
  I 

 

 

Religion i asylmottak 

 

 

En kvalitativ studie av religionens betydning i 

asylsøkeres hverdag 

 

Fazal Ur Rehman Asghar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i Religionshistorie 

60 studiepoeng 

Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

Vår 2016 



 II 

 

  



  III 

  



 IV 

Religion i asylmottak 

En kvalitativ studie av religionens betydning i asylsøkeres hverdag 

 

 

  



  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Fazal Ur Rehman Asghar 

 

2016 

 

Religion i asylmottak 

En kvalitativ undersøkelse av religionens betydning i asylsøkeres hverdag 

 

Fazal Ur Rehman Asghar 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Oslo 

 

http://www.duo.uio.no/


 VI 

  



  VII 

  



 VIII 

Sammendrag 

Denne avhandlingen tar for seg asylsøkere bosatt i norske ordinære asylmottak og deres 

relasjon til religion og dens betydning i deres hverdagsliv. Mottaksbeboere er en heterogen 

gruppe som består av individer med ulike bekymringer, erfaringer, fremtidshåp, drømmer, 

kunnskap og egenskaper, men som til tross for dette opplever å bli redusert til kun asylsøkere. 

Et slikt kollektivt syn på asylsøkere bidrar til at flere asylsøkere føler seg ekskludert fra 

storsamfunnet og dens goder. Dette i tillegg til et langt opphold i asylmottak som følge av 

lang behandlingstid på søknad, kan bidra til at asylsøkere ser på sin hverdag som meningsløs. 

I den forbindelse blir det i denne avhandlingen satt fokus på religion og dens rolle som en 

meningsskapende element i beboernes hverdag. Det kommer tydelig frem at majoriteten av 

muslimske beboere vender seg til religionen for å skape en forståelse av tilværelsen. Dette 

gjøres særlig ved bruk av konseptet qadr i islam.  

Formålet med avhandlingen er todelt. For det første å fokusere på hva UDI sier om 

religion i asylmottak, i lys av deres rundskriv og retningslinjer for drift av asylmottak. 

Deretter blir det sett på hvordan mottaksoperatørene tolker og praktiserer disse 

retningslinjene og videre se på hvordan beboere opplever det religiøse tilbudet i asylmottak. 

For det andre å få en forståelse av religionens betydning i en hverdag preget av 

meningsløshet, og samtidig se hvordan den bidrar til å skape samhold mellom beboere. 

Forskningsresultatet viser klare trekk av at beboere i større grad vender seg mot religion for å 

få en forståelse av tilværelsen. Dette funnet blir sett i lys av diaspora- og deprivasjonsteori, 

og er av den grunn ikke et særtrekk ved asylsøkere, men snarere en tendens ved 

diasporagrupper og ulike grupper med deprivasjoner. 

 Materialet har blitt skapt ved bruk av kvalitativ metode, bestående av feltarbeid, med 

intervju og observasjon av asylsøkere og mottaksledere. Feltarbeidet ble foretatt ved to 

ordinære mottak, henholdsvis i Østfold og Akershus. 
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1 Innledning   
 

Da jeg begynte på masterstudiet ville jeg skrive om noe jeg mente var interessant og relevant, 

samtidig som det ikke var blitt forsket og skrevet mye om fra før. Jeg visste likevel ikke hva 

jeg ville skrive om og forkastet flere ideer i startfasen. Før asylmottak og asylsøkere ble 

nevnt for meg hadde jeg ikke tenkt over det som en mulighet for masteroppgave. Jeg tenkte 

tilbake på det året jeg studerte i Bergen, hvor jeg regelmessig en gang i uken besøkte 

asylmottaket på Ytre-Arna. Formålet med disse besøkene var i form av leksehjelp, i regi av 

KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Som oftest var det mindre fokus på leksehjelp og tiden 

ble heller brukt til mellommenneskelig kontakt hvor beboere fikk anledning til å snakke med 

andre enn kun mottaksbeboere. Samtidig som jeg trivdes med å høre på livshistoriene 

mottaksbeboerne fortalte, opplevde jeg besøkene som givende og interessante. Noe som tidlig 

ble klart for meg i løpet av det året var at jeg visste veldig lite om livet i asylmottak, og det 

lille jeg trodde jeg visste viste seg å ikke gjenspeile realiteten hos de fleste asylsøkere jeg 

snakket med. 

I tillegg har jeg de siste årene hatt jevnlig kontakt med asylsøkere på ulike domener 

som moske, arbeid og hjem. Som følge av å være selvstendig næringsdrivende innenfor utleie 

av bolig og hybler og hatt et desentralisert asylmottak som leietager over en lengre periode, 

har jeg hatt tettere kontakt med asylsøkere enn kanskje folk flest. Tilbakevendende tema hos 

de aller fleste muslimske asylsøkere jeg har vært i kontakt med har vært ønske om bedre 

tilrettelegging for religiøs praksis i mottakene. Paradoksalt mener de fleste mottakslederne 

jeg har snakket med at de legger til rette for religiøs praksis så godt det lar seg gjøre og viser 

til at det ikke har vært forespørsel fra beboere om bedre tilrettelegging. Lederne understreker 

at deres mottak operer med religions nøytralitet. 

Av den grunn kan det se ut til at det er forskjellig virkelighetsoppfatning om religion og 

religiøse behov hos mottaksledere og mottaksbeboere. 

 

Formålet med oppgaven er todelt. For det første skal det undersøkes hva UDI sier om religion 

og religiøs praksis i mottak gjennom sine rundskriv og retningslinjer, hvordan mottaksledere 

og ansatte tolker instruksene og hvordan mottaket faktisk praktiserer disse og til slutt 

undersøke hvordan beboere oppfatter mottakets tilrettelegging for religiøs praksis i 

asylmottak. For det andre skal det settes søkelys på religionens rolle i beboernes hverdagsliv 

og se om denne på noen som helst måte bidrar til å skape mening i en meningsløstilværelse. I 
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forskning på utsatte grupper som asylsøkere, fengsels innsatte og flyktninger er religionens 

betydning ofte oversett. 

Motivasjon for oppgaven er å kunne bidra i forskningslitteratur om asylsøkere, samt 

kaste lys over utfordringer knyttet til deres daglige liv i mottak, med hovedvekt på 

religionens rolle i en hverdag preget av usikkerhet. En av mine hypoteser er at asylsøkere 

med religiøs tilknytning er bedre rustet til å håndtere den usikre hverdagen de befinner seg i. 

Denne hypotesen ses i lys av at religion tilbyr sine tilhengere knagger som i vanskelige 

omstendigheter kan benyttes til å forklare situasjoner, eller for å finne trøst og mening i 

tilværelsen. 

 

I 1985 opplever Europa stor flyktningstrøm av personer på flukt fra krig, sult og forfølgelse. 

Majoriteten av flyktningene var kurdere fra Tyrkia, chilenere og iranere. På det tidspunktet 

var ikke Norge et ettertraktet tilholdssted og de fleste av flyktninger søkte opphold i Tyskland 

og i våre naboland, som Danmark og Sverige.
1
 Flyktning ankomsten i Norge før 1985 hadde 

holdt seg stabilt mellom 50-150 flyktninger per år. Fra tidlig 1970-tallet bestod majoriteten 

av innvandring til Norge av arbeidsinnvandrere, i hovedsak fra Pakistan, Tyrkia og 

Jugoslavia.
2
 Disse fortsatte å være den dominerende gruppen frem til regjeringen innførte 

innvandringsstopp i 1975 som følge av arbeidsledighet. Innvandringsstoppen var et resultat 

av økonomisk nedgangstid i Europa for øvrig og ble gjort for å begrense innvandringen. Det 

var likevel fortsatt behov for visse type spesialister, samt mulighet til å hente sine nærmeste, i 

form av familiegjenforening.
3
 

I den perioden ble asylsøkere som ankom Norge tatt hånd om av den kommunen de 

kom til og egne mottakssteder var på den tiden et relativt nytt fenomen i Norge.
4
 I løpet av 

kun noen få år opplevde Norge en drastisk økning i antall flyktninger, og antall 

asylankomster hadde økt til i underkant av 9000 i 1987. Dette førte til at Statens 

Utlendingskontor og Statens Flyktningssekretariat ble slått sammen i 1988 under navnet 

Utlendingsdirektoratet (heretter kalt UDI)
5
. Til tross for sin korte fartstid har direktoratet vært 

                                                        
1 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram, ”Da Norge fikk sine første asylmottak”, NRK. Hentet 20 september 
2015. (radioprogram) https://player.fm/series/nrk-ekko-et-aktuelt-samfunnsprogram/050915-da-
norge-fikk-sine-frste-asylmottak.  
2 Gunhild Gursli-Berg og Jan Eivind Myhre ”Norsk innvandringshistorie” i Store Norske Leksikon, sist 
endret 19. februar 2016 https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie.  
3 Kari Vogt Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (Litauen, Cappelen Damm, 2008),   
35. 
4 Kirsten Lauritsen og Berit Berg, Mellom håp og lengsel: å leve i asylmottak, ( 1999). 
5 Knut Arne Tvedt, ”Utlendingsdirektoratet, i Store Norske Leksikon,” sist endret 18. oktober 2013 
https://snl.no/Utlendingsdirektoratet.  

https://player.fm/series/nrk-ekko-et-aktuelt-samfunnsprogram/050915-da-norge-fikk-sine-frste-asylmottak
https://player.fm/series/nrk-ekko-et-aktuelt-samfunnsprogram/050915-da-norge-fikk-sine-frste-asylmottak
https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie
https://snl.no/Utlendingsdirektoratet
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underlagt tre ulike departementer, Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1988, arbeids- og 

inkluderingsdepartementet i 2006 og Justis- og beredskapsdepartementet som det er underlagt 

per dags dato. Den store pågangen av flyktninger i 1987-88 kan ses på som en direkte årsak 

av at Danmark og Sverige innførte strengere regler for asyl. Norge var ikke forberedt på den 

store strømmen av flyktninger, noe som førte til at det ble nødvendig med provisoriske 

mottakssentre, som blant annet i form av hoteller, telt og flyktningebåt. 

Den mest kjente av de tidligste ”mottakene” er flyktningebåten Fridtjof Nansen som lå 

ved kaia i Oslo og huset over 300 flyktninger fra mer enn 20 nasjoner. Båten fikk mye 

oppmerksomhet fra media og ble viet egen reportasje i NRK serien Møtested Norge i 1988, 

hvor hensikten var å bli kjent med våre nye landsmenn. Båten fungerte som den første 

døråpner inn til det norske samfunnet og hadde som mål å jobbe med samfunnsorientering og 

integrering blant asylsøkere.
6
 Båten Fridtjof Nansen ble drevet av Røde Kors og ble lagt ned 

23 april 1988, til tross for positive tilbakemeldinger fra beboere og ansatte. Argumentet for 

nedleggelse var at båttilværelse kunne føre til såkalte ”ghettoer”, og at beboere av den grunn 

må plasseres i områder hvor de har mulighet til interaksjon med lokalbefolkning. Grunnen til 

at båten blir nevnt i denne oppgaven er at den til tross for sin korte levetid som ”mottak” la 

føringer for fremtidige asylmottak, med tanke på bred fagkunnskap blant ansatte, 

meningsbærende aktiviteter for asylsøkere som tok vekk fokuset fra deres situasjon og som 

bidro til samhandling på tvers av nasjonalitet og ikke minst norskopplæring.
7
 

 

 

1.1 Tidligere forskning 

En av mine hypoteser før jeg begynte på feltarbeidet var at mottaksbeboere blir mer religiøse 

og praktiserende under opphold i asylmottak enn det de var før flukten fra hjemlandet. En av 

grunnene til dette er at de fleste asylsøkere har etterlatt familie, venner og eiendeler under 

flukten og i de fleste tilfeller står på bar bakke når de ankommer vertsnasjonen. I tillegg 

forekommer migrasjonen fra et utviklingsland til et industriland, som også kan bidra til en 

følelse av fremmedgjøring i møte med nytt samfunn og ny kultur. I en slik tilværelset vil det 

være naturlig å anta immigranters religiøse overbevisninger og kulturelle særtrekk vil komme 

sterkere til uttrykk i deres hverdag. Dette kan føre til at behovet for å tro på noe større enn 

seg selv, noe som kan kompensere for deres følelse av hjelpeløshet gjør seg gjeldende. En 

                                                        
6 Møtested Norge, ”Møtested Norge 18. April 1988,” NRK, hentet 22. september 2015, 
https://tv.nrk.no/serie/moetested-norge/FREP46004288/18-04-1988#.  
7 Ibid. 

https://tv.nrk.no/serie/moetested-norge/FREP46004288/18-04-1988
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slik tilnærming til religiøse opplevelser bærer preg av sosio-psykologisk karakter og kan 

plasseres inn under det Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson kaller reduksjonistisk 

forståelseshorisont, som går ut på at religiøs tro, handlinger og praksiser får ikke-religiøse 

forklaringer.
8
 En slik tilnærming står i kontrast til essensialistisk forståelseshorisont, som 

kjennetegnes med at det finnes egenskaper som kun finnes i religion. I forskning på religion 

kan det fort oppstå gap mellom forsker og forskningsobjektet som følge av tolkningsforskjell 

mellom de to. I slike tilfeller vil det være lett å redusere religion til noe psykologiserende. 

Dette er særlig tilfelle hvor tolkeren er ikke-troende, slik religionshistorikeren Robert A. 

Segal påpeker. I motsatt fall, hvis forskeren er av samme trosoppfatning som 

forskningsobjektet kan dette på sin side føre til et unyansert bilde av realiteten. 

Som nevnt har det blitt gjort lite forskning som tar for seg immigranter og religion, 

men en av den viktigste bidragsyter i forskning på immigranters religiøsitet som er gjort er 

David Voas og Fenella Fleischmanns rapport
9
 som ser på ulike faktorer som kan ha 

betydning for immigranters religiøsitet i vesten. Rapporten fokuserer på hvordan forholdet til 

religion endrer seg fra førstegenerasjon til andregenerasjons innvandrere, med fokus på islam. 

Som følge av at flukt skjer fra et utviklingssamfunn til et industrisamfunn kan flyktninger og 

immigranter i møte med vestlig kultur og samfunn oppleve en følelse av fremmedgjøring. En 

av grunnene er at i løpet av det siste århundret har det religiøse landskapet i vestlige land 

endret seg nevneverdig, og religiøs deltakelse har sunket kraftig i løpet av dette århundret, 

med til dels unntak av USA hvor religiøs deltakelse ikke har sunket i like stor grad som i 

Vest-Europa.
10

 Selv om religiøs deltakelse i vestlige land er veldig lav, viser sosiologene 

Philip Gorski og Ates Altinordu til at det fortsatt er relativt høy religiøs tilhørighet blant gitte 

grupper i Europa og Vesten.
11

 Men det står likevel i kontrast til religionens betydning i 

migranters hjemland, hvor den for det første spiller en mye større rolle både i beboernes liv 

og i samfunnet generelt og for det andre hvor den dominerende religionen gjerne er islam. 

Generalsekretær for Churches’ Commision for Migrants in Europe, Doris Peschke 

presenterer også lignende funn i sin rapport
12

 hvor hun viser til hindringer som immigrantene 

kan møte i vertslandet. Dette gjelder spesielt for de som kommer fra et samfunn som står i 

                                                        
8 Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson Nytt blikk på religion: Studiet av religion i dag (Oslo: Pax 
Forlag A/S, 2001), 21. 
9 David Voas og Fenella Fleischmann, ”Islam Moves West: Religious Change in the First and Second 
Generations,” i Annual Review of Sociology, 38, (2012) 525-545. 
10 Ibid 2012:527. 
11 Ibid.  
12 Doris Peschke, ”The Role of Religion for the Integration of Migrants and Institutional Responses in 
Europe: Some Reflections,” i World Council of Churches, 61, nr. 4 (2009). 
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sterk kontrast til det materialistisk- og individ-baserte samfunnet de har kommet til. Denne 

overgangen kan føre til et psykologisk behov for religiøs trøst slik Jacquelin Hagan og Helen 

Ebaugh fremhever i sin forskning.
13

 I artikkelen tar de for seg viktigheten av religion i 

migrasjonsprosessen og påpeker at dette stadig blir oversett av forskere innenfor immigrasjon 

og religionssosiologi, med unntak av enkelte historiske- og case studier som har blitt gjort.
14

 

Forfatterne beskriver seks faser migrasjonsprosessen består av, og redegjør for hvordan 

migrantene benytter seg av religion i alle fasene. En av disse fasene er utvikling av 

transnasjonale religiøse forbindelser. Dette bidrar til tilhørighetsfølelse blant immigrantene, 

samtidig som disse forbindelsene også bidrar til en vedvarende tilknytning til hjemlandet.
15

 

Til tross for at artikkelen er basert på kun én case studie, foretatt på en Mayansk 

pinsemenighets farefulle reise til USA, vil den også være gjeldende for andre migranter som 

begir seg ut på farefulle reiser for å komme seg i trygghet. Dette er spesielt gjeldende for 

asylsøkere som i likhet med pinsemenighetens medlemmer også i stor grad har gjennomgått 

en slik reise for å komme seg i sikkerhet. 

Etter at migrantene når den endelige destinasjonen sin vil de fleste høyst sannsynlig 

etablere kontakt med sine religiøse organisasjoner med medlemmer fra eget hjemland, som 

kan hjelpe til i arbeidet med å kunne delta i samfunnet. C. Hirschmann definerer disse 

arenaene som tilflukt, respektabilitet og ressurser.
16

 Religiøse grupper kan blant annet 

fungere som møtearenaer for immigrantene:
17

 

 

 hvor de kan møte sine landsmenn og samtidig få høre om nytt fra hjemlandet,  

 hvor immigrantene kan delta i lokalsamfunnet og på den måten føle at de bidrar 

 hvor de kan få hjelp og tips om hverdagsliv i det nye samfunnet. For eksempel i 

forbindelse med jobb, skole, familie, osv. 

 

Også Doris Peschke viser hvor viktig det er for religiøse organisasjoner å vise tilstedeværelse 

for å kunne fungere som sosial, juridisk og spirituell støttespiller for immigrantene. Nancy 

Foner og Richard Alba underbygger Hirschmann sitt syn på betydning av religiøse grupper, 

                                                        
13 Jacquelin Hagan og Helen Rose Ebaugh,”Calling upon the Sacred: Migrants´use of religion in the 
migration process,” i International Migration Review 37, nr. 4 (2003). 1155.  
14 Ibid 2003:1145. 
15 Ibid. Se også Seán McLoughlin, ”Religion and diaspora,” i The Routledge Companion to The Study of 
Religion, red. John Hinnells (Oxon og New York, 2010), 560. 
16 C. Hirschmann, ”The role of religion in the origins and adaption of immigrant groups in the United 
States,” i International Migration Review 38, nr. 3 (2004). 1206-1233.  
17 David Voas og Fenella Fleischmann, 2012:529. 
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men da kun med øyet på det amerikanske samfunnet i sin rapport.
18

 Dette kan også slå ut 

annerledes andre steder i verden hvor samfunnet i større grad er sekulært, som for eksempel i 

europeiske land hvor religion og offentligsfære er mer skilt fra hverandre.
19

  

 

1.1.1 Integrering og religion 

Møte med et sekulært samfunn kan føre til en nedgang i religiøs tilknytning, dette kan 

spesielt være tilfelle ved institusjoner som utdanning og jobb. Vanlig forestilling om 

religiøsitet er at tilgang til andre livssyn og økt økonomisk trygghet fører til en nedgang i 

religiøsitet. Dette blir også underbygget av flere studier på immigranter, deriblant muslimer, 

som viser at religiøs praktisering er lavere hos de med høy utdanning og jobb.
20

 Største 

parten av forskning på dette feltet har nærmest utelukkende kun fokusert på førstegenerasjons 

immigranter. Også Mieke Maliepaard (2012) viser til at det er en korrelasjon mellom 

utdanningsnivå og religionspraktisering, deres forskning viser at moskebesøk er lavere hos 

dem med høy utdanning i første generasjon. Det mest spennende i deres forskning er 

resultater fra nyere forskning som viser at høy utdanning i mindre grad påvirker moskebesøk 

hos den andre generasjon.
21

 Disse funnene kan være resultat av flere årsaker; blant annet økt 

motstand mot islam som igjen kan bidra til en bevisst tilknytning til sin religion hos 

immigrantene, eller det kan være så enkelt at den andre generasjonene har blitt påvirket av de 

vestlige verdiene, deriblant fokuset på enkeltindividet, og ønsker derfor aktivt å skille 

religion fra kultur fra foreldrenes hjemland. Hva gjelder immigranters religiøsitet kan det i 

tillegg til høy utdanning og jobb også være andre faktorer som bidrar til en nedgang i det. 

