for samtale, «et håndverk 

som læres gjennom praksis» og «selv om det ser lett ut å intervjue, er det vanskelig å gjøre det 

skikkelig» antyder Kvale & Brinkmann (2012, s. 36 og 21), og poengterer videre at dette 

innebærer ulike ferdigheter innenfor konversering, lytting og det å stille spørsmål utvikles 
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gjennom prøving og feiling. Med andre ord så hadde jeg ulike forberedelser og refleksjoner 

om dette både i forkant, underveis og etterkant av disse intervjuene.  

 Jeg la opp til et semistrukturert intervju fordi jeg ønsket å undersøke fenomenet 

barnets beste på en slik måte at mine spørsmål kunne generere oppfølgingsspørsmål på 

spesifikke temaer som var av interesse. Denne type intervju har vist seg å være fruktbart i 

undersøkelser fordi informanten kan utfolde seg i temaer hvor det var naturlig å gå mer i 

dybden (Svartdal, 2009). I forberedelsen til intervjuene ble informasjonsskrivet utformet etter 

en standardmal fra UIO sine nettsider, og i dette skrivet ble både tema, bakgrunn og formålet 

med prosjektet presentert for informantene. Videre var det en kort beskrivelse av hva 

deltakelsen innebar for informantene og at dette var en frivillig deltakelse. 

Informasjonsskrivet ble formulert på en slik måte at når informantene responderte positivt på 

invitasjon (via e-post), så samtykket de automatisk til å delta. Denne muntlige 

samtykkeerklæringen var mulig fordi jeg ikke skulle intervjue barn, andre sårbare grupper 

eller innhente helsemessige sensitive opplysninger. Informasjonsskrivet ble sendt som et 

vedlegg til invitasjon via e-post (vedlegg 2).  

 Dette var mitt første forskningsprosjekt og dermed mitt første møte med 

intervjurollen, og for å unngå de største fallgruvene i intervjusettingen gjennomførte jeg et 

prøveintervju i forkant av hovedintervjuene. Her fikk jeg testet ut spørsmålene, diktafon, 

varighet og flyt, noe som gav meg en nyttig erfaring i det videre møte med informantene. 

  

Rekruttering 

 Som tidligere nevnt gikk jeg systematisk og kategorisk til verks for å finne 

informanter til intervju, og dette var en prosess som tok mange uker. I første omgang ønsket 

jeg å komme i kontakt med klinikere som var tilknyttet helsetjenesten i kommunen, derfor tok 

jeg først utgangspunkt i UDIs oversikt over asylmottak i indre Østland. Dette innebar 

asylmottak i Østfold, Buskerud og Hedmark/Oppland, hvor jeg sendte e-post forespørsler til 

mottak som hadde registrert e-post adresse på UDIs adresseliste. Dette resulterte i 16 av 18 

mottak, og i e-posten beskrev jeg prosjektet og hvorfor jeg ønsket å komme i kontakt med 

psykologer som var tilknyttet mottaket og helsetjenesten i kommunen. Jeg fikk 

tilbakemeldinger fra nesten alle, men svært få kunne ikke gi meg noen konkrete navn på 

psykologer. Siden responsen var nokså dårlig, valgte jeg videre å ta kontakt med R-BUP og 
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BUP/BUPP avdelinger på Østlandet, men ettersom denne korrespondansen tok nokså lang tid 

og ikke gav meg noen nye navn på listen, tok jeg kontakt med hovedveileder for videre råd. 

Etter en samtale med hovedveileder fikk benytte meg av hennes nettverk, som resulterte i en 

liste med konkrete navnforslag, og i midten av desember ble invitasjon og informasjonsskriv 

sendt til 14 informanter per e-post. De fleste responderte umiddelbart, 12 av disse jobbet som/

eller hadde jobbet som klinisk psykolog, en arbeidet som psykiater, og en hadde mellomfag i 

psykologi. Sistnevnte hadde ikke erfaring som klinisk psykolog.  

!
Svarprosenter og frafall 

 Det ble sendt ut 14 invitasjoner per e-post. Fire personer besvarte ikke henvendelsen, 

en ønsket ikke å delta, en sa ja men responerte ikke på den videre korrespondansen. Da satt 

jeg igjen med åtte informanter som ønsket å bidra til undersøkelsen. Disse informantene besto 

av fem kvinner og tre menn (tilfeldig), og de befant seg på fem ulike byer på Sør- Østlandet. 

Seks av informantene var utdannet klinisk psykolog eller psykologspesialist, mens en hadde 

mellomfag i psykologi, og den siste var psykiater. Av disse åtte arbeidet fem som klinikere/

psykiater da intervjuene ble gjennomført. Engasjementet for asylbarna varierte i stor grad, noe 

som også intervjuene bar preg av. I oppgaven vil de bli omtalt som informanter, og ingen har 

hittil ønsket å trekke seg fra undersøkelsen. 

!
Intervjuguide 

 I planleggingen av intervjuet ble det utarbeidet en intervjuguide basert på Kvale & 

Brinkmanns (2012, s. 145) anbefalinger, der jeg satte opp prosjektets forskningsspørsmål 

tematisk på den ene siden, og intervjuspørsmålene på den andre siden (vedlegg 1). Dette 

resulterte i bevisst rekkefølge av tre hovedområder: forståelse og vektlegging av barnets beste 

begrepet, barnets beste ved dagens praksis og psykologiens bidrag til tydeliggjøring av 

begrepet. Videre ble det en langvarig tankeprosess i å finne de «riktige» spørsmålene under 

hver kategori etterhvert som jeg leste meg opp på litteraturen. Som Kvale & Brinkmann 

(2012) antyder; hvilke korte og konkrete spørsmål ville gi meg de dataene jeg er ute etter? Jeg 

måtte ha fokus på å formulere spørsmålene slik at de i størst mulig grad kunne bidra til et godt 

datagrunnlag.  

 Etter prøveintervjuet ble det gjort noen justeringer, og mot intervjustart i januar ble det 

!  31



foretatt enda nye justeringer. Dette var en tankeprosess som til slutt resulterte i seks åpne 

spørsmål med mulighet for oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene var; 1). «Som fagperson, hva 

legger du i begrepet barnets beste?», 2). «Hvorfor velger du å legge vekt på dette/disse?», 3). 

Basert på dagens asylpraksis, og avveininger mellom sterke menneskelige hensyn og 

innvandringsregulerende hensyn. Hvordan synes du hensynet til barnets beste blir ivaretatt i 

denne konteksten?», 4). «Hvis du sto helt fritt. Hva synes du burde vært gjort annerledes og 

hvordan?», 5). «I forbindelse med regjeringsskifte i høst ble det meddelt at barnets beste skal 

veie tyngre i asylsaker. Hva mener du skal til for å få til dette?» og 6). «Hvordan ser du for 

deg at psykologien kan bidra til å konkretisere og tydeliggjøre begrepet?». Til slutt ble det stilt 

spørsmål om de hadde noe mer å tilføye. Fordelen med åpne spørsmål (hva, hvordan, hvilke, 

hvordan og hvorfor) er at de gir utfyllende svar, kontra lukkede svar som kun gir ja eller nei. 

Det ble i tillegg skrevet ned en huskeliste på hva jeg måtte informere om i forkant av 

intervjuet. 

Gjennomføring av intervjuene 

 Intervjuene ble gjennomført i januar 2014 (en i februar), og de ble tatt opp på en 

diktafon. Varigheten på intervjuene varierte fra 11 til 50 minutt og gjennomsnittet lå på 29,5 

minutt, og lydfilene ble overført og lagret på MacBook uten mulighet for identifisering. Det 

ble i tillegg laget en koblingsnøkkel slik at jeg til en hver tid hadde oversikt over hvilken 

status informantene hadde under prosessen. Intervjuavtalene ble lagt etter lunchtid da dette 

ble mest gunstig i forhold til min reisetid til bestemmelsesstedet, som skjedde med bil eller 

fly. Alle bortsett fra det ett intervju ble holdt på informantenes arbeidsplass, i dette ene 

intervjuet ble jeg invitert hjem til informanten. Jeg innledet alle intervjuene med en litt 

uformell samtale om oppgaven, informantens bagrunn og erfaring, og en kort informasjon om 

meg selv.  