Wuthnow og Christiano viser til endring i det religiøse landskapet, hvor for eksempel tilgang 

til moskeer og kirker enten er fraværende eller vanskelig å finne, eller det kan hende at det er 

vanskelig å følge religiøse forskrifter i det nye landet.
22

  

De fleste som flykter gjør det av en grunn, fordi livet der de befinner seg har blitt 

uoverkommelig. Av den grunn kan det være tenkelig at når de først ankommer vertslandet er 

de mer opptatt av å få tilbake livet sitt, og heller vil jobbe for å kunne forsørge seg og sin 

                                                        
18 Nancy Foner og Richard Alba ”Immigrant religion in the US and Western Europe: bridge or barrier to 
inclusion?” i International Migration Review, 42 (2008). 360-392.  
19 Nasar Meer og Tariq Moodod ”Refutations of racism in the ´Muslim question´”, i Pattern Prejudice, 43, 
nr. 3-4 (2009),335-354. David Voas og Fenella Fleischmann 2012:530. 
20 David Voas og Fenella Fleischmann 2012:536. 
21 Mieke Maliepaard og Karen Phalet ”Religious identity expression among Dutch Muslims: the role of 
minority and majority group contact” i Social Psychology Quarterly, 75, nr. 2 (2012). 131-148. 
22 David Voas og Fenella Fleischmann 2012:529. 
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familie, og at religionen derfor i blant kommer som sekundærprioritering.
23

 Slik C. Killian 

viser til i sin rapport om nord-afrikanske kvinner i Frankrike. En annen faktor kan være at 

mange av flyktningene og immigrantene er unge, enslige menn som befinner seg langt unna 

sin familie og som på den måten ikke har noen til ”passe” på at de utøver sin religion. Særlig 

i møte med den vestlige kultur hvor religion spiller en mindre synlig rolle i offentligheten 

som den gjør i deres hjemland, kan det tenkes at mange ikke føler en like sterk behov for å 

holde på den. Kun et fåtall av mottaksbeboere har familie i Norge. Har dette noen som helst 

innvirkning på deres forhold til religion? I følge tidligere forskning på immigranter er det 

større sannsynlighet for at de vil være mindre religiøse.  

Det har vært lite forskning på akkurat disse hypotesene, med unntak av P. Connor 

som i sin rapport
24

 viser til en nedgang i immigranters religiøsitet i Quebec. Til tross for at de 

fleste informantene hans var kristne, påpeker Connor allikevel at nedgang i immigranters 

religiøsitet er et mønster som går igjen i de andre religiøse gruppene også.
25

 Jeg er til dels 

enig med Connor i at religiøsitet kan synke i møte med et nytt samfunn og ny kultur. Men 

den kan likeså godt øke også. Det som har vært gjennomgående i de fleste forskningene på 

immigranters integrering i det nye samfunnet er manglende fokus på religionens betydning. 

Doris Peschke avslutter sin rapport ved å påpeke at religion er en omfattende kjerne som 

mange immigranter bruker i integreringsprosessen.
26

 På samme måte anerkjenner Hagan og 

Ebaugh religionens betydning under selve migrasjonen og også i bosettingsprosessen.
27

 

Dette vil jeg komme nærmere inn på videre i oppgaven da disse hypotesene også er sentrale i 

min forskning, men da i livene til flyktninger bosatt i norske asylmottak. 

Et godt eksempel på en økning i religiøsitet hos flyktninger er denne unge informantens 

beretning om sitt forhold til islam og hvordan den har endret seg i asyltilværelsen; 

 

”(…) jeg har Alhamdulillah blitt en mye bedre muslim her (asylmottaket). Jeg prøver 

å be 5 ganger om dagen, til og med Fajr (morgenbønn før soloppgang) selv om jeg 

legger meg veldig sent. Da jeg studerte i Pakistan var ikke islam så viktig for meg (…) 

jeg ba jummah og fastet under ramadan, i blant. Jeg var mer opptatt av å gjøre det 

bra i studiene. (…) noen ganger ligger jeg bare i sengen etter fajr og tenker over min 

                                                        
23 Roger Finke og Rodney Stark The churching of America, 1776-2005: Winners and Losers in our religious 
economy. (New Brunswick, New Jersey og London: Rutgers University Press, (2005). 
24 Phillip Connor ”Increase or decrease? The impact of the international migratory event on immigrant 
religious participation” i Journal for the Scientific Study of Religion, 47, nr. 2 (2008). 243-257. 
25 Ibid 2008:255. 
26 Doris Peschke 2009:380. 
27 Jacquelin Hagan og Helen Rose Ebaugh,  2003:1159. 
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situasjon. Det er sant som de sier; det kan snu seg fort. Den ene dagen levde jeg som 

folk i vesten og den andre dagen var jeg flyktning. Jeg prøver å ikke tenke for mye på 

min situasjon, for da blir jeg bare deprimert og lei meg. Men det er ikke lett, for jeg 

har ingen ting å gjøre fordi jeg ikke kan gå på kurs. Noen ganger når jeg tenker på 

min situasjon takker jeg Allah for at han har gitt meg mulighet til å bli en bedre 

muslim. Da tenker jeg at det kanskje er derfor jeg havnet her (…)”
28

 

 

Informanten viste meg diplomer fra universitet han studerte ved, samt avisartikler hvor han 

blant annet ble hyllet som en utmerket student. Av den grunn har jeg ingen grunn til å tvile på 

at han faktisk hadde en god jobb hvor han tjente mye, i alle fall i forhold til resten av 

befolkningen, og levde generelt godt. Den store endringen i religiøs praksis er ikke et 

engangstilfelle som kun gjelder denne beboeren. Også andre informanter har fortalt om 

lignende endringer i tilknytning til sin religion; 

 

”(…) i Somalia var jeg ikke så praktiserende, jeg var religiøs kun når mamma og 

pappa sa jeg skulle for eksempel be eller faste under Ramadan. Men når jeg kom til 

Norge tenkte jeg mye på min situasjon og mye på hva meningen med livet er. Da 

begynte jeg med hijab og ble ordentlig muslim, Alhamdulillah.”
29

 

 

 

1.1.2 Kjønn 

Tanken om at menn og kvinner gir uttrykk for religiøsitet på ulike måter er godt utbredt. 

Nyere forskning på kjønn og kriminalitet viser også at det er større sannsynlighet for at 

kvinner vil se på religiøse opplevelser som katalysator for endringer.
30

 Becci og Purdie viser 

til i sin rapport at menn og kvinners religiøsitet er tilsynelatende lik på det individuelle 

planet. Når det derimot gjelder religiøsitet på kollektivt/sosialt nivå kommer det tydelig frem 

at kvinnene setter mer pris på kollektiv tilbedelse enn det mennene gjør.
31

 Det er likevel bred 

enighet om at kvinner deltar mer i religiøse aktiviteter enn menn. Som en følge av at det i 

islam gjerne er menn som drar i moskeen mens kvinnene ber hjemmet, kan det være tenkelig 

                                                        
28 informant 4. 
29 Informant 15. 
30 Irene Becci og Mallory Schneuwly Purdie “Gendered religion in prison? Comparing imprisoned men 
and women´s expressed religiosity in Switzerland” i Women´s Studies, 41, nr. 6, (2012), 721.  
31 Becci, Irene og Purdie, Mallory Schneuwly 2012. 
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menn fremstår som like eller mer praktiserende enn kvinner i islam.
32

 Feltarbeid gjort på 

Assyrere bosatt i Södertälje, Sverige, indikerer at det snarere er generasjon og ikke kjønn som 

utgjør forskjell i grad av religiøsitet.
33

  

 

For de som ikke har tilgang til norskkurs eller familie og venner i enten asylmottak eller i 

nærheten har en hverdag som er preget av nærmest ingen gjøremål annet enn å sitte på 

rommet sitt eller oppholde seg i mottaksområdet og vente på svar på sin asylsøknad. Av den 

grunn skal vi videre se på hva UDI sier om aktivering av beboere i asylmottak, om de i det 

hele tatt sier noe om det. Hvis det er tilfelle skal det i så fall fokuseres på hvordan mottaket 

tolker det og i tillegg se på hvilket tiltak de har gjort for å legge til rette for 

beboermedvirkning. Først vil mottakene besøkt under feltarbeid bli presentert, for å få en 

forståelse av det stedet beboerne oppholder seg mest. Dette for å sette beboernes opphold i 

kontekst.  

 

 

1.2 Mottak brukt i feltarbeid 

Oppgaven baserer seg på  feltarbeid foretatt ved to ordinære asylmottak, henholdsvis i indre 

Østfold og Akershus. I tillegg har det blitt gjort noen intervjuer ved et tredje mottak –disse i 

forbindelse med leseemnet våren 2015. I tillegg til disse ble en tidligere asylsøker intervjuet 

som ikke lenge før intervjuet ble foretatt hadde fått tildelt kommune og bolig. 

Begge mottakene har en del likheter, men også noen forskjeller som skiller dem fra 

hverandre. Dette gjelder først og fremst organisatoriske og administrative forhold. Det de har 

til felles er at begge er ordinære og sentraliserte mottak. Disse kan best defineres som et 

mottak hvor alle beboere bor på samme plass, ofte i felles bygning med administrasjonen. 

Det motsatte er et desentralisert mottak. Et desentralisert mottak har boenheter spredt rundt i 

kommunen, med opp til maks 9 beboere per enhet. Overstiges dette tallet vil enheten bli 

ansett som en institusjon.
34

 

                                                        
32 David Voas og Fenella Fleischmann 2012:532-35. 
33 Andreas Cetrez Önver “The next generation of Assyrians in Sweden: religiosity as a functioning system 
of meaning within the process of acculturation” i Mental, Health, Religion & Culture, 14, nr. 5, (2010) 479. 

34
 Susanne Søholt og Arne Holm, Desentraliserte asylmottak og bosetting (Oslo: Norsk Institutt for by- og 

regionforskning, (2010), https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-
fou_i/asylmottak/desentraliserte-asylmottak-og-bosetting.pdf.  

 

https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/desentraliserte-asylmottak-og-bosetting.pdf
https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/desentraliserte-asylmottak-og-bosetting.pdf
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Av hensyn til mottakenes ønske om anonymitet vil de heretter bli kalt asylmottak 1 og 

asylmottak 2. De har blitt nummert i den rekkefølge de ble besøkt. Under vil mottakene bli 

presentert hver for seg, med fokus på type mottak, størrelse, beliggenhet og antall ansatte i 

forhold til antall beboere. 

 

1.2.1 Asylmottak 1 

Dette er det eneste mottaket hvor jeg fikk tilgang og anledning til feltarbeid etter kun én 

telefonsamtale med mottaksleder. I perioden feltarbeidet foregikk drev operatøren kun ett 

asylmottak - i motsetning til andre driftsoperatører - noe jeg antar var hovedgrunnen til at jeg 

fikk både kontakt med mottaket og tilgang så raskt. Dette mottaket hadde rett og slett mindre 

å gjøre enn andre operatører som drifter flere mottak. 

Mottaket befinner seg i indre Østfold og er drevet av en privat aktør som er relativt ukjent og 

liten i sammenligning med tungvektere som Hero AS og Norsk Folkehjelp. På sine 

hjemmesider opplyser driftsoperatøren at det er 23 ansatte i firmaet. I løpet av den tiden jeg 

oppholdt meg i mottaket traff jeg kun noen få ansatte -og det var som regel de samme jeg 

møtte, uavhengig av tidspunkt for besøket- noe som får meg til å tro at de resterende ansatte 

har arbeidsoppgaver på ledelsesnivå og av den er ”usynlige” for beboerne. Det kan like 

gjerne også ha med turnusordning å gjøre. Mottaket består av 2 avdelinger, fordelt på 4 bygg 

med plass opp til 170 beboere. Administrasjon og kontorer i ett, enslige menn, kvinner og 

familier fordelt på to bygg og forsterket avdeling i det fjerde bygget. I feltarbeidet ble den 

forsterkede avdelingen utelukket, av åpenbare årsaker. En forsterket avdeling (tilrettelagt 

avdeling) består av asylsøkere med særskilte hjelpebehov. Som følge av dette ville 

søknadsprosessen vært enda mer omfattende hvis disse skulle ha deltatt i oppgaven. I denne 

oppgaven har fokuset vært på beboernes hverdag og rollen de tillegger religion for å 

skape/finne mening. Av den grunn har ikke denne gruppen mottaksbeboere vært relevante for 

å finne ut av dette.
35

 

Boforholdene på mottaket varierer fra bygg til bygg, hvor noen av byggene er merkbart mye 

eldre enn de andre, både i fasaden og indre planløsning. Som en kan tenke seg er boforhold 

viktig for trivsel, spesielt for lengeværende beboere i mottak er dette særlig gjeldende. Det er 

der de tilbringer største delen av dagen sin, og det er dere ”nye” midlertidige hjem. 

                                                        
35 For ytterligere informasjon om Forsterket Avdeling (tilrettelagt avdeling) se UDI sine retningslinjer om 
FA: https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2010-196/. For forskning i FA se 
Finn Arthus Forstrøm, Gry Alexanderson og Svein Lyngroth, Evaluering av Forsterket Avdeling, (Oslo: 
UDI, 2007), https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/evaluering-av-
forsterket-avdeling.pdf.  

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2010-196/
https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/evaluering-av-forsterket-avdeling.pdf
https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/evaluering-av-forsterket-avdeling.pdf
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Rommene er på omtrent 10-12 kvadratmeter, med felles bad og kjøkken som deles med 

opptil 10 beboere. Rommene deles av 3-4 beboere, gjerne fra samme land
36

 og er innredet 

med to køyesenger, et lite bord og et klesskap på deling som tilbys av mottaket. For 

ytterligere innredning av privatrom må beboerne selv stå for finansiering, men kan ved 

spesielle behov søke om støtte fra mottaket, som igjen på sin side må søke om ekstra midler 

fra UDI. Blant det andre en kan finne i privatrommene til beboere varierer fra rom til rom, det 

være seg tv, stereoanlegg, stasjonær data, mikrobølgeovn, tepper, sko hylle og 

oppbevaringsplass for bagasje. 

Alle byggene har egne tv-stuer som beboerne kan benytte seg av, i tillegg til felles 

treningsrom og biljardrom som kun finnes i det bygget hvor enslige menn og familier er 

plassert, finnes det en liten fotballbane, basketballkurv og barnebase på mottakets område. 

Rommene deles av voksne beboere, med begrenset mulighet til privat liv. Over en lengre 

tidsperiode kan dette virke ødeleggende for beboere, slik denne informanten forteller  

 

”(…) vi bor veldig tett oppå hverandre, med aldri mulighet til å være alene. Her er det alltid 

noen andre som er på rommet. På tv-stuen sitter det også alltid noen. Jeg skulle ønske vi 

hadde et sted hvor vi kunne dra for å kunne være litt alene. Til og med når jeg skal be er det 

andre beboere inne på rommet. Jeg må alltid kjappe meg når jeg bruker badet på morgenen, 

fordi det er mange andre som også skal på norskkurs (samtidig) og da blir det fort kø. Jeg 

blir sliten av alt bråket i mottaket.”
37

 

 

Mottaket ligger langs hovedveien i kommunen og kun et steinkast unna nærmeste 

bussholdeplass, og er dermed plassert i umiddelbar nærhet til kollektiv transport. I tillegg til 

en liten bensinstasjon er det kun dette som er i umiddelbar nærhet. Nærmeste 

dagligvarebutikk finnes i nabokommunen, som ligger omtrent 10 minutters busstur unna. Det 

er veldig få av beboerne som disponerer sykkel og de fleste er av den grunn avhengige av 

buss for å komme seg frem og tilbake fra butikk. som følge av begrenset økonomi kan dette 

bidra til ytterligere bekymring hos beboerne. Men som vi skal se senere, kan dette også ha 

positive effekter (for eksempel lån av busskort). 

                                                        
36 ” (…) vi forsøker å plassere beboere fra samme land på egne rom, så langt det lar seg gjøre. I blant kan det 
være beboere med felles språk…” – samtale med mottaksleder, vinter 2015. 
37 Informant 2. 
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Som følge av mottakets rolle som beboernes hjem under asyltilværelsen vil det være naturlig 

å bli kjent med dette for å kunne få en forståelse av hvordan deres tilværelse er og for å kunne 

forstå hvordan deres hverdag ser ut. 

 

1.2.2 Beskrivelse av Mottak 1 

Mottak 1 er plassert langs riksvei 180 og det første en ankommer er en blanding mellom en 

medtatt basketballbane og en parkeringsplass. På sør-vestlig side ved dens umiddelbare 

nærhet er Forsterket Avdeling lokalisert. Denne avdelingen er bemannet i alle døgnets tider 

og har derfor en egen resepsjonsskranke som er atskilt fra resten av mottaket. Sør-øst for 

parkeringsplassen er barnebasen plassert mellom de to bygningene som huser familier og 

enslige menn. Rett i forkant av barnebasens inngang finnes det en grasflekk som dekker 

området mellom bygget og barnebasen, og som ved oppholdsvær skaper et vakkert sceneri 

med litt kupert terreng, grønt gress og blomster. Rett ved siden av dette er inngangen til 

bygget hvor enslige menn er bosatt. Her har mottaket plassert noen benker som beboerne kan 

benytte seg av. Et par hundremeter nordover fra dette bygget kan en finne resepsjonen og 

bygget som huser ledelsen. Her finnes det en egen parkeringsplass forbeholdt ansatte ved 

mottaket. Ved siden av parkeringsplassen ligger fotballbanen med netting rundt på alle sider 

for at ballen ikke skal forsvinne ned på veien eller i skogholtet bak banen. De ulike byggene 

knyttes til hverandre ved hjelp av en grusvei som går fra Forsterket Avdeling og opp til 

resepsjonsbygget. 

 Som følge av at kun mennenes avdelinger ble besøkt under feltarbeidet, vil jeg derfor 

kun ha en redegjørelse av hvordan deres avdeling er innredet. I mennenes bygg som er 

nærmest hovedveien finnes det kun beboerenheter. Etter hovedinngang finnes det kun en 

smal gang, med rom på bare den ene siden, og felles kjøkken i enden av gangen. Ved siden 

av dette finnes det ingen ting annet i dette bygget. Fra hoveddøren er det kun 5-6 meter til 

neste bygg hvor de resterende enslige mennene har blitt plassert. Det er i dette bygget de 

fleste oppholdsrom og aktivitetsrom er plassert. Med en gang de elektroniske skyvedørene 

åpnes er det et lite kontor til venstre som ansatte befinner seg i ved arbeidstid. Beboere som 

har behov for å snakke med ansatte i løpet av dagen kan sette seg på stolene som er plassert 

utenfor kontoret og vente til det blir deres tur. To meter lenger inn i bygget kommer man til 

samlingsstedet i bygget. Her kan en finne en sofagruppe hvor beboere kan sette seg ned og 

snakke med andre beboere, eller bare sitte der og vente på besøk eller andre beboere. Går 

man til høyre fra dette punktet vil man befinne seg i beboergangen med privatrom på begge 
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sider og en utrolig bred gang i mellom. Gangen er omtrent 3 meter bred og har store vinduer i 

enden, som gjør at den fremstår som luftig og lyst. En så bred gang kan også vitne om dårlig 

plassutnyttelse. Dette skal vi se nærmere på senere i oppgaven. For å komme seg til 

beboergangen må en først passere tv-stuen som ligger vendt mot sør. Av samtlige 

oppholdsrom i mottaket er dette det største rommet, med plass til 30-40 beboere om gangen. 

Rommet er innredet slik at det er sitteplasser langs rommets tre av fire vegger og tv på den 

fjerde veggen. Plassen i mellom er tilgjengelig for flere sitteplasser ved behov. 

Sitteplassene består av godt brukte stoler og sofaer, med enkelte så slitt at trekket på stolene 

har revnet og innmaten synes. I tillegg til stolene finnes det noen småbord vilkårlig plassert i 

rommet, samt noen bilder på veggene. Helhetsinntrykket av rommet er at det er innredet 

nøkternt. 

Til venstre for samlingsstedet finner man trappene som både fører opp til etasjen hvor 

familiene er plassert og ned til underetasjene hvor flere enslige beboere har sine rom. I den 

første underetasjen er rommene plassert langs den ene veggen, mens fellesrommene er langs 

den andre veggen. Disse består av toalett, bad og kjøkken. Ved siden av disse finnes et annet 

av oppholdsrommene i mottaket, treningsrommet. Dette rommet er plassert i noe som ligner 

et tidligere bomberom, og glimrer med fravær av vinduer. Rommet består av diverse 

treningsapparater som en medtatt spinningssykkel, ødelagt romaskin, pull-up bar, manualer 

og diverse andre smågjenstander. Dette rommet antok jeg ble lite brukt av beboerne og fikk 

denne mistanken bekreftet av en av informantene. I etasjen under finner man flere rom, her 

med ulik størrelse på grunn av byggets form. I tillegg til beboerrom og fellesrom finnes det 

her det aktivitetstilbudet som får mest oppmerksomhet av beboerne, biljardbordet. Ved enden 

av trappene finnes det en åpen plass, lignende samlingspunktet i førsteetasje. Istedenfor 

sofagruppe og bord har det her blitt plassert et biljardbord i midten av plassen. Bordet har 

synlige trekk som ødelagte kuleholdere i hjørnene og slitt duk på bordet som viser at det blir 

regelmessig brukt. Ved siden av bordet finnes det en liten sofa hvor de ventende kan sette 

seg. Til venstre for bordet i et eget rom har kjøkkenet blitt plassert. Dette deles av elleve 

beboere og består av tre komfyrer, et spisebord og noen skap og hylleplasser ved siden av 

disse. Til høyre for biljardbordet er det en nødutgang som er låst til enhver tid. 

Kvaliteten på badet og toalettene varierte i stor grad, hvor enkelte bad hadde nyere 

fliser og nymalte vegger, mens flertallet var i en dårligere forfatning med sprukket maling på 

veggene, skader på gulv, ødelagt ventilasjon og generelt dårlig hygiene. Det samme er tilfelle 

i de ulike kjøkken som finnes i mottaket. Disse kan best beskrives som sjelløse rom uten 

personlig preg som til tross for høy takhøyde og vinduer fremstår som triste og gråe. Det de 
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fleste kjøkken har til felles –i alle fall dem jeg besøkte- er behovet for en grundig vask og 

rengjøring. På det verste var noen kjøkken så skitne at uansett hvor enn man la hånden sin, 

enten det være seg dører, vegger, vinduer, skap eller komfyr, ville hånden alle bli klissete på 

grunn av gammel fett og oppsamlet støv og andre urensligheter. Dette vitnet om at 

fellesområdene ikke blir vasket regelmessig, i alle fall ikke av ekstern vaskefirma eller av 

ansatte. I samtale med en av ansatte ble jeg fortalt at det er beboerne sitt eget ansvar å vaske 

fellesområdene, men at ledelsen griper inn hvis forsømmelsen blir for stor. Ved slike tilfeller 

blir beboerne ilagt en bot på 50 kroner per person som følge av kostnader med å hyre inne 

noen til å vaske. Slike insentiver mente denne ansatte bidrar til at beboere føler seg tvunget til 

å vaske opp etter seg. Noen beboere hadde annerledes syn på dette. Dette skal jeg komme 

nærmere inn på senere i oppgaven hvor jeg fokuserer på forholdet mellom beboere. 

Beboernes privatrom er heller ingen unntak når det gjelder den lave standarden 

mottaket operer med. Det aller første en legger merke til er den elendige forfatningen mange 

av dørene befinner seg i. Flere av dørene har ødelagte håndtak, mens andre har slitte og 

rustne hengsler. Det neste en legger merke til er hvor ujevn gulvet er på enkelte steder. Dette 

ble demonstrert av en beboer ved hjelp av en mynt. Enkelte steder har gulvet blitt sparklet og 

bare blitt stående slik i ettertid. Flere steder har malingen løsnet på veggene og dermed 

avslørt underlaget. Det er heller ikke taklister eller vegglister på noen av rommene, noe som 

fører til at mange har kabler synlig hengende på taket. På noen av rommene kan en også se 

antydninger til sopp i vinduskarm og vegger. 

Som følge av at mottaket ligger i indre Østfold, er det omgitt av naturlige omgivelser 

på alle sider, med turstier til og fra mottaket i umiddelbar nærhet. Beboere har av den grunn 

naturen lett tilgjengelig som de kan trekke seg til ved behov for kontemplasjon eller for å 

komme seg bort fra bråk og mas i mottaket.  

 

 

1.2.3 Asylmottak 2 

En 12 minutters busstur fra sentrum er mottaket plassert i ytterkanten av en by i Akershus, 

med gode transportforbindelser og gangstier til og fra sentrum, i eldre majestetiske 3 etasjes 

bygårder som tidligere ble benyttet som sykestuer av Akershus Sykehus. To av disse 

bygårdene huser i dag mottaket, med plass til 144 beboere. 

Mottaket er drevet av Norsk Folkehjelp, som med lang fartstid i asylvirksomheten har 

opparbeidet seg en mengde erfaring og kompetanse i drift av asylmottak og arbeid med 

asylsøkere og flyktninger. 
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Bygget hvor administrasjonen har sine kontorer og resepsjon er i hovedsak forbeholdt 

enslige kvinner og familier. I tillegg har de som trenger ekstra oppfølging rom i samme etasje 

som resepsjonen, som for eksempel eldre asylsøkere og personer med ulike milde 

funksjonshemninger. Det andre bygget er kun for enslige menn. Det er i dette bygget hvor de 

fleste aktivitetstilbudene er lokalisert, det være seg stillerom/bønnerom, tv-stue, treningsrom 

og aktivitetsrom. Det finnes også fellesarealer i det andre bygget, i form av ”kafeer” og 

oppholdsrom. Beboerenhetene er på ca. 6-8 kvadratmeter, fordelt på to beboere, med to 

enkeltsenger, et lite bord og klesskap til klær og personlige eiendeler. I tillegg finnes det 

enkeltrom for de med spesielle behov, og rom hvor 3-4 beboere bor sammen. Dette er særlig 

tilfelle ved stor pågang og asylstrømning. Rommene har mange likheter med rom i 

asylmottak 1 i hva gjelder innredning.  
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2 Metode 
Oppgaven baserer seg på materialet innsamlet ved bruk av metoden feltarbeid. Selve 

feltarbeidet startet januar 2015, men allerede høsten 2014 hadde jeg etablert kontakt med en 

del asylmottak i forbindelse med emnet Kos-4030 (Forskningsassistent). Som en del av 

emnet intervjuet jeg mottaksledere fra seks ulike mottak. Til tross for at fokuset i de 

intervjuene var misjonering i asylmottak, omhandlet de også generell religiøs praksis og 

mottakets tilrettelegging for religionsutøvelse for beboere. I løpet av høsten/våren 2015/16 

har ytterligere to mottaksledere blitt intervjuet, da med hovedvekt på tilrettelegging for 

religiøs praksis, samt deres tolkning av UDIs rundskriv som omhandler religion i norske 

asylmottak. 

Etter tillatelse fra Nora Stene, har jeg valgt å bruke deler av funnene fra emnet Kos-4030. Av 

den grunn baserer materialet i oppgaven seg på feltarbeid foretatt blant asylsøkere ved to 

asylmottak i perioden høst 2015 – vår 2016, henholdsvis i Østfold og Akershus, i tillegg til 

funn fra intervjuer med mottaksledere foretatt høsten 2014. 

 

Metoden feltarbeid har til sammenligning med fag som sosialantropologi hatt relativt kort 

fartstid i faget religionshistorie og det er først i løpet av de siste 20 årene at metoden fikk sitt 

inntog i religionsforskning. Før den tid bar forskningen preg av filologisk tradisjon.
38

 

Historikeren Knut Kjeldstadli viser til i sin bok Fortiden er ikke hva den en gang var til de 

franske klassikerne i kildekritikk, Charles-Victor Langlois og Charles Seignobos utsagn for å 

vise til at også historiefaget har hatt en lignende tilnærming til forskningsmåte, 

”(H)istorikeren arbeider med dokumenter. Det finnes ingen erstatning for dokumenter, ingen 

historie.”
39

  

Denne tradisjonen er fortsatt gjeldende, men i samspill med feltarbeid. Metoden 

feltarbeid innebærer at forskeren drar ut i felten hvor forskningsobjektet befinner seg i sine 

naturlige omgivelser, enten det er i forskerens hjemlige kultur eller utenfor, i motsetning til 

antropologisk feltarbeid som karakteriseres av at forskningsfeltet er utenfor sin egen kultur 

og etnologisk feltarbeid som kjennetegnes av forskning i den hjemlige kulturen.
40

 Ved bruk 

av en slik metode vil forskeren få tilgang til en erfaringsverden som ellers ville vært 

                                                        
38 Richard J. Natvig, ”Religionsvitskapleg feltarbeid,” i Metode i religionsvitenskap, red. Siv Ellen Kraft og 
Richard J. Natvig (Oslo: Pax Forlag, 2006), 203. 
39 Knut Kjeldstadli Fortida er ikke hva den en gang var, (Oslo: Universitetsforlaget, 1999, 6 opplag) 192. 
40 Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig 2006:207. 
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utilgjengelig. Det er ikke det samme som å si at tekststudiet ikke er viktig, for det er det. En 

slik metode bidrar til at forskeren får tilgang til kunnskap 

Med seg i sin verktøykasse har forskeren ulike verktøy han kan benytte seg av. Disse består i 

hovedsak av intervju og observasjon, i tillegg til forkunnskaper om forskningsobjektet og 

forskningsfelt. Ved enkelte tilfeller vil metoden feltarbeid være eneste mulige 

forskningsmetode, dette gjelder særlig ved forskning på religion i skriftløse kulturer. I andre 

tilfeller kan en kombinasjon av feltarbeid og tekststudier være å foretrekke. Knut Kjeldstadli 

deler kilder inn i to hovedkategorier, språklige og ikke-språklige kilder. Blant språklige kilder 

skiller han mellom skriftlige og muntlige kilder. Forskjellen mellom disse er at førstnevnte 

utgjør trykt materialet, mens sistnevnte blir definert på følgende vis ” (B)lant de muntlige 

kilder kan vi skjelne mellom minner, som er erindringer om egne opplevelser, og tradisjon, 

som er overlevert gjennom ett eller flere ledd.”
41

 Denne definisjon oppfatter jeg som 

begrensende, da den fokuserer eksplisitt på hendelser som har skjedd i fortiden og ikke ofrer 

en tanke til begivenheter som skjer i nåtiden, og heller ikke nevner aktørene som produserer 

disse kildene. Som følge av at et hvert forskningsresultat kommer til dage etter en grundig 

bearbeidelse av kildematerialet, det være seg fagbøker, artikler eller intervju av 

forskningsobjektet, kan en av den grunn se på informanter som muntlige kilder og ikke kun 

deres utsagn. Dette argumenteres for i lys av at i de fleste feltarbeid brukes en kombinasjon 

av både intervju og observasjon. Muntlige kilder er den informasjon forskeren tilegner seg 

ved interaksjon med forskningsobjektet og som understrekes ved bruk av observasjon. I 

forbindelse med innsamling av materialet til denne oppgaven har det vært en nødvendighet å 

belage seg mest på muntlige kilder, på grunn av oppgavens karakter. 

Under kommer en redegjørelse for hvordan feltarbeidet ble gjort. Jeg vil begynne med 

selve etablering av kontakt med mottakene høsten 2014. Bakgrunnen for dette er som nevnt 

at de intervjuene av mottaksledere som ble foretatt da, i samspill med intervjue av 

mottaksledere fra høst 2015, legger grunnlaget for del 1 av analysen, om mottakets tolkning 

av UDIs retningslinjer om religion og religionsutøvelse i mottakene. 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Knut Kjeldstadli 1999:152, 6 opplag. 
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2.1 Etablere kontakt 

Som følge av at statlige asylmottak er underlagt UDI og dens rammebetingelser fremkommer 

en del vilkår som må oppfylles. Disse kommer frem i form av rundskriv (heretter kalt RS) og 

gjelder både internt i de ulike mottak og for utenforstående som forskere og studenter, som 

ønsker tilgang til mottakene. Slik det kommer frem i RS 2014-002 Retningslinjer om UDIs 

bistand til forskere og studenter ”Forskere eller studenter som ønsker ansatte og/eller 

beboere ved mottakene som informanter, må sende en forespørsel om dette til UDI (…)”
42

 

UDI opplyser i rundskrivet at behandlingstiden på søknad er seks uker og at 

studenter/forskere ikke får begynne på feltarbeid før denne er godkjent. I mitt tilfelle ville 

dette vært problematisk, som følge av at daværende prosjekt (misjonering i asylmottak) skulle 

være ferdig rundt juletider 2014. Av den grunn kontaktet jeg UDI for å opplyse om 

prosjektets korte ”levetid” og ble opplyst om at jeg bare måtte kontakte ulike mottak og se 

om noen kunne ta meg i mot uten en formell godkjennelse fra UDI. 

Kun 6 av 15 mottak som ble kontaktet stilte seg positive til å delta i undersøkelsen uten en 

formell godkjennelse. Mottakene ble først kontaktet via telefon og de som stilte seg positive 

til prosjektet fikk tilsendt prosjektbeskrivelse, samt intervjuguide til de som ønsket det, slik at 

de var mest mulig forberedt og på den måten tilby mer informasjon. I forbindelse med dette 

prosjektet var det tilstrekkelig med kun ett besøk per mottak på grunn av prosjektets karakter. 

Allerede i februar 2015 begynte jeg på feltarbeid til denne oppgaven som en del av 

Leseemnet. Hensikten var å få et innblikk i hvordan feltarbeid gjøres, samt å kunne forberede 

seg mest mulig til ”reell” feltarbeid. Dette ”feltarbeidet” var kortvarig hvor kun to kvinnelige 

beboere ble intervjuet, uten mulighet til observasjon.
43

 Til tross for den korte varigheten viste 

arbeidet viktige funn som har lagt føringer for feltarbeid til denne oppgaven. Blant de 

viktigste funnene er kjønnsperspektivet, rettere sagt forholdet mellom meg som mannlig 

forsker med synlige muslimske trekk og kvinnelige informanter. Begge beboere var 

ukomfortable med å være alene i et rom med en ikke-mahram. Slik den første informanten 

påpekte ved slutten av samtalen, ”(…) hvordan kan du som muslimsk mann sitte alene med 

meg på rommet mitt (…) jeg følte meg veldig ukomfortabel (…) jeg ventet på at du skulle si at 

vi kan sitte ute, men det gjorde du ikke.”
44

 

                                                        
42 Stephan Mo, Retningslinjer om UDIs bistand til forskere og studenter, Utlendingsdirektoratet 18. 
februar 2014  https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2014-002/.  
43 Som følge av manglende tillatelse fra UDI. Se underkapittel Hindringer i feltarbeid – tillatelse fra UDI for 
utfyllende beskrivelse av prosessen. 
44 Dette er det aller første intervju jeg utførte som en del av Leseemnet. De to beboerne som ble intervjuet 
den gang blir i denne oppgaven omtalt som forholdsvis Informant 15 og Informant 16. 

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2014-002/
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Dermed ble det andre intervjuet foretatt ute i hagen, med andre beboere rundt oss. Dette var 

utslagsgivende for mengde og type informasjon jeg fikk, da det finnes enkelte ting 

informantene ikke vil dele eller snakke høyt om foran andre beboere. Dette funnet har bidratt 

til problemstilling som jeg har måttet ta stilling til. Av den grunn er en av begrensningene i 

oppgaven den at målgruppen for feltarbeidet kun har vært mannlige asylsøkere bosatt i 

norske asylmottak. 

 

 

2.2 Intervju 

Intervju kan finne sted i forskjellige former, alt fra strukturerte intervju til uhøytidelige 

samtaler, men som likevel er formålsrettet. Gjennom intervjuer og samtaler skal ikke 

forskeren bare bli kjent med intervjuobjektet, men også dennes livsverden slik Trude 

Fonneland påpeker i kapittelet Kvalitative metodar: intervju og observasjon.
45

 Samtlige 

intervjuer, med unntak av ett intervju, ble foretatt i de respektive mottakene. Disse fant sted 

både inne i beboerenhetene og i egnede rom som mottaket stilte til disposisjon. Årsaken til at 

jeg valgte å foreta intervjuene i asylmottak og ikke for eksempel på en kafé eller andre steder 

i nærheten er for det første at jeg ønsket at informantene skulle føle seg trygge og 

komfortable i egne bosted og på den måten tilby mer informasjon enn de hadde gjort hvis de 

befinner seg i ukjente omgivelser og av den grunn føler seg usikre. For det andre ville mitt 

stedeværelset i mottak i forbindelse med intervju bidra til at øvrige beboere ville få kjennskap 

til meg og av den grunn kunne tenke seg å delta i undersøkelsen. For det tredje kunne jeg 

observere beboere i deres ”naturlige” omgivelser samtidig som jeg foretok intervjuer av 

informantene. Å kombinere kvalitative intervjuer og observasjon har bidratt til at jeg som 

forsker har tilegnet meg en dypere innsikt i beboeres hverdagsliv enn det jeg hadde gjort ved 

bruk av kun intervju. Å tilegne seg en dypere innsikt i sitt forskningsfelt er noe en hver 

forsker bør strebe etter, da denne fører til et bedre forskningsresultat. Slik Trude A. 