 Før intervjuet startet gikk jeg igjennom huskelisten fra intervjuguiden og gav en 

påminnelse om Barnekonvensjons artikkel 3, nr. 1, og at jeg kom til å stille seks spørsmål. For 

å unngå misforståelser underveis fikk de mulighet til å stille oppklaringsspørsmål i forkant.  

 Som tidligere nevnt var det en helt ny situasjon for meg å være i intervjurollen, og jeg 

forberedte meg så godt jeg kunne, og jeg valgte å følge Kvale & Brinkmanns (2012) ti 

kvalifikasjonskriterier i størst mulig grad, blant annet i forhold til struktur, det å la 

informanten snakke ut, være tydelig og aktivt respondere på uttalelser (Kvale & Brinkmann, 
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2012). I forkant hadde jeg fått råd av hovedveileder om å ta meg god tid til å lytte på 

informantene, jeg var derfor spesielt fokusert på dette under hele intervjuet slik at dette forble 

et intervju og ikke en hverdagssamtale. Det var en god takt og tone mellom informantene og 

meg, og jeg bemerket at flyt og struktur ble bedre for hvert intervju. Da intervjuet var over 

fikk informantene en påskjønnelse for at de stilte opp, og i motsetning til oppgavens tema fikk 

de tradisjonskost fra Hallingdal, noe som ble godt mottatt. 

Transkribering 

 Lydfilene ble transkribert ved bruk av transkriberingsverktøyet HyperTranscribe 

etterhvert som intervjuene ble gjennomført, og jeg valgte en ordrett, ord for ord transkribering 

for å et godt utgangspunkt for analysen. Det er blitt sagt av Kvale & Brinkmann (2012) at 

transkriberingsarbeidet er en særdeles nyttig læringprosessen i det å bli en god intervjuer, 

fordi det er en egen nytteverdi å huske intervjusituasjon samtidig som lydfilen transkriberes. 

Videre antyder forfatterne at det ikke finnes en korrekt transkripsjon, men at dette kommer an 

på hva som er nyttig transkripsjon for min forskning (Kvale & Brinkmann, 2012). På 

bakgrunn av dette tok jeg ikke hensyn til pauser, følelsesuttrykk, sukk og lignende i 

transkriberingen siden jeg anså dette som lite viktig informasjon for den videre analysen. 

Transkriberingen av de lengste intervjuene var tidkrevene, og dette arbeidet resulterte i 48 A4 

sider, med 3 til 12 sider per intervju. Dette var en lærerrik prosess, og jeg lærte spesielt mye 

om min egen konversering. 
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Analyse 
!
Analyseprosessen 

 Kvale & Brinkmann (2012) argumenterer for at forskeren først må vite hva som skal 

undersøkes og hvorfor det skal undersøkes, før man bestemmer seg for hvordan analysen skal 

gjøres. I tillegg vil kvaliteten av analysen være avhengig av forskerens kunnskaper og 

ferdigheter om både tema og analytiske forskningsverktøy (Kvale & Brinkmann, 2012). Når 

disse hensynene ivaretas vil det være større sjanser for at problemstillingen(e) vil være i fokus 

under hele analyseprosessen. Målet med denne undersøkelsen var å analysere 

meningsinnholdet i psykologenes beretninger om hensynet til barnets beste i asylsaker. En 

tematisk analyse om et fenomen som tidligere har vært lite utforsket fra et psykologisk 

perspektiv. 

 Braun & Clarke (2006) poengterer at induktiv tematisk analyse er en datadrevet 

analyse (bottum-up), hvor hensikten er å kode dataene uten at de skal passe inn i en 

forhåndsbestemt ramme men at de blir drevet frem av datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). 

Av praktiske årsaker ventet jeg med å starte kodingen inntil alle åtte 

transkriberingsdokumentene forelå. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å benytte meg av 

analyseprogrammet HyperRESEARCH under hele analyseprosessen, men etter å ha kodet 

hele tekstmaterialet første gang ble det hele ganske overveldende og uoversiktlig for meg. 

Derfor bestemte meg for å gå over til manuel koding, hvor jeg fikk muligheten til å bearbeide 

tekstmaterialet på en helt annen måte. Dette var fult mulig siden antall papirsider var i et 

overkommelig antall.  

!
Innledende koding 

 I første omgang tok jeg for meg dokument for dokument, hvor jeg skrev jeg ned 

merkelapper/begreper (koder) i margen på papirdokumentet og i en egen notatbok. Dette var 

nøkkelbegreper som skulle identifiserte det meningsbærende i rådataene, noe som innebærer 

at man bør kode så detaljert som mulig for å ivareta konteksten, men også for kunne bruke 

kodingen i seinere analyser (Braun & Clarke, 2006). Denne prosessen repetere jeg i flere 

ganger, noe som resulterte i at koder ble fjernet, andre kom til og noen ble stående. Dette var 

en utfordrende jobb fordi det kunne være små nyanser som skilte meningsinnholdet og derav 
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informantenes perspektiver. Derfor måtte jeg være tydelig på navngivningen i selve kodingen. 

Mange av nøkkelbegrepene (noen ganger setninger) var begreper jeg kjente til i fra før, for 

eksempel om barnets beste og det å leve på vent; «saksbehandlingstiden er lang og drepende» 

og «å miste håp for fremtiden». Mens andre var nye; «bidra til at foreldre blir gode utgaver av 

seg selv» og «det er et urolig nabolag for barn på mottak». 

!
Identifisering av temaer 

 Da den innledende kodingen var ferdig, overførte jeg begrepene til et datadokument. 

Begrepene ble merket med nummer (1 til 8) slik at jeg seinere kunne identifisere hvilken 

informant kodingen kom fra. Deretter startet jeg å sortere nøkkelbegrepene inn i potensielle 

sub-grupper (Braun & Clarke, 2006) ved hjelp av klipp og lim teknikken. I dette arbeidet 

benyttet jeg meg av tabeller for at det skulle bli visuelt oversiktlig. Noe som resulterte i én 

tabell per tekstdokument med begreper sortert i de ulike tabellcellene. Det var ikke nødvendig 

å sortere per informant siden jeg var ute etter beretninger fra gruppen i sin helhet, men jeg 

valgte å gjøre dette for å ha kontroll på at ingen av begrepskodene uteble. Da de åtte tabellene 

forelå begynte jeg å sortere de innledende kodene på tvers av alle intervjuene, noe som 

resulterte i en stor tabell med 15 sub-grupperinger. Noen av sub-gruppene inneholdt mange 

innledende koder, mens andre inneholdt noen få. Deretter måtte jeg finne en passende 

beskrivelse for hver sub-gruppe. Eksemper på dette var; «utviklingspsykologiske 

konsekvenser av å være på vent», «ytringer om tilknytningsperspektivet» og «UDI/UNE og 

praksis». Dette var beskrivelser som kunne speile både datamaterialet og problemstillingen 

jeg hadde stilt, og som tematiserte barnets beste fra ulike områder eller nivåer. Erfaringen fra 

denne prosessen resulterte i at jeg i enkelte tilfeller måtte skrive om enkelte innledende begrep 

slik at de ble mer detaljert, noe som gjorde den videre sorteringen enklere og at validiteten ble 

styrket. Denne analyseprosessen ble et resultat av min tolkning av datamaterialet gjennom 

mye prøving og feiling. 

!
Hovedtemaer 

 Målet med å re-identifisere temaer var å slå sammen sub-grupper inn større og 

overordnede hovedgrupper (Braun & Clarke, 2006). Dette innebar at de 15 sub-gruppene 

skulle justeres til noen få hovedgrupper. Visuelt så fikk jeg et godt utgangspunkt siden 

!  35



tabellen var på én A4-side, og dette gjorde det enklere for meg å analysere og se sammenheng 

mellom sub-gruppene. Selve prosessen ble løst ved å benytte farger, der jeg kodet sub-

gruppene som hadde et gjensidig innhold med en felles farge. Dette ble allikevel en 

tidkrevende tankeprosess fordi mye av innholdet kunne plasseres på tvers av hovedgruppene. 