Fonneland påpeker er dypere innsikt ” i feltet er naudsynt for at ein i rolla som forskar skal 

kunna framheva meiningar som går utover dei meir allmenne meiningstolkningane.”
46

  

I mitt feltarbeid har jeg forsøkt å utforme intervjuguiden som en mellomvei mellom 

strukturerte – og uformelle samtaler. Spørsmålene var formet slik at de tillot informanten å 

snakke mest mulig om sin hverdag i asylmottak, og de hverdagslige gjøremål i en vanlig dag, 

                                                        
45 Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig 2006:225. 
46 Ibid 
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uten min innblanding. Samt at de var formet slik at de lot informanten selv komme inn på 

temaet religion, så langt det lot seg gjøre. Ved enkelte tilfeller måtte jeg lede informantene 

inn på temaet når jeg følte vi beveget oss utenfor oppgavens fokus. En slik tilnærming til 

intervjuobjektet (finne mer ut om hva en slik tilnærming heter, og hvem som kan ha brukt 

den før, osv) bidrar til å kaste lys over hvor viktig noe er for informanten. Et spørsmål alle 

informantene ble stilt lyder; kan du gjøre rede for en normal dag i asylmottak? På den måten 

ville jeg få et pekepinn på hvor viktig religion og religiøs praksis er for dem og hvilken rolle 

den spiller i deres hverdag. Hvis religion spiller en viktig rolle i deres hverdag vil de nevne 

det uten at jeg som forsker spør eksplisitt etter det. Ulempen med en slik tilnærming (kanskje 

i følge …) kan være at noen ser på enkelte handlinger som opplagte og forventet, noe de 

nærmest tar for gitt og dermed ikke ser på som nødvendig å nevne. Dette var tilfelle med en 

muslimsk informant som hadde redegjort for en normal dag i mottaket uten å nevne verken 

islam eller bønn – til tross flittig bruk av islamske termer som In sha Allah og 

Alhamdulillah.
47

 På spørsmål om hvor viktig islam og islamsk praksis er for han, får jeg som 

svar at det er veldig viktig for han. På oppfølgingsspørsmål om hvorfor han da ikke nevnte 

dette i sin redegjørelse av en ”vanlig” dag, svarer han slik: ”(…) jeg nevnte ikke fordi det er 

noe jeg gjør hver dag, og fordi du vet (som muslim) hvor viktig det er for oss. Sier du til folk 

at du puster? Det er like viktig for oss.”
48

 Informanten fortalte med dette utsagnet at det ikke 

bare er forskeren som studerer og analyserer informanten, men at også han har gjort opp sine 

antagelser om forskeren. Slik etnologen Oscar Pripp påpeker er det ikke bare forskeren som 

identifiserer informantene, men også informantene som identifiserer forskeren.
49

  

 

 

2.3 Observasjon 

Natvig deler observasjon i deltakende og passiv observasjon. Den vanligste formen er 

deltakende observasjon, dette innebærer at forskeren deltar i forskningsobjektet og på den 

måten bidrar til å minke avstanden mellom seg og forskningsobjektet. Dette kan føre til at 

forskeren får økt tilgang til informasjon ved å vise at han er interessert i å lære om 

forskningsobjektet. I et slikt tilfelle kan en si at forskeren inntar novise-rollen. Dette 

innebærer at forskeren blir sett på som en nybegynner som trenger å bli opplært. For et 

                                                        
47 Muslimske/arabiske begreper som kan oversettes direkte til; Hvis Gud vil (in sha Allah), Takket være 
Gud (Alhamdulillah).  
48 Informant 3. 
49 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik,” i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kajser og Magnus Öhlander (Ungarn: 
Studentlitteratur AB, 2011), 71. 
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eksempel på hvordan dette kan gjøres, se Anne Solberg sin beskrivelse av sitt feltarbeid på 

barnearbeid.
50

  

I dette feltarbeid har en kombinasjon av deltakende- og passiv observasjon blitt brukt. 

Asylsøkere har en hverdag preget av få faste holdepunkter, med små muligheter til jobb, 

utdanning og generell samfunnsdeltagelse. Asylsøkere er heller ikke en homogengruppe med 

felles religion og religiøs praksis, og det blir heller ikke utført regelmessige religiøse ritualer i 

mottakene. Av den grunn har det vært problematisk å foreta en ren deltakende observasjon. 

Observasjonen ble foretatt ved jeg oppholdt meg sammen med beboerne mens de utførte sine 

daglige gjøremål. Dette kan fremstå som passiv-deltakelse i og med at jeg kun var til stede i 

deres gjøremål. Mesteparten av dagen deres består av lediggang og den aktiviteten de 

beskjeftiger seg mest med er å drikke te og snakke sammen, i alle fall ved Mottak 1 var dette 

tilfelle. Som følge av at jeg av samtlige informanter ble invitert inn på deres rom for en kopp 

te og litt snacks fikk jeg delta i de ulike samtalene. I tillegg hendte det at vi ba de rituelle 

bønnene i fellesskap, både i Mottak 1 og Mottak 2. Dette er kanskje det nærmeste en kommer 

deltagende observasjon i et asylmottak. Observasjonen har derfor forekommet ved mottakets 

felles arealer - som tv-stue, aktivitetsrom/biljardrom, kontemplasjonsrom/stillerom, kjøkken 

og andre oppholdsområder i mottaket – og inne på beboernes private rom.  

Denne oppgaven skiller seg av den grunn tydelig fra klassiske forskningsobjekter i 

faget religionshistorie og kan minne mer om antropologi måten materialet ble samlet inn på.  

Observasjonen har blitt gjort ved å oppholde meg i asylmottak til ulike tider over en periode, 

i forsøk på å dekke så mange timer av døgnet som mulig. I en periode på 7 dager, ankom jeg 

mottaket den første dagen tidlig på morgenen, den andre dagen en gang på formiddagen og 

den tredje dagen fra kl. 15. Den fjerde dagen var jeg på mottaket fra kl.17. De gjenværende 

dagene startet syklusen fra dag 1. Dette ble gjort for å dekke mest mulig av deres hverdag, og 

på den måten få en større innsikt i deres daglige gjøremål. Det skal likevel påpekes at ikke 

alle døgnets tider ble dokumentert, som følge av at jeg ikke fikk oppholde meg i mottaket 

etter kontortid, i alle fall ikke lenger enn til klokken 19. Observasjon og samtaler med 

informanter og beboere viste at det stedet i mottakene som ble flittigst brukt i mottakene er 

beboerenhetene. 

 

 

 

                                                        
50 Anne Solberg, Negotiating Childhood,  (Stockholm: Nordplan, 1994), 165-175. 
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2.4 Hindringer møtt under feltarbeid 

Feltarbeid er ikke bare fryd og gammen. I startfasen hadde jeg vagt sett for meg feltarbeid 

som noe lett gjennomførbart, uten bemerkelsesverdige hindringer. Men som Richard Natvig 

påpeker går ”feltarbeid sjelden på skinner, heller på smale stier…”
51

. Dette er noe jeg fikk 

oppleve både før og under feltarbeid, i form av blant annet lang behandlingstid på søknad hos 

UDI, tilgang til asylmottak, tilgang til mulige informanter og kjønnsperspektivet.  

Underkapitlene vil ta for seg de ulike hindringer møtt i forbindelse med feltarbeid. 

 

2.4.1 Tillatelse fra UDI 

UDI opplyser i RS 2014-002 Retningslinjer om UDIs bistand til forskere og studenter om at 

forskere og studenter kan belage seg på opp til seks ukers behandlingstid på søknad. Av den 

grunn ble søknaden sendt allerede i februar 2015 slik at jeg kunne begynne på feltarbeid som 

en del av Leseemnet. Før jeg kunne søke om tillatelse hos UDI måtte jeg melde prosjektet 

hos NSD (norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste). Mens søknaden var til behandling fikk 

jeg likevel tillatelse fra et mottak som også hadde deltatt i forskningsprosjektet misjonering i 

asylmottak. Mottaket ble opplyst om at søknaden fortsatt var under behandling, og mottaket 

sa seg enige i at - siden jeg kun trengte to beboere på det tidspunktet - jeg kunne foreta 

intervjuer hvis noen beboere stilte opp. Jeg fikk likevel ikke tillatelse til å foreta observasjon 

på det tidspunktet. 

Som følge av at jeg fikk utført noen intervjuer tenkte jeg ikke noe mer på søknaden, 

om den hadde blitt ferdigbehandlet eller ikke og jeg var så sikker på at den skulle bli godkjent 

at muligheten for at jeg ikke skulle få tillatelse var helt utenkelig. Da jeg fortsatt ikke hadde 

fått tilbakemelding fra UDI tidlig i sommerferien, forsøkte jeg å kontakte saksbehandler via 

mail og telefon, men uten hell. Etter en ukes tid svarte saksbehandleren at hun fortsatt ventet 

på kvittering fra NSD angående tillatelse til å begynne på prosjektet. Det ble tydelig at det 

hadde oppstått misforståelse mellom oss, da jeg fikk inntrykk av at NSD skulle oversende 

kvittering til UDI, mens UDI ventet på at jeg skulle sende kvitteringen (dette var helt og 

holdent min egen feil, da det er min plikt å sørge for at alle relevante vedlegg er sendt til 

riktig instans). Etter alle vedlegg hadde blitt ettersendt fikk jeg opplyst om at saksbehandler 

skulle ut i ferie og at jeg av den grunn ikke kunne forvente svar før tidligst 12 august. Dette 

fikk konsekvenser for planlagt feltarbeid, da de mottakene som i utgangspunktet var positive 

til prosjektet opplyste at de ikke kunne ta meg i mot så lenge UDI ikke gir offisiell tillatelse. 

                                                        
51 Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig 2006:220. 
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Da jeg endelig fikk svar fra UDI ble jeg mildt sagt overrasket, i og med at jeg fikk opplyst at 

UDI ikke kunne anbefale mottakene til å ta meg i mot. Begrunnelsen for svaret var at 

søknaden var utilstrekkelig. Dette var overraskende, med tanke på at jeg hadde sendt alle 

vedlegg de etterlyser i RS 2014-002. Jeg så ingen annen utvei enn å måtte fortelle veileder 

om svaret, som for øvrig ble like overrasket som meg, og som tilbydde seg å kontakte 

saksbehandler på vegne av meg. Svaret vi fikk da var helt motsatt av det jeg fikk. Nå ble vi 

fortalt at UDI kun gir en anbefaling til mottakene, som ikke kan forveksles med et påbud og 

at det til syvende og sist er opp til hvert enkelt asylmottak om de vil ta inn studenter/forskere 

eller ikke. Mottakene som har deltatt i feltarbeidet ble opplyst om dette. 

 

2.4.2 Tilgang til asylmottak 

I løpet av forskningsprosjektet høst 2014 fikk jeg etablert kontakt med to mottak som kunne 

tenke seg å delta i masteroppgaven, så lenge UDI godkjenner prosjektet. Etter at UDI flyttet 

ansvaret over på mottakene høsten 2015, tenkte jeg at det ville gå smertefritt å få mottakenes 

samtykke og dermed komme fort i gang med feltarbeidet. Nok en gang fikk jeg erfare hvor 

uforutsigbart feltarbeid kan være. I løpet av august/september opplever Europa den største 

flyktningstrømmen siden andre verdenskrig. Den store strømmen av flyktninger viste at 

Europa ikke er forberedt og enkelte steder førte dette til unntakssituasjon, som for eksempel i 

Makedonia. Ringvirkningene på asylsystemet merket vi også i Norge. 

Ett av de to mottakene som jeg anså som sikre i forbindelse med feltarbeidet fortalte 

at de måtte trekke seg på grunn av manglende tid og ressurser. Det viste seg i ettertid at dette 

mottaket i tillegg til flyktningstrømmen var midt i utskiftninger i ledelsen. Til tross for at det 

andre mottaket fortsatt stilte seg positive til prosjektet, viste det seg som nærmest umulig å få 

tak i mottaksleder. Jeg forsøkte på alle mulige måter å få tak i han, jeg ringte, sendte 

melding/mail, møtte opp på mottaket og etterlot beskjeder til ansatte. De få gangene jeg fikk 

tak i han fortalte han at det har vært hektisk den siste tiden, hvor mottaket har vært opptatt 

med utskiftninger, sykdom, samt opprettelse av flere mottak. Han fortalte videre at han av 

den grunn kun har vært opptatt enten i møter eller på telefon. Dette bekreftet også en av de 

ansatte da hun fortalte, med ristende hodet, at hun var glad det ikke er hun som er 

mottaksleder, på grunn av alle telefonsamtale han må besvare. 

På grunn av usikkerheten rundt dette mottaket så jeg meg nødt til å kontakte andre 

mottak og se om jeg kunne få tilgang til et mottak som kunne ha mulighet til å ta meg i mot. 



 24 

Jeg brukte UDI sine lister over kontaktinformasjon til alle asylmottak i landet.
52

 Av hensyn til 

fremkommelighet og økonomi valgte jeg å kontakte mottak i nærområde (Østfold, Oslo, 

Akershus og Vestfold). Ett av de utallige mottakene jeg kontaktet svarte positivt på min 

henvendelse. Kun én uke etter etablering av kontakt begynte jeg på feltarbeid ved mottaket. 

Dette er det første av de to mottakene besøkt under feltarbeid.  

 

2.4.3 Tilgang til beboere 

Asylsøkere utgjør en heterogen gruppe, hvor det de har til felles er at de fleste av dem har 

måttet flykte fra sine hjemland på grunn av krig, forfølgelse og naturskader, og har gjerne 

etterlatt både venner og familie. Før de ankommer Norge - som foreløpig siste stoppested på 

flukten – har de fleste av asylsøkere hatt en lang og krevende fluktrute bestående av en god 

dose usikkerhet angående sin fremtid og i mange tilfeller konstant mistenkeliggjøring fra 

vertsland og myndigheter. Etter flere omfattende intervjuer med ulike instanser før plassering 

i asylmottak vil det være forståelig at majoriteten av dem er skeptiske til å åpne seg for 

utenforstående, spesielt når det er i intervjuform. Før jeg startet på feltarbeid var jeg av den 

grunn klar over at jeg aller først ville måtte etablere tillit hos beboerne. Min største fordel i 

arbeidet med å etablere tillit hos beboerne var utseendet mitt, da jeg har synlige muslimske 

trekk ved meg, som for eksempel skjegg. Jeg var likevel klar over at nettopp utseendet mitt 

også kunne fungere som hindring hos noen beboere, som for eksempel konvertitter (fra islam 

til for eksempel kristendom) og kristne fra muslimske land eller land hvor både kristendom 

og islam er rådende. Dette fikk jeg bekreftet fra en av informantene som både før og 

underveis i intervjuet gjentatte ganger påpekte ”(…) du vet at jeg er kristen? Går det 

greit?”
53

 Av den grunn kan det tenkes at ikke-muslimske beboere har holdt seg unna meg 

som følge av at de kan ha trodd at undersøkelsen kun gjaldt muslimer. Dette kan ha vært 

tilfelle til tross for at jeg ved en hver anledning forsøkte å understreke for beboerne at 

undersøkelsen ikke gjelder muslimer eksplisitt. 

For at arbeidet med å skape tillit skal gå fort kan det være aktuelt å benytte seg av 

”døråpnere”. Dette er som betegnelsen indikerer personer brukt i forbindelse med å få tilgang 

til et miljø. Disse personers rolle blir å vise forskeren rundt og gjøre han kjent med felten og 

dens aktører. Når aktørene i forskningsfeltet ser forskeren sammen med en de har tiltro til vil 

deres oppfatning av den utenforstående kunne påvirkes av dette.  

                                                        
52 UDI, ”Adresser til asylmottakene,” hentet 15. september 2015 
https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/.  
53 Informant 5. 

https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/
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Ved begge mottak ble slike mennesker benyttet for å kunne få tilgang til aktuelle beboere, 

dette førte til ”snøball-effekten” hvor informantene fortalte andre beboere om 

intervjuets/samtalens art. Under feltarbeid ble både mottaksleder, ansatte og beboere benyttet 

som døråpnere. 

 

2.4.4 Forvekslet med UDI 

Oppholdet i mottaket for de aller fleste beboere er preget av ventetid fra de våkner på 

morgenen og til de går og legger seg om kvelden. De venter alle på det samme, svar fra UDI 

på sin søknad. Det første mange av beboerne gjør etter at de kommer tilbake til mottak etter å 

ha vært på kurs er å besøke mottaksresepsjonen for å se om de har fått post. Ved begge 

mottakene var dette et fast gjøremål i løpet av dagen hos beboere som ikke har fått svar på sin 

søknad. Dette ble også påpekt av en ansatt i Mottak 2 som fortalte at de fleste går innom 

resepsjonen daglig for å sjekke om de har fått post, og at for asylsøkere er post ensbetydende 

med svar fra UDI. Hun fortalte videre at når noen endelig mottar post, er det høydepunktet i 

deres hverdag. 

 Asylsøkere bosatt i asylmottak opplever sjelden besøk utenfra og når noen først 

kommer, spesielt i forbindelse med forskning, blir disse av mottaksbeboere oppfattet som 

representanter for UDI. Dette fikk også jeg oppleve ved mine første besøk i mottakene. 

Enkelte av beboerne fortalte meg i ettertid at de hadde holdt seg unna meg i startfasen av mitt 

opphold på grunn av frykt for at jeg kom for å hente dem. Mottaket er et lite samfunn i seg 

selv og det tar ikke lang tid før nyheter når selv den minst sosiale av beboerne. Mange hadde 

hørt av andre beboere at mottaket hadde fått besøk av en som foretok intervjuer av beboere 

og noen av disse bestemte seg for å oppsøke meg for å forhøre seg om statusen på deres 

søknad eller spørre når de skulle bli innkalt til andregangsintervju. Flere ble synlig skuffet da 

jeg fortalte jeg kun er en student ved Universitetet i Oslo og ikke en representant for UDI. 

 

2.4.5 I møte med beboernes livshistorier 

Uansett hvor mye en forbereder seg i forkant av et feltarbeid og leser seg opp på så godt en 

kan om forskningsfeltet, kan man allikevel ikke fullt ut begripe hvilken informasjon som vil 

dukke opp i interaksjon med andre mennesker. Iblant vil det dukke opp hyggelige historier og 

erindringer og andre ganger kan beretninger om triste og umenneskelige hendelser bryte frem 

uten forvarsel. Dette kan spesielt være tilfelle i forskning på asylsøkere, flyktninger og andre 

forfulgte gruppers årsak til flukt. Etter de første par intervjuer foretatt i Mottak 1 var jeg så 

nedbrutt at jeg en periode vurderte å forkaste hele oppgaven og heller skrive om noe 
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hyggeligere enn asylsøkere og deres skjebne. En episode under feltarbeid som virkelig preget 

meg og som fikk meg til å føle meg dårligere og mer hjelpeløs enn jeg hadde gjort i hele mitt 

liv fant sted under mitt andre intervju. På spørsmål om informantens liv i hjemlandet og 

årsaken til hans flukt fikk jeg et svar jeg verken var forberedt på eller så på som en mulighet. 

Mange av informanters erindringer fra deres hjemland var til tider så groteske og fæle at for 

mange av oss som har vært så heldige at vi er født på denne siden av kloden verken kan 

forholde eller relatere oss til det som blir fortalt. Informanten fortalte hvordan han hadde 

flyktet fra fengselet hvor han og mange av hans familiemedlemmer ble holdt. Informanten 

fortalte at de hadde blitt torturert og viste meg arr på ulike steder på kroppen, som han sa 

stadig minner han på det som kunne ha vært hans skjebne hvis han ikke hadde flyktet. Under 

intervju med denne informanten ble han flere ganger veldig stille og ved en anledning var han 

så synlig preget av minner fra fortiden at jeg ble redd han kom til å trekke seg fra intervjuet. 

Etter en liten stund fortalte han grunnen til at han ble stille var fordi han begynte å tenke på 

det han omtalte som den verste tortur en kan tenke seg, å bli tvunget til å se at ens mor og 

bror blir henrettet. Jeg husker veldig godt hvor hjelpeløs og hjerteløs jeg følte meg da 

informanten fortalte dette. Hjelpeløs fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle kunne hjelpe 

dem i deres situasjon, og hjerteløs fordi jeg følte jeg bare møtte opp i asylmottak og fant noen 

beboere jeg kunne intervjue, intervjuet dem og i ettertid bare dro hjem til mitt vanlige liv. Jeg 

følte jeg utnyttet deres situasjon uten å tilby noe tilbake. Denne tanken gnagde så mye i meg 

at jeg til slutt visste ikke om jeg kunne fortsette feltarbeidet. Av den grunn kontaktet jeg min 

veileder for å fortelle om mine kvaler rundt fortsettelse av feltarbeid i asylmottak. Da jeg 

fortalte veileder om hvor hjelpeløs og egoistisk jeg følte meg på grunn av at jeg kun mottok 

og ikke hadde noe å tilby tilbake, minte han meg på noe jeg hadde glemt i prosessen og som 

virkelig hjalp meg videre under resten av feltarbeidet. Jeg ble fortalt av veileder at selv om 

jeg føler jeg ikke tilbyr noe tilbake under feltarbeid, vil jeg i det langsiktige kunne tilby noe 

langt mer verdifullt enn noe som helst jeg hadde tilbudt under feltarbeid. Nemlig å bidra til at 

informasjon om asylsøkere blir tilgjengelig i offentligheten. Jeg følte allikevel at jeg måtte 

tilby informantene noe der og da, og av den grunn inviterte jeg alle som hadde deltatt i 

undersøkelsen til å bli med ut å spise pizza på min regning. 

 Av det som fremgår over kan en lure på hvorfor jeg ikke etter de første 2-3 

intervjuene ikke valgte å utelukke spørsmål om informanters årsak til flukt. Dette spørsmålet 

ble værende av to grunner, kontekst og tillit. For det første, for å kunne se hvilken rolle 

asylsøkere tillegger religion i sin hverdag, er det en nødvendighet å få et innblikk i hvilken 

rolle den hadde i deres liv før opphold i asylmottak. I den forbindelse spiller livsforandrende 
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hendelser en viktig rolle. Denne kunnskapen kan i dette tilfelle kun oppnås ved informantens 

erindring av sitt liv og forskerens forutinntatt områdekunnskap. Hvordan fortiden fortoner 

seg i ens hukommelse vil ikke alltid samsvare slik den skjedde i realiteten og kan i fleste 

tilfeller enten bli justert til å samsvare med de holdningene en har i nåtiden eller at de blir 

farget av senere erfaringer. Dette er særlig tilfelle hvis spørsmålene er direkte rettet mot 

bestemte hendelser.
54

 Av den grunn forsøkte jeg heller å stille åpne spørsmål så langt det lot 

seg gjøre, som for eksempel ”kan du fortelle om livet ditt i hjemlandet før du kom til 

Norge?” På denne måten fikk informanten selv velge hva han ville dele med meg. For det 

andre ville dette spørsmålet gi meg et inntrykk av tillitsforholdet informantene hadde til meg. 

Ved mangel på tillit mellom forsker og informant vil dette komme til syne i mengden 

informasjon forskeren får tilgang til. Jo større tillit informanten har til forskeren desto mer 

informasjon vil denne tilby. På bakgrunn av den informasjon jeg fikk tilgang til om 

informanters triste skjebner i hjemlandet gav meg hentydning til at det ikke var noe å utsette 

på tillitsforholdet mitt til fleste av informantene. 

 

2.5 Kjønnsperspektiv 

Som følge av erfaringer fra feltarbeid i forbindelse med Leseemnet våren 2015, ble det klart 

for at meg at hvis jeg ønsket å ha en likevekt av kjønn i avhandlingen måtte jeg ha gjort meg 

avhengig av en tredjepart. En slik part måtte da ha vært enten en kvinne eller en mannlig 

slektning av de kvinnelige beboerne som måttet være tilstede under intervjuene. Det er ikke 

sikkert alle muslimske kvinnelige beboere hadde krevd dette, og det hadde heller ikke vært 

tilfelle ved intervju av kvinnelige beboere med en annen religiøs tilhørighet. For å unngå 

ytterligere hindringer valgte jeg å ha kjønn som en begrensning i avhandlingen. 

 

2.6 Teoretiske rammer 

Beboernes beskrivelse av sin hverdag i asylmottak og meningsskapende tiltak og gjøremål i 

deres opphold blir sett i lys av både diasporateori og deprivasjonsteori. Som følge av at 

asylfelten, og særlig religionens betydning i asylmottak, er lite forsket har dette ført til at 

problemstillinger har blitt til underveis i feltarbeidet. Dette har funnet sted ved at enkelte 

intervjuspørsmål ble utformet og utbedret etter erfaring fra de første intervjuene. En slik 

                                                        
54 Knut Kjeldstadli 1999:196. 6 opplag. 
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fremgangsmåte hvor problemstillinger kommer frem underveis blir kalt eksplorativt 

forskningsdesign.
55

 

En forskningsprosess består av en samhandling mellom teori og metode, hvor den ene 

utfyller den andre. Denne avhandlingen baserer seg mest på metode, og i mindre grad på 

teori. I løpet av studiet har jeg opparbeidet meg en teoretisk kunnskap om aspekter som 

religion og kultur. Denne kunnskapen har spilt en faktor i tolkning av innsamlet materialet.   

 

2.6.1 Diasporateori 

I mer enn 2000 år har begrepet diaspora blitt brukt i hovedsak om jødisk diaspora og frem til 

1980-tallet var det negative assosiasjoner til begrepet diaspora. Etter den tid ble det betegnet 

som noe positivt, spesielt av de som selv kom under dette begrepet, som for eksempel 

flyktninger, gjestearbeidere og etniske minoriteter. Som følge av likhetene mellom disse 

gruppene og den jødiske diasporaen, har det blitt forsøkt å bruke begrepet som et analytisk 

verktøy.
56

 Stadig flere forskere har prøvd å definere begrepet diaspora, blant annet Steven 

Vertovec som i tillegg til spredning fra et hjemland, ser på diaspora som en vedvarende 

følelse av tilknytning til hjemlandet, enten imaginær eller ekte.
57

 Sosialantropologen Stanley 

Tambiah listet opp to punkter i tillegg til Vertovec´s definisjon, i) tanken om at vertslandet 

aldri vil kunne akseptere disse og ii) tanken om retur til hjemlandet.
58

 Forskning som har blitt 

gjort på diaspora glimrer med fravær av fokus på religionens betydning i en slik tilværelse. 

Den vanligste oppfatning er likevel at religiøsiteten vil øke i en diasporasituasjon.  

Mange av mine informanter kan kunne plasseres i en slik definisjon, da mange gav uttrykk 

for at de fortsatt føler en tilhørighet til sitt hjemland og at de har opprettholdt kontakt med 

venner og slektninger, via telefon og diverse medier. Mange uttrykte også en følelse av å bli 

fremmedgjort og ikke fullt akseptert av samfunnet.  

 

2.6.2 Deprivasjonsteori 

Denne teorien går ut på at mennesket forsøker å finne mening eller trøst i situasjoner de ikke 

har kontroll over selv. Slik betegnelsen tilsier handler denne teorien om følger som kan 

                                                        
55 Thagaard 2009, 16. 
56 Øivind Fuglerud, Migrasjonsforståelse: flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: 
Universitetsforlaget.  , 2001, 200.  
57 Seán McLoughlin, ”Religion and diaspora,” i The Routledge Companion to The Study of  
Religion, red. John Hinnells, (Oxon og New York, Routledge, 2010), 561. 
58 Pratap p. Kumar, ”Introduction,” i Religious Pluralism in the Diaspora, red. Pratap P. Kumar, (Leiden: 
Koninklijke, 2006), 1-14. 
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oppstå ved opplevelse av mangler i tilværelsen. Denne teorien kan spores tilbake til Marx, 

men det er likevel den amerikanske sosiologen Charles Glock som videreutviklet denne 

tanken.
59

 Det nye med han var skillen mellom ulike typer for mangler. De ulike 

deprivasjonskategoriene Glock presenterte representerer goder de fleste asylsøkere vil føle 

seg deprivert av. I kapittel 4 vil beboernes hverdag bli sett i lys av disse kategoriene. Dette 

for å kontekstualisere religionens betydning. 

                                                        
59 Inger Furseth og Pål Repstad, Innføring i religionssosiologi, (Oslo: Universitetsforlaget, 2006), 139. 
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3 Religion i politiske papirer 
Nå har vi blitt kjent med hvordan mottakene er innredet både innvendig og utvendig, vi har 

også sett på karakteristikker ved de som er bosatt i norske asylmottak og hvilke retningslinjer 

UDI setter for drift av statlige asylmottak. Videre skal vi se på hva UDI sier om religion og 

religiøspraksis i norske asylmottak. Deretter vil det først bli fokusert på hvordan de to 

mottakene tolker disse retningslinjene og til slutt hvordan de faktisk praktiserer disse. 

Avslutningsvis vil det bli sett på hvordan beboerne opplever det tilbudet de får som kan legge 

til rette for religionsutøvelse i mottaket.  

 

3.1 Hva UDI sier om religion i asylmottak 

Etter omfattende gjennomgang av UDI sitt regelverk på jakt etter Rundskriv og retningslinjer 

som omhandler religion og religiøspraksis i asylmottak og etter samtaler med mottaksledere 

om tilrettelegging av religion i asylmottak, har funnene vært knappe. Det finnes rundskriv 

som nevner beboernes kultur, som i enkelte tilfeller også kan innfatte religion. Dette er RS 

2011-003 som under målsettinger for ordinære mottak påpeker at mottak skal  

 

”ha et beboerrettet arbeid med tiltak som er differensiert i forhold til beboernes 

behov, bidrar til en meningsfylt hverdag og gir den enkelte muligheter til å bevare sitt 

språk og sin kultur.”
60

 

 

Denne målsettingen forteller klart og tydelig at mottaket skal være et sted hvor beboere får 

mulighet til å utvikle seg, samtidig som den også legger føringer for at beboere skal få bevare 

og opprettholde sine særtrekk. Til tross for at denne målsettingen ikke nevner religion 

eksplisitt, kan en argumentere for at i mange tilfeller kan religion brukes synonymt med 

kultur. Dette vil være avhengig av hvordan en velger å definere fenomenet religion. 

Definisjonsspørsmålet har opptatt forskere opp i gjennom fagets historie og har bidratt til en 

kontinuerlig fagdebatt. Hvis en kun fokuserer på handlinger utført på bakgrunn av religiøs 

overbevisning vil deler av en religiøs gruppe falle utenfor kategorien troende. En slik 

tilnærming til religion bidrar til å redusere religion til noe mindre enn det det er, samtidig 

som det også tar religionen ut av dens sosiale kontekst. Religionshistorikeren Armin Geertz 

                                                        
60 Anne Siri Rustad, Retningslinjer for drift av statlige mottak, Utlendingsdirektoratet, 18. mai 2011, 
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/.  

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
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(Geertz 1996:121) er blant de som forsøkte å plassere religion inn i en sosial kontekst og 

definerte religion dermed på følgende måte,  

 

”(R)eligion er et kulturelt system og en sosial mekanisme (eller institusjon), som 

styrer og fremmer idealfortolkning av tilværelsen og idealpraksis ved henvisning til én 

eller flere transempiriske makter.”
61

 

 

Ser man på religion i lys av denne definisjon kommer det tydelig frem at religion og kultur i 

mange tilfeller er beslektet med hverandre, og av den grunn kan en tolke RS 2011-003 dit hen 

at den omhandler også religion når det nevnes at beboerne skal kunne bevare sin kultur. Knut 

Jacobsen sier følgende om hvordan en kan bevare sin kultur i en diasporasituasjon 

”(D)eltakelse i religiøst liv har vist seg å være av sentral betydning for vedlikehold av etnisk 

og kulturell identitet i en diasporasituasjon.”
62

 

Det er kun ett rundskriv som nevner religion eksplisitt, og da i form av 

religionsnøytralt. Det er det samme rundskrivet en av mottakslederne nevnte da de ble spurt 

om hva UDI sier om religion i asylmottak. Rundskrivet det gjelder er RS 2008-031.
63

 

Rundskrivet tar for seg krav i forhold til boforhold og fellesarealer som mottaket må 

overholde, samt rutiner for brann og sikkerhet. Det mest sentrale for denne oppgaven fra 

dette rundskrivet er punkt 3.2 f, hvor det kommer frem at mottaket skal ha: 

 

”et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke seg tilbake for 

kontemplasjon, med mindre behovet dekkes i boenhetene. Rommet skal være 

religionsnøytralt og kunne disponeres av alle beboere som ønsker det.” 

 

Dette punktet er på den ene siden veldig klar i teksten, hvor den pålegger mottakene å legge 

til rette for et slikt rom, mens på den andre siden gir den rom for fri tolkning, hvor 

mottaksledelsen selv kan avgjøre hvorvidt et slikt rom er nødvendig eller ikke. I det samme 

rundskrivet blir religionsnøytralitet brukt enda en gang. Denne gangen i forbindelse med at 

mottaket skal disponere egnede lokaler til barnebase som skal være religionsnøytrale. 

Bortsett fra disse få påleggene som enten direkte eller indirekte omhandler religion, har jeg 

                                                        
61 Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson 2001:26 
62 Knut A. Jacobsen, ”En flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge,” i Verdensreligioner i Norge, 
red. Knut A. Jacobsen, (Oslo: Universitetsforlaget, 2005), 14. 
63 Christine Wilberg, Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak,  Utlendingsdirektoratet, 13. 
november 2015, https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-031/.  

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-031/
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ikke greid å oppspore andre rundskriv som omhandler dette. Heller ikke mottaksledere kunne 

fortelle meg om andre rundskriv som omhandler enten religion eller kultur. 

 Videre skal det av den grunn fokuseres på hvordan mottakene har tolket disse 

påleggene fra UDI. I tillegg til hva mottaksledere fortalte om deres tolkning av disse 

rundskrivene, vil det også bli fokusert på hvordan de faktisk praktiserer i realiteten. 

Mottakene vil bli sett på hver for seg av oversiktlighetsgrunner. 

 

 

3.2 Operatørenes interne retningslinjer angående religion 

På spørsmål om mottaket har interne retningslinjer som legger føringer for hvordan mottaket 

blir drevet, i sær med tanke på religion og religionsutøvelse i mottak, fortalte mottaksleder 

ved Mottak 1 at mottaksoperatør ikke har noen faste retningslinjer som omhandler religion, 

men at de forsøker å ikke blande seg inn i hvordan beboerne utøver sin religion. Så lenge den 

ikke går utover andre beboere. I samtale med enkelte ansatte fikk jeg inntrykk av at mottaket 

ikke opererer med bestemte retningslinjer for ulike aspekter av mottaksvirksomhet. årsaken 

til dette er at jeg opplevde å få forskjellige svar på samme spørsmål fra ulike ansatte. Et 

eksempel er restriksjoner jeg hadde som forsker i asylmottak. Av enkelte ansatte ble jeg 

strengt fortalt at jeg ikke hadde tillatelse til å oppholde meg inne i beboerenhetene, mens 

andre ansatte ikke bare visste at jeg oppholdt meg i beboerenhetene, men også selv pleide å 

tilbringe tid hos noen beboere. 

 Som følge av at Mottak 2 er drevet av Norsk Folkehjelp, som er en av tungvekterne i 

drift av asylmottak, har de omfattende interne retningslinjer for sine ansatte. Disse 

retningslinjene gjelder ikke kun ansatte i asylmottak, men alle som er tilknyttet Norsk 

Folkehjelp. I samtale med mottaksleder ble jeg opplyst om at operatør ikke har egne 

retningslinjer for asylmottak og at de ansatte derfor forplikter seg å overholde de generelle 

retningslinjene fra Norsk Folkehjelp. Blant disse retningslinjene kommer det blant annet frem 

at de ansatte skal  

 

” respektere grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskelig 

verdighet, herunder like rettigheter for begge kjønn, vise respekt for religiøs tro, og 

sedvaner i lokale kulturer – også i handling.”
64

 

 

                                                        
64 For å se Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer i sin helhet, se vedlegg. 
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I lys av denne bestemmelsen og det som fremkom i samtale med mottaksleder og ansatte ble 

det klart for meg at dette mottaket i større grad enn Mottak 1er klar over religionens 

betydning for asylsøkere. Dette er forventet, som følge av at mottaksoperatør ved Mottak 2 

har en mye lenger fartstid enn operatør for Mottak 1 i asylfelten. Dette kan være et argument 

mot den nye trenden som har funnet sted i forbindelse med flyktningekatastrofen i 2015, hvor 

stadig flere og nye aktører kommer på banen. Av den grunn kan man argumentere for at 

ansvar for drift av asylmottak bør i stor grad gis kun til operatører med lang erfaring i 

asylfelten og som har bevist overfor UDI at de er i stand til å praktisere retningslinjer for drift 

av asylmottak på en tilfredsstillende måte. 

 

 

3.3 Hvordan retningslinjene tolkes og praktiseres ved 

Mottak 1 

Ved dette mottaket finnes det ikke et slikt rom som beboerne kan trekke seg tilbake til ved 

behov for litt alenetid. Da jeg spurte mottakslederen om hva UDI sier om religion i 

asylmottak ble jeg fortalt at det hadde han ikke helt oversikt over der og da, og han kunne 

heller ikke huske helt om de sier noe om det i det hele tatt. Dette i seg selv virket rart i og 

med at mottaksledere og ansatte i ledelsen plikter å sette seg inn i retningslinjer fra UDI og 

sette dem ut i livet. Likevel ble det tydelig for meg at de har en tilnærming som er veldig lik 

del to av første ledd i RS 2008-031 ”med mindre behovet dekkes i boenhetene”, hvor de 

føler at boenhetene er tilstrekkelige for å kunne praktisere sin religion. Årsakene til dette er 

flere. For det første som en følge av fraværet av et slikt rom antok jeg dette var tilfelle og for 

det andre ble det under samtaler med ansatte vist til at romfordelingen er basert på 

nasjonalitet, språk og religion og at rommene er store nok til at de kan brukes til dette 

formålet og av den grunn bør ikke beboerne ha noen hindring for å utøve sin religion ved 

behov. For det tredje viste mottaksleder til at det ikke har vært forespørsel fra beboere om et 

slikt rom. Dette ble uttrykt annerledes av mine informanter, hvor noen mente at de hadde 

kontaktet ledelsen og uttrykt ønske om et slikt rom, mens andre mente at de enten ikke hadde 

hørt om noen som hadde gått til ledelsen med et slikt ønske eller at de visste helt sikkert at 

ingen hadde gjort det. Av den grunn ble jeg av den oppfatning at ledelsen faktisk ikke hadde 

mottatt et slikt ønske, men det trenger ikke bety at beboere seg i mellom ikke har uttrykt 

ønske om et slikt rom. For det fjerde ble det påpekt at mottaket ikke har plass eller kapasitet 

til et slik rom, av den enkle grunn at mottaket har full kapasitetsutnyttelse for tiden. Dette kan 
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tilsynelatende stemme, i alle fall for den delen av mottaket jeg besøkte og oppholdt meg 

under feltarbeidet var det full kapasitetsutnyttelse.  