Ved å holde fokus på essensen i innholdet og oppgavens problemstilling kom jeg til slutt fram 

til fire hovedteamer, med tre til fem underliggende temaer som i seg selv viser flersidigheten 

ved hovedtemaene. Hovedtemaene vil bli presentert som; «Barnets beste - et mangfoldig 

begrep», «Barnets beste må være tuftet på psykologisk kunnskap», «Rammevilkår for barnets-

beste-vurderinger» og «Store mangler ved norsk asylpraksis». 

!
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Resultater 
!
 Formålet med denne studien var å undersøke psykologien bak barnets beste begrepet, 

men også å komme fram til en tydeligere forståelse og operasjonalisering av begrepet, og  

diskutere dette opp mot barnets-beste-vurderinger som gjøres i dag. Alle informantene gav 

uttrykk for at temaet var viktig og at de ønsket å bidra med sin kunnskap og erfaring i dette 

prosjektet. Intervjuene bar preg av fylde og rike meningsutvekslinger, og selv om de hadde 

forskjellige tilnærminger, og i ulik grad utfoldet seg i de ulike temaene, kom det fram flere 

elementer og nyanser enn jeg hadde regnet med. 

 Hva tenker psykologer rundt barnets beste begrepet i asylsaker? Og hvordan vil de 

vurdere barnets beste i en asylsak? Resultatene viser at det er vanskelig å ta for seg barnets 

beste begrepet i en snever forstand, men at det kan angripes på flere måter. Informantene har 

vist at de er opptatt av å forklare dette på ulike nivå og på forskjellige måter.  

 Hovedtemaene vil bli presentert som; 1) «Barnets beste - et mangfoldig begrep», 2)  

«Barnets beste må være tuftet på psykologisk kunnskap», 3) «Rammevilkår for barnets-beste-

vurderinger» og 4) «Store mangler ved norsk asylpraksis». Innholdet i undergruppene vil 

overlappe noe i presentasjon på grunn av de ulike tilnærmingene informantene hadde til 

spørsmålene som ble stilt. 

  

1. Barnets beste - et mangfoldig begrep 

På spørsmål om barnets beste begrepet valgte noen å se det i et utviklingsperspektiv mens 

andre fokusere på barnet som et selvstendig individ. Felles for deres beretninger var at barnets 

beste begrepet består av ulike momenter, og at disse elementene viser til forhold som er av 

betydning for å forstå eller predikere barns mentale utvikling i et livsløp, basert på situasjon, 

alder og kontekst; 

Det er et vanskelig begrep. Om man tenker i forhold til menneskerettigheter, eller om 

man tenker det i forhold til psykologisk kunnskap. Noen ganger kan det være bedre for 

barnet å ikke være i Norge og miste noen rettigheter i forhold til Barnekonvensjon, 

mens det psykologisk sett kan være bedre (5). 

!
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I et utviklingsperspektiv. En av informantene gav uttrykk for at hun ikke hadde reflektert 

over begrepet tidligere, hun valgte derimot å legge vekt på at barn må få være barn; 

Det å legge vilkårene tilrette for at barnet skal kunne bruke barndommen til å utvikle 

seg på en god måte slik at det kan få et voksenliv med full kapasitet i forhold til både 

relasjonsdanning, og i forhold til det å være i yrke og arbeide, og bruke seg selv på en 

god måte (1). 

!
Andre valgte å trekke frem enkeltfaktorer som i seg selv er anses som å være grunnpilarer i 

utviklingen, som for eksempel det å forklare ulike utviklingsrelaterte begreper som trygghet, 

forutsigbarhet, støtte og anerkjennelse;  

Trygghet er en grunnleggende rammebetingelse. Det er en forutsetning for læring, og 

fundament for å bli et menneske. Vi vet jo at opplevelse av systematisk utrygghet over 

tid kanskje er en av de største truslene for kropp og sinn. Barn må få oppleve seg sett 

som den unike personen det er, at det er noen tilstede som lærer lærer seg etterhvert å 

kjenne barnet godt nok til at det blir en relasjon, i en anerkjennende relasjon som er 

preget av den tryggheten, men også en slags begeistring for hvem barnet er (6). 

!
Et annet aspekt som kom fram var viktigheten av sosiale relasjoner; 

Vi er enige om at det beste for barn er å vokse opp med familien sin, dersom det ikke 

er spesielt uheldige forhold der. Og at det beste for barn er å få lov til å være på skole 

og ha venner (8). 

!
Det individuelle barnet, familien og kulturen. Flere av informantene snakket om barnets 

beste begrepet i forhold til barnets-beste-vurderinger, og at disse vurderingene burde være 

basert på et individuell vurdering. Det ble nevnt at de skjønnsmessige vurderingene måtte 

være vanskelig, og at disse utfordringene kan være uvurderlige fordi barn er forskjellig; 

Barnets beste vil variere veldig fra barn til barn, og situasjon til situasjon. Og hva 

man vektlegger ved barnet eller situasjon vil være ulikt, i ulike tilfeller. Det må være et 

åpent begrep nettopp fordi det ikke alltid er så lett å si hva som er det beste for hvert 

barn. Det må være individuelle vurderinger (8) 
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Samtidig var det en forståelse av at den individuelle vurderingen ikke var den eneste faktoren 

i en barnets-beste-vurdering, men at dette bør sees i sammenheng med at barn er i utvikling, 

hvor gjensidig påvirkning mellom barnet og miljøet (transaksjonseffekter) er et viktig aspekt;  

Hva trenger dette barnet, hva trenger denne familien for at dette barnet skal ha det 

bra? (5) 

!
Kunskap om kultur var et moment som ble nevnt av de fleste informantene. Det å ha 

kunnskap om familie og oppvekstforhold i hjemlandet til barna ble fremhevet. Er det alltid 

barnets beste å komme til Norge? Hva er hensikten med at de flykter hit? Hvilket perspektiv 

er det riktig å ha i disse vurderingene, og i hvilken grad blir disse kartleggingene gjort i disse 

vurderingene. En av informantene som hadde jobbet mye med enslige mindreårige asylsøkere 

var opptatt av dette; 

Enkelte kommer fra kulturer som er så annerledes enn den norske. Jeg tror de strever 

enormt med å finne seg til rette her. Jeg ser noen barn som aldri har gått på skole, 

aldri har vært utenfor hjemstedet sitt. De er redde for dusjen fordi vannet kommer fra 

himmelen. De  er ikke vant med å omgås venner på samme måte. Det er ikke sikkert de 

får et godt liv her. Det er ikke alltid det beste å komme til Norge selv om det er et rikt 

land (8).  

!
Videre ble det snakket om de enslige mindreårige asylsøkerbarnas tap av familie og 

vennerelasjoner, og kontrasten til den nære sosiale støtten som et barn trenger. Et oppbrudd 

med storfamilien og venner når de drar fra hjemlandet, og hvor de seinere står i fare for å 

miste nye vennerelasjoner fordi de blir sendt ut av Norge; 

Jeg vet ikke om det er så gunstig å gi dem opphold for en stund jeg. Noen familier har 

solgt alt de eide for å sende eldstesønnen sin til det gode landet. Disse barna har mye 

samvittighet ovenfor familien sin, og de har en enorm oppgave foran seg. Og hvis de 

blir sendt hjem så har de feilet, for de ikke har klart å gjøre den jobben de var satt til å 

gjøre for familien sin (8). 

!
!
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Om selve vurderingsprosessen. En av psykologene valgte en annerledes tilnærming til 

begrepet; 

Barnets beste er en prosess vil jeg si, mer enn en status. Barnets beste er noe man gjør 

for å komme frem til. Noe man gjør når man skal fatte beslutninger på vegne av barn. 

Da skal man ta hensynet til barnets beste, og det betyr at man skal sette seg ned i 

enhver vurdering og tenke at; hva er isolert sett barnets beste i denne situasjon. Og 

som et punkt nummer to, veie dette opp mot andre hensyn som kommer inn (7). 

!
Barnets beste er ett begrep, allikevel har informantene snakket om ulike elementer og 

tilnærminger til begrepet, noe som kan tyde på at begrepet er et lite ensartet begrep. 

!
2. Barnets beste må være tuftet på psykologisk kunnskap 

Informantene hadde god barnefaglig tyngde, og de snakket om ulike temaer innenfor 

utviklingspsykoloigsk kunnskap som er relevant innenfor barnets-beste-vurderinger i 

asylsaker. 