Under feltarbeidet fikk jeg et eget ”kontor” som jeg kunne bruke til å intervjue 

informantene og som jeg også kunne trekke tilbake til for å skrive ned 

observasjonsopplevelser etter å ha tilbrakt tid med beboerne. Rommet var til enhver tid låst 

og av den grunn måtte jeg alltid tilkalle en av de ansatte for å låse opp for meg. Rommet var 

rundt 8-10 kvadratmeter med store vinduer vendt mot en liten fjellskrent og var utstyrt som et 

lite legekontor med et skrivebord, engangshansker, skrivesaker, to stoler, et 

oppbevaringsskap med glassdør (som for øvrig var tom) og et sykehusseng. Både beboere og 

de ansatte kunne fortelle at rommet ble brukt av en helsesøster som kom på fastsatt tid en 

helg i måneden. De resterende dagene lå rommet ubrukt, med unntak av enkelte perioder 

hvor ansatte og myndighetene ved besøk bruker rommet til å foreta intervju av beboere. 

Mottaket har også en del ”tomrom”, i form av breie korridorer og ganger som ikke blir brukt 

til noe annet enn gjennomfart.  

 

 

3.3.1 Har mottaket behov og kapasitet til et slikt rom 

Den perioden feltarbeidet varte ved dette mottaket var det kun jeg som brukte 

intervjurommet, og av den grunn stod rommet for mesteparten av tiden ubrukt. Mottaksleder 

fortalte at behovet blir dekket i beboerenhetene, som følge av at romfordeling i fleste tilfeller 

skjer på bakgrunn av felles etnisitet, språk og religion. 

Hva gjelder nasjonalitet eller språk gir det ingen garanti for at mennesker kommer overens 

med hverandre. Heller ikke samme religion kan sikre god kjemi mellom beboere, som for 

eksempel hvis beboere følger samme religion, men ulike retninger. Uavhengig av om det har 

vært etterlyst et eget rom for kontemplasjon eller ikke, vil det ikke nødvendigvis bety at 

forholdene for religiøs praksis er optimale. Mottaksbeboere er en heterogen gruppe, hvor de 

fleste har flyktet fra krig og elendighet. Av den grunn vil det være fornuftig å tenke at det kan 

være andre ting i asyltilværelsen som har høyere prioritet hos beboerne, som for eksempel 

status på søknad, økonomi, sin fremtid og situasjonen i hjemlandet eller hvor familien 

oppholder seg. Eller det kan være av den enkle grunn at beboerne ikke ønsker å ¨plage¨ 

ledelsen med flere ting enn nødvendig, slik enkelte av både informanter og øvrige beboere 

gav uttrykk for. 

Her skal det nevnes at samtlige informanter fortalte at mottaket hadde etablert et 

midlertidig bønnerom under ramadan 2014, som de muslimske beboerne kunne benytte seg 
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av for å utøve nattbønnen taraweeh. I den forbindelse fikk beboerne tildelt et rom i samme 

bygg hvor den Forsterkete Avdeling er plassert, med atskilt inngang.  

 

 

3.4 Hvordan retningslinjene tolkes og praktiseres ved 

Mottak 2 

Mottak 2 har et eget stillerom/bønnerom som beboere kan oppsøke for å finne fred og ro eller 

for å kunne utføre sine religiøse plikter i fellesskap med andre. På spørsmål om hva UDI sier 

om religion i asylmottak henviste mottaksleder til RS 2008-031 og fortalte at de forsøkte å 

følge UDI sine retningslinjer for drift av asylmottak så godt det lar seg gjøre. Om religionens 

betydning for mottaksbeboere fortalte han dette ikke kunne overses, da den har evnen til å 

bringe folk sammen. 

Som nevnt er mottaket fordelt slik at enslige menn befinner seg i det ene bygget, mens 

familier og enslige kvinner er i det andre bygget. Kontemplasjonsrommet er plassert i samme 

bygg som enslige menn, og det er av den grunn kun mennene som benytter seg av rommet. I 

hovedsak er det de enslige mennene som bruker rommet flittigst, men det kommer også 

mannlige beboere fra det andre bygget, ikke i like stor grad vel og merke. Dette kan skyldes 

at det er en liten avstand mellom de to bygningene på rundt 200m. Under gode væreforhold 

er denne avstanden så å si ingenting, men på vinteren (da undersøkelsen fant sted) når det er 

is og glatt på veien og minusgrader ute er det forståelig at mange heller velger å praktisere sin 

religion i sine private rom. Av den grunn kan det tenkes at rommet blir flittigere brukt av 

familiemenn resten av året. En annen årsak kan være forskjellen i hverdagslige gjøremål 

mellom enslige beboere og de med familie, spesielt dem med barnefamilier. Man kan med 

god margin anta at de har en mer hektisk hverdag enn de enslige beboerne, med tanke på at 

de har ansvar for ikke bare seg selv men også barn og ektefelle. Dette gjelder i særlig grad 

dem med barn i skolealder. For dem kan det være at forholdene er slike at det er enklere for 

dem å benytte seg av sine private rom fremfor bønnerommet. Slik denne beboeren fortalte; 

  

”jeg har veldig lite å gjøre, samtidig som jeg har alltid har noe å gjøre. Forstår du? 

Jeg har ikke jobb og har ikke så mye å gjøre ute (i samfunnet), men jeg har likevel 

mye å gjøre. Fordi jeg har tre barn som går på skole, den eldste går i niende klasse, 
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også har jeg en i syvende klasse og en i andre klasse. (…) min kone går på norskkurs, 

derfor er det jeg som leverer og henter hun som går i andre klasse.”
65

 

 

Dette er for øvrig vanlig i enhver kultur og samfunn og er ikke spesielt for asylmottak at det 

er flere gjøremål og forpliktelser for dem med barn enn de uten. Den sosiale og psykologiske 

aspekten nærvær av familie utgjør en viktig forskjell mellom beboere med familie og dem 

uten familie i mottak. Blant beboerne er det stor enighet om at det er enklere å være en 

familie enn enslig i asylmottak, slik Kirsten Lauritsen og Berit Berg også påpeker i sin 

rapport ”Mellom Håp og Lengsel- Å leve i asylmottak” om levekår og livskvalitet i 

asylmottak.
66

 For det første slipper beboerne å bekymre seg for hvordan det går med familien 

i hjemlandet eller på flukt andre steder i verden, av den enkle grunn at de allerede er sammen. 

Som følge av dette slipper de også å bekymre seg i like stor grad for økonomien og tanken 

om at de må sende penger til familien for at de skal greie seg. Det skal allikevel understrekes 

at de fleste av beboerne poengterte at de fortsatt har foreldre eller andre slektninger  i 

hjemlandet som de føler de må hjelpe økonomisk. For det andre bidrar familien til støtte, trøst 

og noen å snakke med. Av den grunn vil det kunne være lettere for asyltilværelsen å ha 

familien rundt seg. Ved enkelte tilfeller kan det også hende at familien eller de nærmeste 

overtar religionens rolle, i den grad at beboeren kanskje ikke har like stort behov for å 

oppsøke religiøse samlingssteder. En av beboerne jeg hadde en kort samtale om liv i 

asylmottak med, hadde dette å si da jeg spurte om hvor ofte han besøker bønnerommet;  

 

”(…) jeg ber Alhamdulillah 5 ganger om dagen, men vanligvis på rommet vårt. Jeg 

drar dit noen ganger og da møter jeg andre muslimer der… jeg kan snakke med min 

kone og derfor er det ikke så viktig for meg å besøke mosalla (bønnerom) og snakke 

med andre muslimer (…)”.
67

 

 

Denne beboerens uttalelse om hvorfor han ikke bruker bønnerommet bidrar til å understreke 

religiøse samlingssteders rolle som sosial møteplass.  

 

 

 

                                                        
65 Informant 11. 
66 Kirsten Lauritsen og Berit Berg 1998:117. 
67 Samtale med beboer på venterom til resepsjonen. 
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3.5 Hvordan beboere opplever det tilbudet de får tilbudt 

Livet i asylmottak er organisert på en måte som legger til rette for mye opphold i de private 

beboerenhetene og hvor hverdagen gjerne er preget av mangel på faste holdepunkter. Av den 

grunn var ønsket om et bønnerom/kontemplasjonsrom noe som gikk igjen hos de aller fleste 

informantene ved Asylmottak 1. For noen var ønsket religiøst begrunnet, som følge av at de 

ønsket seg et rom hvor de blant annet kunne be sammen med andre trosfeller og på den måten 

få tilgang til ytterligere belønning, slik den ene informanten fortalte da jeg spurte om hvorvidt 

beboerne ber i fellesskap eller ikke ”(…) vi kan ikke be sammen fordi vi ikke har masjid 

(bønnerom) her og rommene våre er for små til at vi kan be i jam ´at (kan oversettes til 

fellesskap)… det er trist, fordi Muhammad Sallallahu allaihi wasallam (kan oversettes til fred 

være med ham) sa at vi får ekstra ajr (kan oversettes til belønning) hvis vi ber i jam´at”.
68

 En 

slik tilnærming til religiøs praksis kan bli sett i lys av en sosial kontekst hvor det religiøse 

legger grunnlaget for samhold mellom de troende. I denne konteksten kan et bønnerom 

fungere som en arena hvor beboere med ikke bare lik, men også ulik religiøs bakgrunn 

kommer sammen og danner sosiale bånd på tvers av nasjonalitet. 

En av informantene understreket også viktigheten av et slikt rom og viste til den gang 

da mottaket hadde et midlertidig bønnerom ”da vi hadde Mosalla under ramadan var det 

mange som kom. Jeg ble kjent med mange andre som jeg ikke snakket så mye med før. Det 

var veldig hyggelig.”
69

 Mens andre var mer opptatt av den psykologiske funksjonen et slikt 

rom ville innebære. Slik denne beboeren fortalte  

 

”(…) jeg får nesten aldri vært alene her, fordi det hele tiden er andre mennesker som 

er her. Det blir veldig vanskelig å bare slappe av og tenke litt på rommet mitt (…) jeg 

skulle ønske vi hadde et rom hvor jeg kunne gå for å slippe å være så mye med 

andre.”
70

 

 

Ønsket om et stillerom/bønnerom er tilstede hos denne beboeren også, men av ulike grunner 

enn de foregående informantene. Hos denne beboeren er dette ønske et resultat av mangel på 

alenetid og behov for privat sfære. Vi har tidligere i oppgaven blitt kjent med mottakets 

etnografi og vet av den grunn at det er veldig få steder i mottaket som beboerne kan oppsøke 

når de ønsker å trekke seg tilbake for litt fred og alenetid.  

                                                        
68 Informant 2.  
69 informant 3. 
70 informant 7. 
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Det finnes også de som begrunnet ønsket om et bønnerom fra et økonomisk perspektiv og 

mente at det ville være både lønnsomt og en bekymring mindre for beboerne hvis de hadde 

tilgang til et bønnerom i mottaket. Her viste de til den månedlige summen per beboer får, 

som skal dekke alle hverdagslige behov som mat, klær og transport. Som følge av det ikke 

finnes en moske i mottakets umiddelbare nærhet, er beboerne avhengige av å ta buss til 

nærmeste by som ligger omtrent 15 minutters busstur unna for å kunne be i moskeen. En av 

informantene som har fått avslag på sin søknad, og av den grunn ikke har tilgang på 

norskkurs og busskort fortalte på følgende måte hvordan dette påvirker hans økonomi ” (…) 

jeg skulle ønske jeg kunne be saalat al-jummah (Fredagsbønn) her, men det kan jeg ikke. Nå 

må jeg ta bussen for å gå til moskeen og det blir dyrt for meg… jeg må ofte si nei hvis noen 

spør om jeg vil finne på noe med dem.”
71

 Som følge av at ikke alle beboere har busskort, må 

de fleste betale ut av egen lomme. Her nevnte noen av informantene at hvis mottaket hadde 

hatt et slikt rom, kunne de bedt fredagsbønnen i mottaket og på den måten spart penger i en 

allerede stram økonomi. Mottakets beliggenhet og stram økonomi påvirker også forholdet 

mellom beboerne, som vi skal se senere i kapittelet. 

Tilgang til bønnerom/stillerom kan også påvirke forholdet til lokalmiljøet, slik den ene 

informanten svarte på spørsmål om hvordan forholdet til lokalmiljøet er 

 

” jeg har noen venner som bor utenfor her. Vi spiller på samme fotballag og noen sier 

de vil besøke meg her. Jeg må fortelle vi har ikke så mye plass, derfor kan jeg ikke ha 

besøk her. Vi kan sitte i tv-stue eller på mitt rom. Tv-stue sitter det alltid noen og ser 

på tv, i mitt rom er alltid noen som ligger i sengen og tenker. For dem hadde det vært 

bra med en plass i mottak som de kan dra til.”
72

 

 

Denne informants ønske om et slikt rom for sine romkamerater kan sies å være like mye hans 

eget ønske om tilgang til beboerenhet uten at romkameratene skal være der til en hver tid. 

 Sett bort fra ønsket om et rom hvor beboerne kan trekke seg tilbake til ved behov for 

fred og ro, svarte samtlige av informantene i Mottak 1 at de ikke kan tenke seg noe mottaket 

kunne ha endret eller gjort annerledes for at beboerne skal kunne praktisere sin religion enda 

enklere. Det mange derimot gav uttrykk for var forholdet til ansatte, mer presist hvordan 

enkelte ansatte behandlet beboerne. Mange av informantene fortalte at de opplevde å bli 

                                                        
71 Informant 4. 
72 Informant 3. 
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forskjellsbehandlet og viste til at måten enkelte ansatte behandlet beboerne på var avhengig 

av deres etnisitet. 

 

Ved Mottak 2 er forholdene lagt bedre til rette, som følge av at det finnes et eget rom som 

beboerne kan bruke til religiøs praksis eller for å kontemplere over sin situasjon og som 

tilsynelatende blir godt brukt.
73

 Noe også mottaksleder understreket ved spørsmål om bruken 

av rommet ”vi (ansatte) tror rommet blir ofte besøkt av beboere, i hovedsak de muslimske. 

(…) vi har valgt å ikke ha noen spesiell utsmykning i rommet, fordi vi vil at alle skal føle seg 

velkomne”.
74

 

I samtale med en kristen beboer fikk jeg bekreftet det jeg hadde observert og det 

mottakslederen fortalte, nemlig muslimsk ”herredømmet” på rommet. Da jeg spurte beboeren 

videre om hva han tror kan være årsaken til at ikke så mange av de kristne bruker rommet, 

fikk jeg opplyst følgende 

 

” (…) vi er en del kristne her, men flertallet er fortsatt de muslimske beboerne. Jeg 

vet at for muslimer er det viktig å besøke moske, mens vi kristne kan be på rommene 

våre. Vi har også en kristen fra Eritrea som har gjort rommet sitt til en kirke 

(tilsynelatende en spøk, men han forteller videre) (…) han har flere bilder av Jomfru 

Maria på veggene, han har et stort tre-kors og noen ganger blir vi (kristne) invitert 

inn til han for å lese i bibelen sammen. Jeg personlig har ikke en sterk behov for å 

besøke rommet (stillerom), men det hadde vært greit i blant. Men jeg gjør ikke det. 

Jeg prøver å holde meg unna trøbbel. For en stund siden gikk en kristen beboer inn 

på rommet mens muslimene var der, han ble kastet ut og ble truet av noen av de som 

var der.”
75

 

 

Da jeg spurte om hendelsen hadde blitt rapportert til ledelsen, fortalte informanten at den det 

gjaldt kanskje har gjort det, men at det er veldig lite ledelsen bryr seg om annet enn at 

beboerne oppholder seg i mottaket. Samtidig viser denne informant sine uttalelser noe andre 

kristne beboere også har gitt uttrykk for, nemlig mangel på et fellesskap blant de kristne 

beboerne, fordi de fleste aller helst vil utøve sin religion privat. Dette er ikke kun spesielt for 

asylmottak. Slik antropologene Irene Becci og Mallory Schneuwly Purdie påpeker er de 

                                                        
73 Alle de gangene jeg besøkte rommet var det noen beboere som var engasjert i enten bønn, Koranlesing 
eller rett og slett kun kontemplasjon 
74 intervjue med mottaksleder, asylmottak 2. 09.12.15. 
75 informant 14. 
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kristne mennene i sveitsiske fengsel også opptatt av å tilbringe minst mulig tid i gruppemøter. 

Dette for å unngå mulige konfrontasjoner med andre innsatte.
76

 Mange av de muslimske 

beboerne jeg snakket med uttrykte glede over at de har et rom hvor de kan utføre sine daglige 

bønn i fellesskap med andre beboere. Det var likevel et begrenset utvalg som benyttet seg av 

rommet. Under prøve-feltarbeidet mitt våren 2015 fortalte en av informantene at deres mottak 

tidligere hadde hatt et bønnerom i mottaket, men at det likevel var få som besøkte dette 

rommet, og de som besøkte rommet er dem som uansett hadde bedd sine obligatoriske bønn 

uavhengig av tilgang til bønnerom eller ikke. I samtale med muslimske beboere kom det frem 

at mange, til tross for lite besøk av stillerommet, praktiserer sin tro i sine private boenheter. 

En annen årsak til lav oppslutning rundt rommet kan være mottakets geografiske beliggenhet. 

Som følge av den korte avstanden til Oslo velger mange av beboerne å tilbringe store deler av 

dagen sin der. 

 

Som en følge av den lange ventetiden og mangel på meningsfull aktivitet kan en undres over 

hvordan forholdet mellom beboerne er. Det kan være naturlig å tenke at når noen lever tett 

oppå hverandre, slik asylsøkere gjør, kan det være lett for konflikter å oppstå. Usikkerheten 

kan også føre til irritasjon over små ting som hvis noen skifter kanal på tv-en eller hvis noen 

glemmer å lukke døren på kjøleskapet. Som det har blitt nevnt, operer det ene mottaket med 

bot på 50 kroner per beboer hver gang de må hyre inn ekstern vaskehjelp. Denne løsningen 

var det mange beboere som var skeptiske til, da det bidrar til at enkelte unnlater å rydde opp 

etter seg fordi de vet noen andre kommer til å gjøre det på grunn av frykt for å få bot. Dette 

mente de i enkelte tilfeller fører til at beboere går og irriterer seg over hverandre. 

Som nevnt tidligere i oppgaven har kun en av de besøkte mottakene et eget rom som 

er tilgjengelig for beboerne i religiøs øyemed. Becci og Purdie viser til at slike rom i fengsel 

bidrar til økt samhold blant de innsatte.
77

 Det er naturlig å tenke seg at dette også vil kunne 

gjelde mottaksbeboere i og med at de lever et liv med mange fellestrekk med det livet fengsel 

innsatte lever. Av den grunn vil man anta at det interne forholdet mellom beboere i Mottak 2 

vil være bedre enn forholdet mellom beboere i Mottak 1, i alle fall når det gjelder samhold. 

 

 

 

                                                        
76 Irene Becci og Mallory S. Purdie 2012:718-719. 
77 Irene Becci og Mallory S. Purdie 2012:715-725. 
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3.6 Forholdet mellom beboere 

Ved Mottak 1 la jeg fort merke til et samhold hos beboerne som gikk på tvers av etnisitet, 

men som allikevel var begrenset til felles språk og i noen tilfeller til religionstilhørighet. Det 

skal likevel påpekes at det var kontakt mellom gruppene på tvers av religion, i hovedsak 

mellom beboere med kristen og muslimsk bakgrunn. Dette kom særlig til syne ved mottakets 

hoved attraksjon, biljardbordet. Her kunne jeg til en hver tid observere aktivitet, enten det var 

tidlig på dagen, formiddagen eller sent på dagen. Det var størst pågang på ettermiddagen etter 

at beboere kom tilbake fra kurset, og til tider kunne man høre jubel fra biljardbordet helt opp 

til utgangen. Dette var tilfelle kun når to bestemte beboere fra ulike land spilte mot 

hverandre. Dette var de to ubestridte beste biljardspillere i mottaket. Disse kampene 

produserte alltid tre tilskuergrupper, to grupper som holdt med hver sin favoritt og den tredje 

gruppen som kun var opptatt av spillet og spenningen, uavhengig av hvem som vant. 