!
Den grunnleggende tryggheten og forutsigbarheten. Trygghet ble av flere nevnt som et 

grunnleggende fundament i et barns liv. Det ble vist til trygghet i forhold til det å vokse opp 

på et mottak i en uforutsigbar situasjon, og hvordan dette sammen med lang botid kan påvirke 

barns utvikling i en negativ retning. Det ble også snakket om ungdommer som har sluttet å 

planlegge livene sine, og om fremtidsplaner som forblir med drømmer;  

 Mange av disse barna lever med stor utrygghet, barn som har fått avslag og som ikke 

 vet hva fremtiden vil bringe. De har store spørsmål i livet sitt som de ikke får svar på. 

 De kjenner på så mye utrygghet i forhold til det å vente på at politiet skal komme å 

 hente dem (2).  

!
De fleste informantene var inne på problemstillingen rundt lengeværende barn og tilknytning 

til riket. Og mange assosierte dette med barn som har bodd i Norge hele sitt liv, lære seg 

språket og kulturen, gå på skole og få venner. Mens andre stilte spørsmålstegn ved om 2 eller 

3 år var lang nok tid før de burde få varig opphold, eller om barnets beste er å følge foreldrene 

sine; 
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Barn knytter seg ikke til et rike, de knytter seg til mennesker. De knytter seg ikke til 

bunad og havrelefse, de knytter seg til mamma og pappa, og kanskje en lærer. Barn 

som for eksempel har en somatisk lidelse og som får hjelp i Norge, men som ikke får 

hjelp i hjemlandet. Eller at velferdssystemet vårt gjør at de overlever her, men ikke 

hjemme. Barn som er endel av barnevernet. Det er tilknytning til riket. Men å ha 

venner på et fotballag eller å være god i norsk er ikke tilknytning til riket etter mitt 

skjønn. Hvis barnet har solide tilknytningsrelasjoner til foreldrene sine og det ellers 

ikke er noe som taler i mot at de skal reise hjem, så kan foreldre ta med seg barna 

nesten hvor som helst i verden, og det går bra allikevel (7). 

!
Betydningen av traumer hos barn. Det var en gjennomgående oppfatning av at traumer er 

noe som alle asylbarn er berørt av i større eller mindre grad, og som av ulike grunner er blitt 

påført dem før, under og etter flukten. Et arr gir seg uttrykk i barnas tanke- og atferdsmønster, 

avhengig av hvilken alder de er i. En av informantene som har jobbet tett på de medfølgende 

barna forteller om de eldste barna som klarer å sette ord på følelsene sine, og som ikke 

skjønner hva som er vitsen med å leve. Mens de små barna ikke vil gå i barnehagen, og viser 

en klengete atferd og har søvnproblemer; 

De barna vi jobber med i barnepsykriatien som har vært utsatt for ting, kommer til oss 

i etterkant for å bearbeidet det. Men mange av asylbarna jeg treffer lever i en 

pågående traumesituasjon. Noe som gjør at dette blir litt forskjellige tilstandsbilder. 

Man vet jo at traumer sitter i kroppen, i reaksjonsmønsteret, i måten barnet reagerer 

på. Uten at barnet selv reflekterer over hva det handler om (1).  

!
På spørsmål om hvordan psykologisk kunnskap kan bidra til et tydeligere barnets beste 

begrep, etterlyste en psykolog mer kunnskap om traumer og traumebelastning hos barn, slik at 

dette kan bidra til en bedre forståelse for hvordan asylbarna har det; 

Jeg tenker at barns traumereaksjoner av og til er undervurdert, i forhold til 

voldsomme opplevelser fra krig, flukt eller overgrep. At det på mange måter setter dem 

ute av stand til å leve livene sine fullverdig (7). 

!
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Behandling av traumer. En annen side ved traumeforståelsen ble tydeliggjort da en av 

psykologene beskrev hvordan han eksplisitt måtte prioritere sine valg i behandlingssituasjon, 

ut i fra en uforutsigbar tidsramme; 

Mange av dem som ble henvist hit hadde ganske store traumesymptomer som gikk på 

søvn og flachbacks. Rammen ved behandlingen var at de kunne forflyttes på ganske 

kort tid. Det var mange som hadde en fæl fortid og en veldig usikker fremtid. Jeg fikk 

vite hva som hadde skjedd dem, men vi snakket ikke i særlig grad om fortiden. Fordi 

det var bare nåtiden vi kunne gjøre noe med. Derfor jobbet jeg ganske mye med 

stabiliseringsteknikker. Å lære dem noen teknikker var egentlig hovedfokuset (3). 

!
Kunnskap om barn og kultur. Hva skal til for å styrke barnets beste prinsippet? For det er 

ikke politikken som skal styre denne beslutningen bemerket en av informantene. Vi må gjøre 

opp status og anvende denne kunnskapen i praksis poengterer en av informantene, ikke bare 

innenfor psykologi men også i medisin, juss og sosiologi. Samle denne kunnskapen slik at det 

skaper en godt grunnlag til en bedre forståelse og avveininger av barnets-beste-vurderinger; 

Vi må gjøre opp kunnskapsdatabasen om hva barn trenger, og hva som er bra for barn 

i lys av barnets beste perspektivet. Dette er en jobb som vi må gjøre i Norge, Sverige 

og Italia. I Italia vil det kanskje bli litt annerledes enn i Norge fordi det også er 

kulturelle aspekter å ta hensyn til. Det som er bra her, er ikke nødvendigvis ansett som 

bra en annen plass. Jeg tror også det finnes universell viten om barnet beste som vi 

psykologer må være tydelige med å argumentere ut i fra den kunnskapen vi til enhver 

tid har (6). 

!
Asylbarnas stemme utad. Det var to sider ved psykologrollen som ble nevnt. Det ene var 

rollen som klinisk behandler, den andre var å ta rollen som en kompetanseformidler utad i 

offentligheten; 

Vi kan ikke overlate det til et lite fåtall som blir oppringt av mediene. Vi skriver i 

tidsskrift for Norsk Psykologforening o.l., men det er flere som leser en artikkel i 

Aftenposten eller BT.  Jeg er tilhenger av en jevn strøm av informasjon. Det er nesten 

helt magisk hvilken ensidige kraft det er i mediakommunikasjon. Da kunne vi 
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kommunisere ut til befolkningen at det ikke er greit at asylbarn har dårligere 

helsetilbud enn barn som er født og oppvokst i Norge (7). 

!
Men også det å bidra til samfunnsdebatt og bevisstgjøring rundt menneskerettigheter ble 

nevnt; 

Jeg etterlyser kollegaer som står opp når man ser at systemet i Norge er skadelig for 

barn. Det mangler en diskusjon om menneskerettigheter. Den kan ikke undervises 

teoretisk, den må anvendes i de enkelte tilfellene. Jeg har snakket med politikkere som 

har stilt spørsmål om menneskerettigheter, og om det skjer i disse sakene (1).   

!
Informantenes beretninger viser at det er ulike aspekter innenfor utviklingspsykologisk 

kunnskap som det er viktig å ta hensyn til i barnets-beste-vurderinger i asylsaker, fordi det gir 

oss en forståelse av hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som ligger til grunn for barns 

utvikling. Samtidig uttrykte de sin bekymring for ulike mangler ved dagens praksis. 

!
3. Rammevilkår for barnets-beste-vurderinger 

Det viste seg vanskelig å snakke om barnets beste begrepet uten å komme inn på 

menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser. Hvilke de er og hva de betyr for hensynet 

til barnets beste? 

!
Forpliktelser og menneskerettigheter. Det ble antydet at barnets beste prinsippet ikke måtte 

misbrukes, men at praksis måtte være menneskerettighetsorientert; 

Barnets beste prinsippet er et viktig prinsipp. I den grad at måten vi behandler 

samfunnets yngste, og mest sårbare og avhengige individer på, sier noe om selve 

samfunnet (6). 

!
En informant som snakket om betydningen av foreldre-barn samspillet i et 

menneskerettighetsperspektiv; 

Man tenker at barna skal ha rettigheter, men foreldrene er det ikke så nøye med. Også 

glemmer man at det er jo samspill mellom foreldre og barn som barn er helt 

avhengige av for å klare å utvikle seg (1). 
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!
Flere var opptatt av Norges forpliktelser, og hvordan rammevilkårene ble tolket og praktisert 

ved barnets-beste-vurderinger. Et element i dette var de høye kravene som stilles for å få 

opphold på grunn av psykisk sykdom, et annet var hvordan helseerklæringer formuleres; 

Vi må ta inn over oss at vi har deklarasjoner å forhold oss til. For eksempel så sier 

World Medical Assosiation at uansett asylstatus, om du er flyktning eller papirløs, så 

skal du ha alle rettigheter i helsevesenet. Og i Lisboadeklarasjon for leger så står det 

at du ikke skal avbryte behandling for en pasient, uten å sikre at den blir fulgt opp et 

annet sted. Jeg tenker på ….-saken og på broren (…). Legen i hjemlandet gav gutten 

vitaminer etter å ha lest min legeerklæring på engelsk. Dette viser at vi har en ulik 

forståelse av hva dette er. I forhold til deklarasjon skulle ikke behandlingen vært 

avbrutt i Norge, men spiller internasjonale forpliktelser noen rolle for den norske 

asylpolitikken i det hele tatt? (1). 

!
Alder og barnets beste vurderinger. Det var flere som var inne på hvordan de juridiske 

rammevilkårene regulerer og dermed legger tilrette for en diskrimineringspraksis i barnets-

beste-vurderinger, og hvordan dette kan være et motstykke til barnets beste tenkning i et 

utviklingsperspektiv:  

Det å praktisere midlertidig opphold inntil 18 år er veldig kontrært i forhold til 

utviklingsstøtte, fordi det skaper en bunn av utrygghet, hva skjer med meg?. Barn har 

en naturlig legning i det å se framover, det å se for seg en framtid. De 

innvandringsregulerende hensynene og ivaretakelsen av EMA-barn er veldig på 

kollisjon. Det er noe forkjælt i å være 16 år. De fleste 16 åringer i Norge ser fram til å 

bli 18, for det er et frihetspunkt som skal gi deg større muligheter. Disse barna har 

fått et stopp punkt, en mørk rullgardin når de er 18 år, med en frykt for hva som skal 

skje med dem (6). 

  

Et annet moment som ble ansett som et hinder ved dagens praksis var omsorgssituasjon for 

enslige mindreårige asylbarn over 15 år. En av psykologene hadde sterke meninger om denne 

praksisen;  
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Dette er et grovt løftebrudd. Denne overføringen skulle skje gradvis ved å ta de 

yngste først, og resten har bare stoppet opp. Det er en diskrimingeringspraksis som er 

i takt med innstramningen i innvendringspolitikken. Jeg kjøper ikke det 

barnevernsargumentet om at de ikke har kapasitet til å ta i mot de eldste barna (6). 

!
Det ble også antydet at det er et problem at barnets-beste-vurderinger som gjøres i dag er for 

utydelige, fordi ansvaret for den skjønnsmessige vurderingen i stor grad er personavhengig; 

Det må tydeliggjøres gjennom lover og regler hvordan den avveiningen skal gjøres. 

For eksempel i en forskriftsendring. Slik at det ikke blir så mye opp til 

saksbehandlerne i UDI og UNE å gjøre de vurderingene. Det er veldig utydelig slik 

det er nå, og det kan være litt tilfeldig hva som blir tatt med i vurderingen (4). 

!
Synet på asylbarnet i samfunnet. Om holdninger, asylpraksis og medias fremstilling av 

asylsøkere;  

Jeg opplever i endel rettsaker at man gjør alt man kan for at foreldrene skal få 

opphold og at deres historie blir trodd, også blir dette med barna helt sekundært. 

Barna er en uheldig bagasje som foreldrene drar på, i den hensikt å få 

oppholdstillatelse. Det er ofte sånn det ofte omtales i den offentlige debatten. Men de 

foreldrene jeg har snakket med sier; «vi har mistet så mye, og vi ønsker noe annet for 

våre barn. Jeg kunne blitt i hjemlandet, men på grunn av barna måtte vi vekk, for det 

var ikke til å leve med». Så kommer de til Norge, blir nektet retur. Også blir de 

oppfattet som kriminelle, sånne som utnytter barna (1). 

!
To andre informanter sammenlignet holdningen til asylbarna med rombarna; 

Vi trenger et regelverk, fordi folkemeningen i asylsaker er basert på trynefaktor. Slik 

er vi som mennesker, og det er derfor vi trenger et regelverk som håndterer dette slik 

at vi ikke lar følelsene styre oss. Man ser jo hvordan vi håndterer rombarna. De fleste 

ønsker dem dit peppern gror, også snakker man om å forby foreldrene deres å tigge. 

Det gjøres ikke noe barnets beste vurderinger i de sakene (7).  

!
!
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4. Store mangler ved norsk asylpraksis  

Informantene var i stor grad opptatt av mangler og problemer ved dagens praksis, hvordan vi 

behandler asylbarna, og hvordan dette bidrar til å hemme barns positive utvikling. Både med 

henblikk på en mangelfull barnefaglig kompetanse hos utlendingsforvaltningen, men også en 

mangel på et selvstendig individuelt asylgrunnlag, behandling av lengeværende barn og 

utfordringer i helsevesenet. En av informantene hadde en tanke om at vi kanskje burde se 

verdien av asylbarna på en helt annen måte, og antydet at man i stedet for å gi økonomisk 

bistand til hjemlandet, heller burde la barna for bli i Norge, som en slags omvendt bistand. En 

annen belyste dilemmaet mellom innvandringsregulerende og sterke menneskelige hensyn; 

Det er en gruppetenkning på den innvandringsregulerende siden, mens 

menneskerettigheter, Barnekonvensjon og barnets beste nødvendigvis er individuelle 

vurderinger. Selv om prinsippet i Barnekonvensjon er at det er individet som eier 

retten, blir barn i stor grad sett på som et vedlegg til foreldrene sine. De er 

selvfølgelig fullstendig avhengig av de voksne, men jeg tror vurderingen ville vært 

annerledes om man satte barnet i sentrum (6). 

!
Barnefaglige kompetanse hos utlendingsforvaltningen. Det var en bred oppfatning om at 

kunnskap om barns utvikling var mangelfult hos UDI, og særlig hos UNE, og at dette var 

problematisk for barnets-beste-vurderinger. Flere av informantene etterlyste et mer tverrfaglig 

fagsamarbeid med for eksempel psykologer og barnevernspedagoger for å styrke disse 

vurderingene. To av informantene antydet at dagens praksis bidrar til mer utrygge og sårbare 

barn i måten vurderinger praktiseres på. På spørsmål om hvorfor psykologisk kunnskap har en 

viktig rolle i dette, svarte en;  

Psykologien vil kunne fortelle oss om barns reaksjoner, muligheter og evner innenfor 

forskjellige type settinger. Jeg tenker at barns traumereaksjoner av og til er 

undervurdert. Hvordan voldsomme opplevelser fra krig, flukt eller overgrep på mange 

måter setter dem ute av stand til å leve livene sine fullverdig (7). 

!
Det ble også poengtert at mangelfull kompetanse hos saksbehandlere kan få kritiske 

konsekvenser for barna hvis de blir utvist; 

Hvis man er et barn av en prostituert, så er det viktig at barnet får renset  

!  46



seg slik at hun unngår å bli like skittent som sin egen mor. Selv om jenta er blitt 

tenåring er risikoen for omskjæring tilstede. Derfor er det viktig å ha denne 

kompetansen om ulike kulturer slik at man kan fange opp slike situasjoner (5). 

!
Foreldrenes handlinger får konsekvenser for barna. En av psykologene hadde inngående 

kjennskap til en bestemt sak der familien hadde blitt sendt ut av landet fordi foreldrene hadde 

løyet om identiteten. Og hun hadde et nytenkende ide om en fremtidig løsning på slike 

dilemmaer, slik at barnet kunne få bli i Norge; 

Det er ikke lett å finne de gode svarene her, men jeg tror at man i større grad må se 

barnets behov, og at barna trenger foreldrene sine. Hvordan kan man straffe foreldre 

på en annen måte enn i dag når man utviser hele familier. Man kan jo ikke bruke 

barna som straffemiddel i forhold til voksene. Det er på tvers av hvordan samfunnet 

vårt fungerer. I forhold til en far som har løyet om identiteten sin, så tenker man ikke 

på at far kunne blitt straffet her i Norge med fengselsstaff. Men hadde denne faren 

vært «lur» å drepe et menneske, så hadde han kommet i fengsel, fått norsk opplæring 

og fått besøkt familien sin (1). 