Splittelsen mellom beboerne som fant sted under disse kampene skyldtes verken etnisitet 

eller religion, selv om noen bevisst holdt med beboere fra samme land som dem, men snarere 

deres spillestil. Under oppholdet mitt fikk jeg observere disse to spille mot hverandre to 

ganger. Ved begge anledninger var det perioder hvor jeg var redd ting kom til å eskalere seg 

til det uhåndterlige, men ble begge ganger overrasket over hvor raskt situasjonene ble 

nøytralisert ved hjelp av spøk og vitser. Spøkene var alltid rettet mot hendelser noen av 

beboerne hadde opplevd tidligere, noe som gav inntrykk av at beboerne kjenner hverandre, til 

en viss grad. Disse situasjonene bidro til at jeg som utenforstående fikk oppleve beboerne gi 

utslipp på sin innestengte frustrasjon som følge av sin uhåndterlige livssituasjon. En av 

informantene forklarte den store oppslutningen rundt biljardbordet slik   

 

”(…) vi har ikke så mye å gjøre her. Derfor spiller jeg mye biljard sammen med mine 

venner. Hvis vi ikke spiller biljard er det veldig lite å gjøre og tiden går sakte. Når jeg 

sitter på rommet mitt tenker jeg mye på min situasjon og tenker på hvordan min 

familie har det (…) min venn fra Sudan er veldig god i biljard, noen ganger spiller 

han mot afghaneren (den andre av de to ubestridte) og da er det nesten krig her og det 

føles som Champions League finale (informanten sier dette på en spøkefull måte), 

men etter kampen er vi venner igjen”.
78

  

 

                                                        
78 Informant 3. 
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Av det som fremgår av denne informants utsagn om årsak til stor oppslutning er det synlig at 

fellesnevneren hos de fleste er mangel på meningsfulle gjøremål. Av den grunn kan man 

kanskje se på biljardkampen mellom disse to som noe mer enn bare en biljardkamp. For det 

første bidrar den til at beboerne har noe å bruke tiden på og på den måten få asyltilværelsen 

litt på avstand. For det andre symboliserer det beboernes hverdagslige strev hvor de forsøker 

å få kontroll over eget liv, men innser at de ikke kan gjøre noe annet enn å delta som tilskuere 

i eget liv mens andre forsøker å fatte beslutninger for hvordan disse skal leve sitt liv. Følger 

vi denne tanken videre kan man kanskje se på biljardkampen som en representasjon av 

asylsøkeres situasjon. I dette bildet kan spillerne ses på som representanter av myndighetene 

som ved hjelp av biljardkøen- her en metafor for rundskriv, ulike vedtak og bestemmelser- 

forsøker å føre kulene- her representert som asylsøkere- i rette hull for å vinne spillet. Videre 

kan den store oppslutningen ved disse kampene forståes som et forsvarsmekanisme hvor 

beboerne innser at dette er en arena hvor de faktisk har mulighet til å påvirke tingenes gang, 

og av den grunn viser stort engasjement. En slik tilnærming kan også ses på som motstand 

mot et apatisk liv som opphold i asylmottak kan føre til. 

Et annet sted som var minst like populær blant beboerne, i tillegg til deres private 

rom, var entreen ved mennenes inngang. Så lenge været tillot oppholdt mange av beboerne 

seg her, hvis de ikke var ved biljardbordet vel og merke. Her kunne jeg også til en hver tid 

observere beboere i diskusjoner om alt fra deres tidligere liv i hjemlandet til erfaringer med 

søknadsprosessen og dens bivirkninger.  

 

Ved Mottak 2 er forholdene lagt bedre til rette, med tanke på at beboerne her har et bønnerom 

tilgjengelig og i tillegg har et eget rom bestående av biljardbord, fusball-bord og et 

bordtennisbord, i motsetning til Mottak 1 hvor biljardbordet kun har blitt plassert i gangen i 

underetasjen hvor noen av beboerne har sine rom. Av den grunn ville man anta at samholdet 

mellom beboerne her ville være bedre enn mellom beboere i Mottak 1. Etter oppholdet i 

Mottak 1 antok jeg at forholdet beboerne i mellom ville komme tydeligst frem ved 

aktivitetsrommet og bønnerommet. I løpet av den tiden feltarbeidet ble foretatt ved dette 

mottaket observerte jeg kun et fåtall ganger hvor aktivitetsrommet ble brukt. Bruken av 

bønnerommet har allerede blitt diskutert, av den grunn vil jeg kun for oppsummeringsskyld 

gjennomgå de funnene som ble avdekket. 

Bønnerommet ble i aller høyeste grad benyttet kun av de muslimske beboerne, og det 

har visstnok vært tilfeller hvor beboere med en annen religionstilhørighet fysisk ble nektet 

adgang til rommet. Brukerne av bønnerommet var likevel kun en liten håndfull av antall 
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beboere med muslimsk bakgrunn i mottaket. Dette begrunnes med at jeg kun møtte på stort 

sett de samme beboerne hver gang jeg besøkte rommet. Av den grunn måtte jeg lete etter 

andre områder i mottaket som hadde tilnærmet lik funksjon som biljardbordet og entreen ved 

Mottak 1. Jeg fant tidlig ut at det stedet beboerne besøkte flittigst i mottaket i tillegg til tv-

stua var resepsjonen og venterommet ved kontorene til mottaksledelsen. Det var likevel 

vanskelig å observere et samhold mellom beboere på samme måte som ved Mottak 1. Til og 

med på bønnerommet fikk jeg inntrykk av at beboere ved dette mottaket ikke har det samme 

tette båndet som kunne observeres ved Mottak 1. Her fikk jeg inntrykk av at alle var opptatt 

med sitt og at det er lite interaksjon mellom beboerne. Dermed kan en lure på hvordan dette 

er tilfellet, når mye av forskning foretatt blant fengeselsinnsatte viser at samholdet blant disse 

øker i religiøse settinger. Også informanter fra Mottak 1 var av lignende oppfatning.  

I dette tilfelle virket det som at tilstedeværelse av bønnerommet har nærmest ingen betydning 

for samholdet blant beboerne. Tilsynelatende har tilgang til et slikt rom ikke bidratt til å 

fungere som et samlingspunkt for beboere. Sett i lys av Becci og Purdie sine funn på 

forskning i forskjeller blant menn og kvinners religiøsitet og samhold i fengsel kan dette 

stemme. I dette mottaket virket det som at beboerne var opptatt med sitt og dermed ikke 

hadde det samme fokuset på kollektivt samhold som i Mottak 1.  

Vi har nå sett på forholdet mellom beboerne i de ulike mottakene, og sett hvordan dette 

benyttes i deres hverdag for å skape en bedre atmosfære for seg selv og for andre beboere. 

Forholdet mellom ansatte og beboere er også viktig for hvordan beboerne ser på sin hverdag i 

mottaket.  

 

3.7 Forhold mellom ansatte-beboere 

Ved begge mottakene hadde beboerne mye å si om ansatte og mottaksledelsen, og det ble 

derfor klart for meg hvilken betydning beboerne tilla forholdet til ansatte. De to mottakene 

hadde to veldig forskjellige tilnærmingsmåter i arbeidet med asylsøkere. Det ene mottaket 

gav klart uttrykk for at de forsøkte å se på beboerne som ressurssterke og selvstendige 

mennesker, mens ved det andre mottaket var det mer diffust hvordan mottaket ser på 

beboerne. Ved dette mottaket fikk jeg en følelse av at beboerne ble sett på som klienter, eller 

som krevende mennesker, dette blant annet fordi resepsjonen til en hver tid var låst og 

besøkende må derfor ringe på før de blir sluppet inn. Måten enkelte av de ansatte henvendte 

seg til beboerne bidro til å understreke denne oppfatningen. Et godt eksempel på dette er fra 

mitt aller første besøk ved Mottak 1 hvor en av de ansatte skulle vise meg rundt på mottaket 
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og samtidig introdusere meg for beboerne. Måten denne ansatte snakket til beboerne på da 

hun skulle samle dem gjorde meg både opprørt og trist på en og samme tid. Opprørt fordi 

voksne mennesker ble behandlet og snakket til som evneveike barn, og trist fordi beboerne 

befinner seg i en situasjon hvor de ikke har så mye å stille opp med ved en slik konfrontasjon. 

Dette ble også uttrykt av enkelte av beboerne, slik denne informanten uttrykte ”(…) de 

(ansatte) sitter bare i Office hele dagen. Vi ser dem veldig lite her og hvis vi går til Office sier 

de at vi er opptatt og har ikke tid nå.”
79

 En annen informant fortalte om forholdet til de 

ansatte på denne måten  

 

”(…) mange av dem liker å vise at de er sjefen vår, de går rundt som om vi er 

avhengige av dem. Spesielt kvinnene ser sure ut hele tiden, derfor holder jeg meg 

unna dem. Men det er også noen som er veldig hyggelige, de kommer til oss og spør 

hvordan det går med oss, og litt sånn.”
80

  

 

I retningslinjer fra UDI kommer det tydelig frem at mottaket skal legge til rette for at beboere 

skal kunne delta i og ha en reell innflytelse i saker som  angår dem.
81

 

Her skal det nevnes at det fantes også ansatte som var godt likt av beboerne, som var ofte ute 

og gikk blant dem, slik informanten over fortalte. Disse ble av noen informanter omtalt som 

vennlige mennesker som prøvde å hjelpe dem så godt de kunne.  

Ved Mottak 2 har ledelsen en helt annen tilnærming til beboerne, her blir de møtt med 

åpne dører (vel og merke under åpningstider) og har en mye større mulighet til å kunne 

påvirke saker som angår deres hverdag. Et godt eksempel på dette er fremgangsmåten 

mottaket brukte da jeg kontaktet dem i forbindelse med mulig feltarbeid. Jeg fikk da opplyst 

at mottaket stiller seg positive til prosjektet mitt, men at de allikevel ikke kunne gi meg 

tillatelse så lenge beboerne, i kraft av beboerrådet, ikke gir sitt samtykke. En av grunnene til 

at forholdet mellom ansatte og beboere gav uttrykk av å være bedre her enn ved Mottak 1 er 

på bakgrunn av hvordan de ansatte behandlet og snakket til beboerne på. I løpet av den tiden 

jeg oppholdte meg i resepsjonen var det ikke et eneste tilfelle hvor ansatte ikke hilste på 

beboere med enten deres fornavn eller ved deres kallenavn, som mama, søtnos, kløpper og så 

videre. En av informantene hadde dette å si om mottaksledelsen og de ansatte ”jeg synes de 

                                                        
79 Informant 1. 
80 Informant 5. 
81 Anne Siri Rustad, Retningslinjer for drift av statlige mottak, Utlendingsdirektoratet, 18. mai 2011,  
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/  

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
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er veldig flinke og snille. Når jeg går til resepsjonen smiler de alltid og spør meg hvordan det 

går med meg. Noen ganger møter jeg Sjef (mottaksleder) og han spøker med meg.”
82

  

Det er likevel ikke alle som er like fornøyde med de ansatte, en av informantene 

fortalte at han føler mottaksledelsen ikke bryr seg om han som enkeltperson og han føler seg 

oversett i mottaket. En annen informant fortalte følgende om de ansatte og mottakslederen da 

jeg fortalte hvilket inntrykk jeg har av dem ”de er hyggelige bare når vi gjør som DE vil. De 

er bare opptatt av at vi er i mottak hele tiden. Ingen bryr seg om hva vi vil eller hvordan vi 

har det, bare så lenge vi er i mottak blir de glad.”
83

 Lauritsen og Berg (1999) gjorde lignende 

funn i sin forskning blant asylmottak i Norge og konkluderte med at en av grunnene til en slik 

mistillit til de ansatte i mottaket kan skyldes beboernes deltagelse i sin egen hverdag, og viste 

til at de som var aktive i hverdagen og deltok i ulike arrangementer og oppsøkte kontakt med 

både andre beboere og ansatte uttrykte tillit til mottaksledelsen.
84

 Mine funn kan i enkelte 

tilfeller sammenfalle med deres funn, men i det forrige sitats informant tilfelle vil ikke dette 

kunne være representativt, da han er en av medlemmene i beboerrådet ved sitt mottak, og på 

grunn av sin rolle i beboerrådet fortalte at han har blitt kjent med en del beboere og ansatte. 

Hvordan kan det da ha seg at vedkommende viser så mye mistillit til ledelsen. I dennes 

tilfelle kan det være av den enkle grunn at han føler frustrasjon over sin egen tilværelset som 

lengeværende i mottak. Det kan også være at han faktisk er offer for forskjellsbehandling. 

Denne problemstillingen har ikke vært tema for denne oppgaven og det har av den grunn ikke 

blitt fokusert på dette under feltarbeid. Det er likevel tenkelig at forskjellsbehandling finner 

sted på ulike nivåer. Hvis to beboere ber om det samme og en av disse er aktiv i sin egen 

tilværelse, mens den andre er mer passiv og hjelpetrengende, er sannsynligheten større for at 

førstnevnte får det han ber om og ikke sistnevnte.  

 

3.8 Beboerråd 

UDI fastsetter krav til daglig drift av statlige mottak, i form av diverse rundskriv. Blant 

rundskrivene som omtaler beboermedvirkning i asylmottak er RS 2011-003: Reglement for 

drift av statlige mottak og RS 2008-034: Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige 

mottak. Blant de kravene som er fremtredende i disse er kravet om at mottakene skal opprette 

et råd som skal fungere som et samarbeidsorgan mellom mottaksledelsen og beboere. 
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84 Kirsten Lauritsen og Berit Berg 1999:73-78. 
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Av de to mottakene hvor feltarbeidet ble foretatt har kun ett mottak et slikt beboerråd, 

mens det andre mottaket ikke har dette. Da jeg intervjuet mottaksleder ved Mottak 2 fortalte 

han at de forsøker å legge til rette for beboerdeltakelse i mottaket for at beboere skal føle at 

de har en reell påvirkning i saker som angår dem. Av den grunn har de opprettet et beboerråd 

som kun består av beboere.. Beboerrådet består av 7 beboere, hvorav to er kvinner og resten 

er menn. UDI ønsker at kvinnene skal på lik linje med menn få tilgang til deltakelse i 

beboerrådene og stiller av den grunn krav til at minimum en plass skal være forbeholdt 

kvinner. Disse representerer de ulike beboergruppene i mottaket, enten i form av deres 

etnisitet eller språkkunnskaper. Formålet med et slikt råd er at de skal kunne bestemme i 

saker som angår deres hverdag, enten det være seg hvorvidt utenforstående får foreta 

forskning ved deres bosted eller om de skal planlegge en fest eller utflukt for beboerne, eller 

ved innkjøp av fellesutstyr som alle kan benytte seg av og ved andre diverse anledninger. I 

tillegg arrangerer de ukentlige aktiviteter som språkcafé og fotballtreninger. Dette rådet 

møtes to ganger i måneden og går igjennom saker som har dukket opp siden sist de møttes. 

På disse møtene stiller som regel mottaksleder som  representant for mottaksledelsen. Etter 

disse møtene samler hver representant sin ”beboergruppe” for å kommunisere referat fra 

møtet. Enkelte av medlemmene i dette rådet forklarte at det er få som møter opp når de skal 

videreformidle til sine grupper, og at det er som regel de samme som møter opp hver gang. 

Noen opplever også at enkelte beboere stadig prøver å finne ting de kan kritisere 

medlemmene for. Enkelte har også opplevd at noen har kalt dem både maktsyke mennesker 

og egoistiske og at det er de eneste grunnene til at de deltar i rådet. En av informantene som 

er medlem i dette rådet fortalte at han flere ganger har vurdert å trekke seg som følge av 

andre beboeres kritikk av han og hans intensjon. 

Selv om et slikt arbeid ikke er lønnet, har det likevel mange positive effekter på de 

som deltar i et slikt råd. Mange av medlemmene uttrykte at arbeidet i rådet har bidratt til at de 

har blitt kjent med beboere fra andre land enn dem selv og at de også har blitt bedre kjent 

med de ansatte. Deltagelse i slike verv bidrar til at beboere føler de gjør noe meningsfullt i 

sin hverdag, samtidig som det også presenterer et alternativ til lediggang hvor de bare sitter 

på rommet sitt og venter på at tiden skal gå. Enkelte hevdet at arbeidet har bidratt til at de har 

fått en bedre forståelse for arbeidet ledelsen gjør og at de nå skjønner hvorfor de ansatte ikke 

har mulighet til å dra rundt og besøke beboere oftere enn det de allerede gjør. Det har rett og 

slett med kapasitet å gjøre og ikke lyst, slik en beboer fortalte. Det finnes også de som fortsatt 

er skeptiske til både ansatte og ledelsen og også de andre beboerne, selv etter å ha deltatt i 

beboerrådet. Dette kom frem i samtale med en informant, 
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”(…) jeg har vært med noen måneder og det er greit. Nå har jeg noe å bruke tiden 

min på, men jeg har ikke blitt så kjent med de andre i gruppen. Jeg møter opp når vi 

har møter og sier min mening, etterpå går jeg bare tilbake til rommet mitt. Jeg føler 

Office ikke tar oss (beboerrådet) alvorlig, for de bestemmer uansett hva som skal skje 

(…).”
85

 

 

Denne informants berettelse om spenningsforholdet mellom beboerrådet og ledelsen maler et 

bilde av at informanten til dels har misforstått beboerrådets og ledelsens arbeidsoppgaver. 

Beboerne har i kraft av beboerråd mulighet til å påvirke sin egen hverdag i mottak, men det 

er likevel ledelsen som har ansvaret alle områder som omfatter ledelse og kontrollfunksjoner. 

Det kan være fristende å tenke at tilgang til et slikt råd vil kunne bidra til et godt 

samhold blant beboere som følge av jevnlig kontakt mellom beboergruppene. I løpet av den 

tiden jeg oppholdt meg ved mottaket ble jeg kun invitert inn på rommet til to beboere, hvor 

jeg takket ja til en av dem og måtte avslå den andre på grunn av ulike årsaker. Dette var en 

stor forskjell fra Mottak 1 hvor nærmest alle jeg snakket med inviterte meg inn til deres 

private rom for en kopp te og samtale, mens ved dette mottaket møtte jeg på veldig få 

beboere på de ulike oppholdsstedene i mottaket, og av den grunn invitert inn til veldig få. 

Som nevnt, de jeg møtte på var enten på bønnerommet eller ved resepsjonen, og sjelden i 

samtale med hverandre. Dette bidro til at forholdet mellom beboere ved dette mottaket virket 

å ikke være til stede, i alle fall til sammenligning med beboere i Mottak 1.  

Hver onsdag ettermiddag arrangeres det språkcafé i mottaket hvor beboerne kan 

komme og møte andre beboere og samtidig få brukt språkkunnskapene sine. Beboerrådet står 

for forfriskninger og det er beboerne selv som styrer arrangementet, selv om det som regel er 

representanter fra mottaket til stede ved disse arrangementene. Språkcafeen er åpen for alle 

beboere og er et av de få oppholdsstedene i mottaket hvor menn og kvinner ikke er adskilt fra 

hverandre, med unntak av tv-stuen. Jeg deltok på dette arrangementet i løpet av den tiden jeg 

besøkte mottaket og fikk for første gang oppleve samholdet mellom beboerne. Der fikk jeg 

inntrykk av at beboerne kjente hverandre og at de har sine omgangskretser de holder seg til. 