!
Lengeværende barn og oppvekstvilkår på mottak. Mange av psykologene hadde sterke 

meninger om barns oppvekstforhold på mottak, og sammenhengen mellom dårlig foreldre-

barn relasjoner og foreldrenes psykiske helse. I den kontekst at foreldrene ofte befinner seg i 

en vanskelige livssituasjon på mottak, fordi de har lite å ta seg til og får lite helserelatert 

oppfølging. En situasjon som gjør at barna lider enda mer; 

Å vokse opp på et mottak er som å vokse opp i et veldig urolig nabolag, med en 

opphopning av mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Det er ofte en lavere 

standard på mottak, og barn kan kvie seg for å be skolekamerater med hjem fordi de 

skammer seg over hvordan de bor. Det er ikke en oppvekstsituasjon man ville ønske 

for sine egne barn. Det er en kollisjon mellom barnets beste og politikken. For det skal 

ikke være en full norsk standard på boligen, men det går ut over barna på en 

systematisk måte (6). 

!
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To av informantene dannet et tydelig bilde av hvor viktig trygge familie- og boforhold er for 

barn;  

Det er mange utfordringer fordi foreldrene er ikke i stand til å være det 

beskyttelsesskjodet som barna behøver. Barna blir de voksne. Det er en stor grad av 

parentifisering fordi det er barna som lærer det norske språket, som går på skolen, 

som klarer å integrere seg godt i det norske samfunnet. Mens foreldrene får ikke 

anledning til å lære språk. Og mange foreldre sier til meg; «hvorfor får jeg ikke lov til 

å ivareta barna mine. Jeg er frisk, jeg kunne ha jobbet og lært norsk. Nå kan jeg ikke 

hjelpe barna mine med skolen, jeg kan ikke forsørge dem. Jeg står helt utenfor den 

verden barna mine er i» (1). 

!
Hvordan mottak er utformet, boforhold, oppfølging og rettigheter foreldre får er noe 

jeg er veldig opptatt av. Hvis man skal legge tilrette for det beste for barnet, så må 

man ta vare på omsorgspersonene deres, og sørge for at de har best mulig psykisk 

helse slik at de har muligheter til å være omsorgspersoner i den rammen de er i (5). 

!
En annen side som ble belyst var, at oppholdstillatelser og dagens asylpraksis ikke alltid 

samsvarer og dermed fører til barna må fortsette å bo på mottak og ikke kommer i gang med 

livene sine; 

Vi har et problem med at asylmottakene der barn bor ikke er et egnet sted for barn. 

Oppvekst på mottak er en skadet oppvekst. Og sist men ikke minst, de barna som har 

fått innvilget asyl må fortsette å bo i mottak. Det synes jeg er en fullstendig absurd 

problemstilling. At mennesker som har like mye rett til å bo i Norge som jeg har, ikke 

har anledning til å flytte til hvilken som helst kommune slik både du og jeg har. Det er 

utrolig at vi ikke kan pålegge kommunene i å ta i mot og bosette asylsøkere (7). 

!
Det var en gjennomgående enighet om at saksbehandlingen tar unødvendig lang tid. En 

praksis som får uheldige konsekvenser for barna; 

Det å leve flere år med usikkerhet om hvilket land man skal bo i er forferdelig både for 

barn og voksne. Det er særlig usikkerheten man opplever før en endelig avgjørelse 
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faller. Jeg tror kanskje det værste er usikkerheten, og ikke selve flyttingen. En raskere 

avgjørelse ville vært til det beste for alle hensyn (8).  

!
Forutsigbar kommunikasjon. To informanter var inne på det å involvere barna på en bedre 

måte i asylprossen, samtidig som de etterlyste et menneskelig ansikt som barna kunne 

forholde seg til under asylprosessen. Det kom innspill på at man må våge tenke nytt for å 

ivareta barna på best mulig måte; 

Det handler om å trekke inn barna i diskusjon på en skikkelig og ordentlig måte. Og 

vise barna at det de sier blir lagt vekt på, selv om kanskje ikke resultatet blir slik de 

hadde tenkt. Ikke bare for å høre deres mening, men også for å få deres kunnskaper 

om hva det er som foregår i familien og hjemmet. Ta dem med på en ordentlig 

vurdering av hvordan asylsaken bør fortsette, og sørge for at barnas ønsker blir 

vektlagt. Samtidig som det finnes en plan B som handler om å reise hjem. Å sørge for 

at barna og foreldrene jobbet med en slik plan sånn at en retur ikke blir så vanskelig. 

Vi har et dårlig system for tolkning i Norge. Det er så tilfeldig om man får tak i tolk 

eller ikke. Med den teknologien som finnes i dag, burde vi kunne ha tolk rett i hånda, 

når som helst, og på alle språk (7).   
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Drøfting av funn i lys av psykologisk teori 
!
 Prinsippet om barnets beste og barnets-beste-vurderinger i aslysaker har i liten grad 

vært utforsket tidligere fra et psykologisk perspektiv. I denne undersøkelsen fikk jeg mulighet 

til å undersøke dette nærmere ved å intervjue åtte engasjerte informanter med erfaring fra 

klinisk arbeid. Et siktemål i oppgaven har vært å finne konkrete og spesifikke elementer i 

barnets beste begrepet i asylsaker, men etter hvert som jeg intervjuet informantene oppdaget 

jeg at det var forferdelig vanskelig å skille psykologi fra juss og norsk asylpolitikk, for selv 

om jeg fikk mye kunnskap om psykologi, ble juss og politikk en naturlig del i samtalene. Jeg 

fikk derfor et litt annet resultat enn jeg hadde forespeilet, noe som viser at dette temaet har 

både stor bredde og variasjon. 

 Hovedfunn. Informantene hadde mangfoldige tanker rundt barnets beste begrepet og 

barnets-beste-vurderinger i asylsaker. Det kom klart fram at dette er kompliserte vurderinger 

også fra et psykologisk ståsted, fordi barnets beste handler ikke bare om hvordan barnet har 

det nå men også om fremtidig prediksjon av mental helse. Informantene gav tydelig uttrykk 

for at den barnefaglige kompetansen er mangelfull og at fagfolk innenfor psykologien må 

sterkere inn i disse sakene slik at psykologien blir vektlagt på i større grad. Samtidig kom det 

frem at dagens regelverk og praksis hemmer mer enn de fremmer gode 

utviklingspsykologiske barnets-beste-vurderinger. 

 

Jeg har valgt å presentere funnene i samme rekkefølge som resultatene ble presentert i forrige 

kapitel, og drøfte funnene i lys av psykologisk teori. 

!
1. Barnets beste - et mangfoldig begrep 

Det var interessant, og på mange måter overraskende å høre hvilke forskjellige tilnærminger 

informantene valgte i sin tolkning av barnets beste begrepet, og deres tanker viser at dette er 

et mangfoldig begrep, noe som viser at behovet for en presisering fra et psykologisk 

perspektiv er nødvendig (Haugli, 2002). Mange av informantene snakket om begrepet fra et 

barneperspektiv; «hva trenger dette barnet» med fokus på individuelle forskjeller, mens andre 

snakket om at barnet er en selvstendig sosial aktør, som på den ene siden er avhengig av 

trygghet fra nære omsorgspersoner og støtte fra familien, men at kulturforskjeller kan gi store 
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utfordringer, særlig for enslige mindreårige asylsøkere. Disse meningsutvekslingene 

harmonerer godt med den grunnleggende utviklingspsykologiske kunnskapen vi har om barns 

psykiske helse med henblikk på gode tilknytningsmønster, og forebygging av god mental 

helse, og at gode boforhold er fordelaktig for å etablere stabile omsorgsforhold (Siegler et al., 

2011; von Tetzchner, 2012; WHO, 2004), men også de anbefalinger som Barnekomitéen har 

kommet med (UNHCR, 2013). På den annen side var det en ny tanke at barnets beste var et 

valg mellom menneskerettigheter og psykologi. I så fall kan man tenke seg at det foreligger 

store mangler i forståelsen av transaksjonseffektene ved barns utvikling i lys av 

Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell, fordi det er grunn til å tro at psykologisk 

kunnskap bør være fundamentet for hva vi legger i forståelsen av menneskerettigheter 

(Bronfenbrenner, 1979; von Tetzchner, 2012). Dette kan være en utfordring med tanke på 

Barnekonvensjon fordi UNHCR Guidelines anbefaler at barnets beste prinsippet skal 

anvendes i et menneskerettighetsperspektiv (UNHCR, 2008). En annen vinkling til begrepet 

var den mer praktiske og prosessartede tankegangen, som i denne betydning kanskje 

samsvarer med hvordan utlendingsforvaltningen bør tenke når de arbeider med barnets beste 

vurderinger, og på hvilken måte de ulike interne retningslinjene hos UDI og UNE bør 

struktureres og formuleres. Disse psykologiske tilnærmingene viser at barnets beste er et 

mangfoldig begrep. 

!
2. Barnets beste må være tuftet på psykologisk kunnskap 

Informantene formidlet et godt og fyldig bilde av hvilken psykologisk kunnskap de mener bør 

legges til grunn til for barnets-beste-vurderinger i asylsaker, og hvorfor psykologien har en 

viktig rolle i dette. Informantene snakket om hvordan krigs- og traumeforståelse er 

undervurdert i barnets-beste-vurderinger og hvilke konsekvenser traumer har på barns 

utvikling, og hvordan dette utfordrer helsevesenet. Fra utviklingspsykologisk kunnskap vet vi 

at traumer kan være en risikofaktor knyttet opp mot barn- og foreldre samspill og relasjonelle 

tilknytningsmønstere, fordi barn og foreldres traumer, og deres interaksjoner kan være et 

risikomoment som kan føre til at barnet får problemer med for eksempel angst og PTSD 

seinere i livet (Main & Hesse, 1990; Main & Salomon, 1990; Thabet et al., 2008: Warren et 

al., 1997). Videre er det en alminnelig oppfatning at mange av asylbarna er traumatiserte på 

en eller annen måte, og at dette preger og påvirker den psykologiske utviklingen i ulik grad 
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(Fazel & Stein, 2002; Skre, 2009; Seligman et al., 2001). Alder og utvikling av tidsforståelse 

er et aspekt i barns utvikling (von Tetzchner, 2012), og flere av informantene var bekymret 

over den uforutsigbarheten barna lever under i Norge, spesielt gjaldt dette de større barna som 

ikke ser noen fremtidsutsikt i livet sitt. Det er blitt antydet at det å leve i en usikker og 

pågående traumesituasjon på mottak i Norge predikerer psykiske lidelser hos disse familiene 

(Sivertsen, 2007; Weiss, 2013). Dette viser at psykologisk kunnskap vil være særdeles viktig 

for hvordan barn og foreldre blir fanget opp og hvordan helsevesenet ivaretar denne gruppen, 

og ikke minst hvordan bosituasjon til familiene blir tilrettelagt. Tilknytning til riket er 

vanligvis forbundet med barnas språkferdigheter, vennerelasjoner, lang botid, og lignende 

(UDI, 2010b; UNE, 2009a; Utlendingsforskriften, 2009). Det var derfor interessant at en av 

psykologene hadde et annen perspektiv på dette, noe som kan tyde på at begrepet må 

undersøkes nærmere. En annen spennende tanke var etterlysningen av en psykologisk 

kunnskapsdatabase for å samle all kunnskap om barn, et hjelpemiddel som kan brukes for å 

kunne styrke barnets-beste-vurderinger i asylsaker. Samtidig hadde to av informantene et 

ønske om at flere kollegaer (psykologer) burde bruke og spre sin psykologiske kunnskap om 

asylbarnas sitasjon i Norge til offentligheten. 

!
3. Rammevilkår for barnets-beste-vurderinger 

Selv om intensjon i de juridiske rammevilkåeren er gode, gav informantene uttrykk for en 

skepsis til at de samme vilkårene kan være et hinder for hvordan hensynet til barnets beste 

ivaretas i Norge. Det kom tydelig fram i intervjuene at foreldrenes rettigheter var vel så viktig 

som barnas, særlig i forbindelse med foreldrenes rettigheter til helsehjelp, men også at Norge 

ikke oppfyller ulike helsemessige deklarasjoner når asylbarn sendes ut av landet. Det ble også 

påpekt at asylbarn diskrimineres og behandles som både barn og utlending, og at dette kan 

være et dilemma fordi rammeverket er regulert både gjennom Barnevernloven og 

Utlendingsloven (Johnsen, 2006; Vitus & Lidèn, 2013), eller at Barnekomitéens tolkning av 

Barnekonvensjon artikkel 3, nr. 1 er basert på et juridisk regelverk (UNHCR, 2013). Videre 

var informantene opptatt av hvordan det rammeverket legger opp til en 

diskrimingeringspraksis av enslige mindreårige asylsøkere både med hensyn til begrenset 

oppholdstillatelse og omsorgssituasjon (Utlendl, 2008; Utlendingsforskriften, 2009), en 

praksis som både Barnekomitéen og Barneombudet har vært kritisk til (Barneombudet, 2012; 
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FNs Barnekomité, 2010). Likeså etterlyser informantene i likhet med NOAS med fler og 

Norsk Senter for menneskerettigheter en forskrift som kan tydeliggjøre momentene i en 

barnets-beste-vurdering, og at denne er i samsvar med de forpliktelser Norge har inngått 

(NOAS, 2013b; Norsk senter for menneskerettigheter, 2013). Det var også en bekymring 

rundt samfunnets oppfatninger og verdier rundt sårbare grupper, og hvordan dagens 

rammeverk og praksis kan være med på skape ensidige holdninger blandt folk. 

!
4. Store mangler ved norsk asylpraksis.  

De fleste informantene var av den oppfating av at rammevilårene for dagens barnets-beste-

vurderinger resulterer i en forverring, snarere enn forbedring for asylbarna, fordi barnets beste 

handler ikke bare om hvordan søknadene blir vurderert, men også om hvordan asylbarna blir 

behandlet mens de er i Norge. Det var spesielt oppvekstvilkår på mottak, lang 

saksbehandlingstid og ivaretakelsen av foreldre og barns psykiske helse som ble nevnt som 

kritiske momenter i denne sammenheng, og hvilke konsekvenser dette kan ha for barns 

psykiske utvikling (Fazel & Stein, 2002; Sourander, 2003; WHO, 2004). Den fraværende 

tilretteleggingen av norskopplæring for foreldre var en bekymring som kom opp, fordi det 

hemmer kommunikasjon med omgivelsene og oppfølging av barna, men at barna blir brukt 

som tolker (Kirmayer et al., 2011; Le et al., 2013). Videre etterlyste de en opptrapping av 

barnesamtaler/asylintervju av medfølgende barn, noe som harmonerer godt med Stang & 

Lidén (2014) sin konklusjon der dagens praksis om høring av barn ikke er i samsvar med 

Barnekonvensjon. Avveiningen som blir gjort mellom innvandringsregulerende hensyn og 

sterke menneskelige hensyn i asylsaker ble et naturlig tema, og det var derfor nytenkende å 

høre hvordan en av informantene våget å tenke nytt rundt dilemmaet om foreldres soning av 

straff i Norge, noe som kan være et argument for nærmere undersøkelser. Allikevel fikk jeg et 

gjenomgående inntrykk av at informantenes største bekymringen var den mangelfulle 

barnefaglige kompetansen i UDI og UNE, og særlig angående traume og kulturforståelse. En  

bekymring som også tidligere er blitt påpekt av Stang (2011) og Stang & Lidén (2014).  

!
Drøfting av begrensninger 

 Fordelen med kvalitative data er at man får utfyllende beskrivelser og dette fikk jeg i 

denne undersøkelsen, samtidig var det stor variasjon i hvordan informantene utfoldet seg. Jeg 
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ønsket å få best mulige og mest mulig detaljerte meninger om et bestemt fenomen. Samtidig 

kunne intervjuspørsmålene vært formulert enda spissere, og jeg kunne med fordel hatt et 

større utvalg slik at oppgaven hadde hatt flere perspektiver og beskrivelser. Allikevel var 

formålet med oppgaven å få et innblikk i psykologers beretninger om barnets beste begrepet, 

noe jeg fikk. Samtidig var det en begrensning at jeg ikke fikk snakket med en representant fra 

UDI slik jeg gjorde med UNE, i og med at begge etater utøver barnets-beste-vurderinger, noe 

som kunne gitt meg flere innspill til oppgaven.  

!
Konklusjon og veien videre 

 I denne undersøkelsen har jeg forsøkt å finne ut hva informantene tenker om barnets 

beste begrepet, men også om deres beretninger om barnets-beste-vurderinger i asylsaker. 

Denne probemstillingen har ikke vært undersøkt tidligere fra et psykologisk perspektiv og 

dette viser at informantenes fortellinger har vært nødvendige og vikige, fordi de har vist at det 

er mange og ulike tilnærminger til barnets beste begrepet. Informantene har også bidratt til en 

bevisstgjøring av at utviklingspsykologisk kunnskap er nødvendig for å få en bedre forståelse 

av barns psykologiske utvikling og hvilke faktorer som er viktige i barnets-beste-vurderinger. 

Samtidig ble det påpekt ulike mangler ved dagens praksis, og det ble stilt flere kritiske 

spørsmål om den barnefaglige kompetansen ved barnets-beste-vurderinger, 

menneskerettigheter og det juridiske rammeverket. Denne oppgaven har belyst at 

psykologiens rolle i asylsaker er mangelfull på ulike områder, og at vi trenger mer 

psykologisk kompetanse og gjennomslagskraft for å kunne ivareta asylbarna på en bedre 

måte, men også for å bidrag til en økt maksimumsstandard jfr. Barnekonvensjons artikkel 3, 

nr. 1 (UNHCR, 2008).  

 Funnene kan ha flere betydningsfulle implikasjoner. For det første vil samling av 

psykologisk kunnskap kunne gi en bedre kvalitet i disse vurderingene fordi barn vil fortsette å 

søke asyl i Norge. For det andre så hadde et vært interessant å undersøke tilknytning til riket 

begrepet nærmere fra et psykologisk ståsted siden dette er et viktig moment ved barnets-

beste-vurderinger. Samtidig som det hadde vært interessant å sett på tverrfagligheten ved 

barnets beste begrepet fra et psykologisk perspektiv ved adopsjonssaker, 

barnefordelingssaker, omsorgssaker, asylsaker og lignende. 
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Intervjuguide !
Innledning: 
Takke for at han/hun tar seg tid til deltakelsen i dette forskningsprosjektet. 
Fortelle om strukturen av intervjuet; at hensikten er å få fram hvordan barnets beste 
praktiseres i dag, og en dypere forståelse av begrepet fra et psykologisk perspektiv.  !
Bakgrunnsinformasjon: 
Gjelder alle barn med/uten omsorgspersoner som søker asyl i Norge. Artikkel 3, pkt. 1 i 
Barnekonvensjon (BK) om barnets beste, et overordnet prinsipp i BK og for nasjonal 
lovgivning. !
Deltakerinformasjon:  
Deltakerinformasjon er innhentet før intervjustart og lagt inn i koblingsnøkkelen. 
Ved intervjuene blir deltakerne kodet: person 1, person 2, osv.  !

Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål

!
Hva tenkes om, og regnes som 
barnets beste? !
Hva vektlegges som barnets 
beste? !
Kategori: begrepet !

!
Som fagperson, hva legger du i begrepet barnets 
beste? !
Kan du nevne tre stikkord/verdier som 
underbygger begrepet barnets beste? !
Hvorfor velger du å legge vekt på dette/disse?  
(må begrunne) !!!!!

O!
P!
P!
F!
Ø!
L!
G!
I!
N!
G!
S!
S!
P!
Ø!
R!
S!
M!
Å!
L

!
Hvordan praktiseres barnets beste 
i dag? !
Praksis og forholdet mellom 
sterke menneskelige hensyn/
tilknytning til riket vs 
innvandringsregulerende hensyn? !
Kategori: praksis !!

!
Hvordan synes du barnas asylsituasjon er i dag ut 
i fra de premissene? !
Og hva kunne vært gjort annerledes, og hvordan? !
I lovverket/forvaltningens praksisnotat står det at 
det skal tas avveininger mellom sterke 
menneskelige hensyn og 
innvandringsregulerende hensyn. I denne 
konteksten: Hvordan synes du at hensynet til 
barnets beste blir ivaretatt i asylprosessen? 

O!
P!
P!
F!
Ø!
L!
G!
I!
N!
G!
S!
S!
P!
Ø!
R!
S!
M!
Å!
L
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Hvordan ser psykologien på dette? !
Gode ideer som kan 
implementeres i dagens praksis? !
Liste med punkter og hva dette 
består i !
Kategori:  
Psykologisk bidrag,  
barnets beste - fra et psykologisk 
perspektiv

!
I forbindelse med regjeringsskifte i høst, ble det 
meddelt at barnets beste skal veie tyngre i 
asylsaker. Har du en formening om hva som skal 
til for å få til dette i praksis? !
Hvordan ser du for deg at psykologien kan bidra 
til å konkretisere og tydeliggjøre begrepet? !
Og har du noen konkrete forslag til momenter og 
hva legger du til grunn for dette forslaget. !
Ut i fra det vi har snakket om her, er det noe du 
ønsker å tilføye, har du noen kommentarer til det 
vi har snakket om i dette intervjuet, eller ønsker å 
tilføye?

O!
P!
P!
F!
Ø!
L!
G!
I!
N!
G!
S!
S!
P!
Ø!
R!
S!
M!
Å!
L
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

!
 Hva er barnets beste i asylsaker? 

- en gjennomgang av dagens praksis, og drøfting fra et psykologisk perspektiv 
!
!

Bakgrunn og formål 
Tema for oppgaven er hvordan hensynet til barnets beste vurderes i asylsaker, med bakgrunn i 
Barnekonvensjon artikkel 3, pkt. 1. Formålet er å undersøke hva som vektlegges med 
henblikk på barnets beste i dagens asylpraksis, og videre om det er mulig å identifisere eller 
konkretisere psykologiske momenter som kan styrke verdiene som ligger til grunn i begrepet. 
Dette er en masteroppgave som skrives ut fra et utviklingspsykologisk perspektiv, og den skal 
leveres ved Psykologisk institutt, UiO. !
Kriteriet for utvalget er at deltakerne/informantene er psykologiutdannet. Og at han/hun har 
direkte eller indirekte god kunnskap og erfaring med asylsøkerbarn og asylsøkerprosessen. !
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Datainnsamlingen skjer via intervju, og intervjuene vil bli tatt opp på diktafon. Spørsmålene 
er formulert ut fra formålet med prosjektet, og har til hensikt å innhente deltakernes egne 
meninger og synspunkter. Hva barnets beste i asylsaker er og bør være, og hvordan dette 
vurderes i prosessen.  !
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.  
Det er kun studenten som vil ha tilgang til datamaterielet. Lydfilene, 
transkriberingsdokumenter og koblingsnøkkel vil bli lagret adskilt, og deltakerne vil ikke 
kunne bli gjenkjent i tekstformuleringen i oppgaven. !
Prosjektet skal etter planen avsluttes 05.05.2014. Datamaterialet og koblingsnøkkel vil bli 
slettet etter at oppgaven er levert, sensur avgitt og klagefrist gått ut (ca. august/september 
2014). !
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  !
Hvis du har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Monika Kleven på e-post: 
moza@online.no eller tlf. 901 21 036. Det er også mulig å ta kontakt med veileder Nora 
Sveaass på tlf. 958 09 001. !
Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS (NSD). 
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Samtykke til deltakelse i studien 
!
Ved å gi en positiv tilbakemelding på denne e-posten til moza@online.no, så anses 
informasjon for mottatt og at du samtykker til å delta i intervju. Det vil i etterkant bli gjort 
avtale om tidspunkt for intervju. Intervjuet er planlagt i januar 2014. !
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