Det var ikke bare samhold innad i gruppene, men også på tvers av dem, og jeg kunne stadig 

se enkeltindivider slå av en prat med medlemmer i de ulike gruppene. Et annet sted hvor 

forholdet mellom beboere i Mottak 2 kom tydelig frem er ved bussholdeplassen og på bussen 
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fra mottaket til sentrum. Fra mottaksområdet til bussholdeplassen er det noen minutters 

gangavstand og jeg kunne ofte observere beboere gå bortover i grupper mens de spøkte og 

snakket med hverandre. Som følge av at beboere sjelden ble sett ved noen av 

oppholdsområdene ble jeg nødt til å anta at de tilbrakte tiden i sine private rom. Dette hadde 

jeg vanskelig for å tro, da mottakslederen hadde forklart hvordan rommene er innredet og jeg 

i tillegg hadde vært i noen av informantenes rom.
86

  

Ut i fra disse observasjonene måtte jeg forkaste de funnene jeg hadde gjort angående 

samholdet mellom beboere ved dette mottaket. Til tross for at beboere sjelden var synlige i de 

ulike oppholdsområdene i mottaket kunne jeg ikke lenger anta at samholdet mellom beboerne 

var skralt. Jeg måtte i stedet prøve å finne forklaring på hvorfor beboerne oppholdt seg lite 

sammen til tross for relativt godt samhold dem i mellom. Av den grunn forkastet jeg denne 

antagelsen og begynte heller å fokusere på mottakets beliggenhet og se om noe av svaret 

kunne ligge i der. 

 

3.9 Mottak og beliggenhet 

Som vi har sett tidligere er det kun noen minutters gåavstand fra Mottak 2 til nærmeste 

bussholdeplass, og derifra bruker bussen på det meste kun 15 minutter fra mottaket til 

nærmeste sentrum. I følge mottaksleder tar det mellom 35-45 minutter å gå fra mottaket til 

sentrum. Av den grunn kan det være tenkelig at mange utnytter den korte avstanden til 

sentrum og dermed oppholder seg mye der. Fra sentrum er det gode kollektivtransporttilbud 

til og fra Oslo med opptil flere avganger i timen med tog, med en reisetid i underkant av en 

halvtime.  

Når beboerne lever et unormalt liv, med mye dødtid og lediggang i mottak vil det være 

fornuftig å tenke at mange sikter seg til Oslo for å få tiden til å gå. Men hvilke tilbud blir 

beboerne tilbudt i Oslo som gjør at mange av dem reiser heller dit enn å tilbringe tid med 

andre beboere i mottaket og på den måten spare reiseutgiftene? Hvordan påvirker dette deres 

opphold i asylmottak og Norge generelt?  

Det kan være flere grunner til at mange beboere oppsøker Oslo mens de er bosatt i 

mottaket. Som følge av å være hovedstaden og den største byen i landet tilbyr byen et 

mangfold av muligheter og ressurser til sine innbyggere. Det er også her asylsøkere har størst 

mulighet for å finne sine landsmenn og deres nasjonale foreninger. I tillegg vil beboerne 
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Mottakene. 



 49 

kunne finne sine menigheter i mangfoldet av tros- og livssynsutvalget i hovedstaden. Slik 

Knut Jacobsen hevder vil personer som befinner seg i diaspora eller utlendighet ty til 

religionen, og dermed etablere sine religiøse samfunn. Asylsøkeres deltagelse i disse 

samfunnene blir et viktig verktøy i vedlikeholdelse av deres etniske og kulturelle identitet.
87

 

Etter at asylsøkere har fått opphold i Norge og fått tildelt kommune, velger mange å bosette 

seg i Oslo. En del av asylsøkere i Norge har gjerne familiemedlemmer eller venner som 

allerede har fått opphold og som har bosatt i Oslo. Mange av disse spiller en viktig rolle i 

asylsøkeres liv, da de bidrar til å gi en følelse av stabilitet og identitetsbevaring. Disse 

personene blir en kilde til mening i deres hverdag. Mange av beboerne drar til Oslo i store 

grupper hvor de besøker sine foreninger og moskeer, hvor de spiser sammen og drar på 

handleturer. Selv om jeg ikke fikk delta på disse turene, kan en anta hvilken betydning dette 

har for samholdet internt i gruppen. 

En del av informantene og beboerne jeg møtte i Mottak 2 har familie og venner i Oslo og 

omegn og tilbringer derfor store deler av dagen sin der. En av informantene fortalte om 

hverdagen sin på følgende måte  

 

”(…) hver dag etter kurs kommer jeg hjem (mottaket) og ber zuhr. Etter det drar jeg 

til Oslo for å være sammen med min kone. Jeg er der hele dagen og kommer tilbake 

veldig sent for å sove. Når vi har fri fra kurs sover jeg hos min kone i Oslo. Hun har 

bodd lenge i Norge og leier en leilighet der. Derfor er jeg ikke så mye her i mottak 

(…) i Oslo er det mange moskeer og jeg går der for å be, også kan vi spise ute…”
88

 

 

Som følge av at denne beboeren har sin ektefelle bosatt i samfunnet, skiller dennes hverdag 

seg fra beboere flest i asylmottak som gjerne ikke har sin nærmeste familie så tilgjengelig at 

de kan besøke dem like regelmessig som denne beboeren. 

I samtale med mottaksleder pekte han også på den nære beliggenheten til Oslo som en 

av årsakene til hvorfor det ikke er så mange synlige beboere i mottaket. Mange av asylsøkere 

har som følge av sin religiøse og kulturelle bakgrunn strenge matrestriksjoner de må 

overholde i sin hverdag, og når utvalget innenfor dette er mye større i Oslo enn noen annet 

sted i Norge er dette derfor enda en grunn til at mange asylsøkere velger å besøker Oslo. 

Disse faktorene bidrar til å kaste lys over det faktum at det tilsynelatende er et godt samhold 

mellom beboerne til tross for at mange av dem tilbringer mye tid utenfor mottaket. 
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Som følge av det som har blitt nevnt ovenfor kan en tydelig se hvordan nærhet til 

storby har påvirket beboere ved dette mottaket. Påvirkningen skjer på aspekter ved deres liv.  

For det første vises det i forholdet mellom beboere, i form av lite tid tilbrakt i lag med andre 

beboere. For det andre kan det påvirke tilhørighetsfølelsen blant beboerne. Den tilhørigheten 

jeg observerte blant beboere i Mottak 1 hvor de tok vare på hverandre og prøvde å hjelpe ved 

behov var fraværende i Mottak 2. For det tredje vil det kunne påvirke forholdet mellom 

beboere og ansatte. Ved at beboerne tilbringer lite tid i mottaket kan det kunne føre til at både 

ansatte og beboere blir fremmedgjorte for hverandre. Dette var ikke tilfelle ved dette 

mottaket, ut i fra det jeg observerte av interaksjon mellom ansatte og beboere. Det var likevel 

beboere som klagde på ansatte og mente at de er lite synlige i mottaksområdet. Her skal det 

nevnes at de som uttrykte misnøye med de ansatte er i hovedsak beboere som tilbringer 

størstedelen av uken i Oslo og omegn. For det fjerde, og kanskje aller viktigst, kan dette 

påvirke deres språkkunnskaper. I tillegg til språkkurset er det ingen tvil om at asylmottaket er 

den arenaen hvor beboerne bruker mest norsk i løpet av sin dag. Når mange av dem velger å 

tilbringe store deler av dagen sin utenfor mottakets grenser sammen med sine landsmenn, 

innebærer det at de samtidig går glipp av muligheten til å tilbringe tid med beboere med 

annen etnisitet enn dem selv. Av det som kom frem av samtale med beboere er at de som 

oppholder seg mye utenfor mottakets grenser ofte tilbringer tid med familiemedlemmer og 

venner med samme etnisitet som dem, og at kommunikasjonen da foregår på deres morsmål. 

Mange av beboere jeg snakket med i Mottak 2 behersket norsk på en lavere nivå enn beboere 

i Mottak 1. For det femte vil dette påvirke relasjonen mellom mottaksbeboere og 

lokalsamfunnet.  
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4 Hvordan finne mening i en meningsløs 

tilværelset 
 

Feltarbeidet har ført til interessante funn ved beboernes hverdag. Blant disse er viktigheten av 

meningsskapende gjøremål i hverdagen, eller rettere sagt, fraværet av slike gjøremål i 

beboeres hverdag. Videre skal det settes fokus på hvordan beboere forsøker å skape mening i 

sin tilværelset. 

 

4.1 Liv i asylmottak 

Mennesket er avhengig av jevnlig sosial kontakt med andre mennesker for å ha det bra, det 

være seg venner, familie, kollegaer og bekjente. Asylsøkere har også dette behovet. I en 

unormal livssituasjon som er kjennetegnet på oppholdet i asylmottak er dette en mangelvare, 

som følge av at beboerne har flyktet fra sine hjemland hvor de har etterlatt familie, venner, 

eiendom, eiendeler og i det hele tatt det livet de levde. Hvordan oppholdet i mottaket 

oppleves hos beboerne varierer i stor grad fra person til person, og er i fleste tilfeller 

avhengig av ulike faktorer som årsak til flukt, psykisk situasjon beboeren befinner seg i og 

lengde på oppholdet i asylmottak.
89

 

Til tross for at beboerne kommer fra ulike kår og sosio-økonomisk bakgrunn har de 

fleste likevel årsaken til flukt til felles, som i fleste tilfeller er flukt fra krig og fare for eget 

liv. Men det finnes også de som migrerer på jakt etter et bedre liv. Disse årsakene blir også 

nevnt av de fleste informantene mine, slik denne informanten fortalte  

”(…) jeg måtte rømme fra Sudan, hadde jeg blitt hadde de (opprørerne) drept meg også. Jeg 

var fanget i noen uker og ble torturert…”
90

 En slik skjebne er ikke uvanlig hos beboerne, 

også andre informanter fortalte beretninger om lignende hendelser i forkant av flukt fra 

hjemlandet sitt.  Selv om beboerne har greid å rømme fysisk fra disse hendelsene, sliter 

likevel de fleste med å rømme fra dem psykisk. Veldig mange ga uttrykk for at de blir 

hjemsøkt av vonde tanker når de befinner seg i ensomhet. Når beboere i tillegg kommer fra 

vanskelige kår og fra land med dårlig helsesystem, kan de vonde tankene melde sin ankomst 
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særlig hos flyktningene. Nora Sveaass viser i sin doktorgradsavhandling
91

 at mer enn 

halvparten i enkelte grupper som får opphold i Norge har mulighet for å få psykiske 

senskader som vil kreve behandling. 

På spørsmål om hvorfor de valgte å komme til Norge, svarer de fleste av informantene 

at de hadde hørt om Norge via venner og bekjente og hadde fått høre at i Norge kan man leve 

et godt liv, i tillegg til at man har religionsfrihet og av den grunn kan tro og praktisere sin 

religion uten restriksjoner og fare for eget liv. Noen av informantene fortalte at det bare var 

tilfeldig at de havnet i Norge, som følge av avslag i andre land. Det mest overraskende er 

svaret en del av informantene gav ”det er en del av min Qadr at jeg havnet  i Norge.”
92

  

I den første fasen av oppholdet sitt i asylmottak er de fleste asylsøkere fornøyde med 

sin tilværelse og er generelt takknemlige for husly, mat og penger de får tildelt. Dette tilbudet 

kan virke tilfredsstillende, hvis antatt behandlingstid overholdes, noe den sjelden gjør. Når 

mottaksoppholdet strekker seg over en lengre periode, gjerne over flere år, vil dette tilbudet 

virke mindre tilfredsstillende. Lang ventetid og langt opphold i asylmottak er et resultat av 

lang saksbehandlingstid. Årsakene til dette kan være så mangt, det kan for eksempel være at 

enkelte saker er kompliserte som følge av manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon, 

politiske situasjonen i asylsøkerens hjemland eller forholdet mellom mottakerlandet og 

asylsøkerens hjemland kan utgjøre en faktor i lang behandlingstid.
93

 Lang saksbehandlingstid 

har vært gjenstand for omfattende kritikk av mottakssystemet, dette til tross for klare 

politiske målsettinger om rask saksbehandlingstid.
94

 Berg viser til at behandlingstiden i snitt 

gjennom alle år har vært på rundt ett år, men at dette tallet skjuler en del triste skjebner hvor 

noen asylsøkere har vært bosatt i asylmottak i opptil 2-3 år. Dette har også vært tilfelle med 

mange av mine informanter og beboere møtt under feltarbeid, enkelte med en ventetid på opp 

til 7 år. Av den grunn vil andre behov etter en viss tid melde sitt ankomst og det vil ikke 

lenger være tilstrekkelig å kun ha tak over hodet og mat i magen. I denne fasen begynner 

beboerne å merke savnet etter å ha noe produktivt og meningsfullt å gjøre, noe som kan gi 

dem grunn til å stå opp om morgenen. Mange etterlyser tiltak fra myndighetene slik at veien 

til det norske samfunnet blir kortere, blant annet i form av økt tilgang til jobbmuligheter, 
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bedre samhandling mellom mottak og lokalsamfunn, bedre økonomi slik at beboerne har råd 

til å delta på andre arrangementer enn kun det som er gratis, flere norskkurs timer, med mer. 

Sosiologen Aaron Antonovsky viser til begrepet sense of coherence (følelse av sammenheng) 

i arbeid med å motvirke stress. I dette arbeidet nevner han tre komponenter som spiller en 

viktig rolle i opplevelse av sammenheng i ens situasjon og som dermed bidrar til å redusere 

stress. Disse er i) situasjonen oppleves som forståelig, ii) mulighet for påvirkning og iii) 

oppleve situasjonen som meningsfull.
95

 Monica Eriksson og Bengt Lindström viser til i sin 

rapport
96

 at Antonovsky´s liste i store trekk er brukelig i fleste omstendigheter.  

Dette formularet for å motvirke stress kan oppleves som utilgjengelig for asylsøkere, men tar 

en i betraktning den svenske psykologen Per Borgå sine to ytterligere tilføyinger nettverk og 

sysselsetting kan en anta at dette også kan omfatte asylsøkere. 

 

4.2 ”Det var meningen at jeg skulle være i Norge” 

På spørsmål om hvordan en vanlig dag i asylmottak arter seg, kan informantene deles i to 

hovedgrupper når det gjelder produktive gjøremål i hverdagen tilbydd av staten; dem med 

tilgang til norskkurs og dem uten tilgang til et slikt kurs. Dette tilbudet er en del av statens 

målsetting om at asylsøkere skal tidligst innlemmes i det norske samfunnet. Av den grunn er 

det forståelig at dette tilbudet tilbys i første omgang til de som enten har asylsøknaden sin til 

behandling eller som har fått oppholdstillatelse og skal bli i Norge. Dette tilbudet bidrar til å 

beboere får en følelse av at de gjør noe produktivt og meningsfullt i hverdagen sin, samtidig 

som det også bidrar til å fordrive ventetiden. Tilgang til norskkurs spiller en rolle i 

strukturering av beboeres hverdag, da det gir beboerne noe å våkne opp tidlig for og som 

også gir dem en grunn til å legge seg tidlig om kvelden. Til tross for dette er det likevel ikke 

store forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder utforming av hverdagen. Denne 

informantens beskrivelse for en vanlig dag i mottak er veldig sammenfallende med mange av 

mine informanters redegjørelse av sin hverdag;  

 

”Jeg våkner tidlig, går på badet og gjør meg klar for kurs (norskkurs), spiser frokost, 

drar på kurs klokken 0830. Jeg kommer tilbake til mottak klokken 14, og så spiser jeg 

lunsj, gjør lekser, ser på TV med noen venner (i mottaket), etterpå slapper jeg av i 

rommet mitt før jeg lager middag. Etter middag besøker jeg noen venner og vi spiller 
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litt biljard hvis det er ledig eller vi ser på TV noen ganger. Før jeg legger meg leser 

jeg litt i norskboken. Den neste dag gjør jeg det samme igjen.”
97

 

 

Både intervjuer og observasjon viste det samme bildet av opphold i asylmottak, nemlig en 

hverdag preget av mangel på fysisk og psykisk stimulerende gjøremål blant beboerne. Det er 

først ved mangel på meningsfull aktivitet og mye lediggang at en virkelig blir tatt igjen av 

tanker om det onde en har opplevd. I slike tilfeller kan en miste gnisten i livet, slik denne 

informanten fortalte;  

 

”(…) jeg legger meg veldig sent og prøver å være med andre beboere så mye som 

mulig. Når jeg legger meg er jeg noen ganger våken veldig lenge fordi jeg begynner å 

tenke på min situasjon. Veldig ofte etter at jeg har bedd fajr blir jeg liggende i sengen 

og tenker på det livet jeg levde i Afghanistan og hvor fort det har endret seg, og jeg 

tenker på min kone og barna og lurer på hvordan de har det. Når jeg tenker på dette 

får jeg ikke lyst til å stå opp, fordi jeg har ingen kontroll over min situasjon og det er 

ingen ting jeg kan gjøre (…) for hver dag som går blir jeg mer lei meg fordi jeg tenker 

at jeg egentlig skulle ha vært med min familie og hjulpet dem og det er i denne alder 

jeg skal lage min fremtid, men jeg har ikke tilgang til det.”
98

 

 

Denne informantens bekymring for fremtiden er både reell og forståelig. Til tross for at 

beboeren skiller seg tydelig fra mange av mine andre informanter ved at han har fått to avslag 

og venter på svar på den tredje søknaden og av den grunn har mistet retten til norskkurs, er 

frykten for og usikkerheten rundt fremtiden også gjeldende hos beboere med 

oppholdstillatelse og de som fortsatt venter på svar på sin søknad. En av informantene fortalte 

dette om sin situasjon før hun fikk svar; ”(…) jeg ble så lei av å vente på svar og hadde gitt 

opp håpet på å få oppholdstillatelse. Derfor bestemte jeg meg for å bare reise tilbake til 

hjemlandet mitt og forsøke å starte på livet mitt igjen.”
99

 Denne beboerens beretning om 

usikkerhet rundt sin nåtid og fremtid og savnet av det livet hun levde i hjemlandet kan 

karakteriseres som en normal reaksjon i overgangsfasen asylsøkere befinner seg i. Av den 

grunn blir asyltilværelsen i fleste tilfeller omtalt som en liminalfase.
100

 Espen Wæhle 

definerer fasen på følgende måte ”(L)iminalfasen er en mellomfase som etterfølger et stadium 
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der man har vært atskilt fra samfunnet (for eksempel egne bosettinger eller hytter) og følges 

av et stadium der man igjen tas opp i samfunnslivet.”
101

 I sin doktorgradsavhandling
102

 viser 

Eivind Engebretsen til fasen hvor barnevernsbarn verken har sin tidligere eller den nye 

identiteten, og på den måten befinner seg midt i mellom. Denne fasen beskriver han som en 

”verken-eller”-fase. Jonathan Schwarz og Aleksandra Ålund beskriver denne fasen 

forholdsvis som ”midlertidighet” og ”fravær av normalt liv”.
103

 Jeg har en tilnærming lik 

Engebretsen og ser på denne fasen som ”livet satt på vent”. 

Videre fortalte den samme informanten noe som sammenfaller med det mange andre 

informanter også berettet, i det hun sa ”jeg forsøkte å kontakte UDI for å fortelle at jeg vil 

reise tilbake, men den personen jeg skulle snakke med var ikke på jobb den dagen. (…) den 

neste dag fikk jeg Alhamdulillah oppholdstillatelse. Det var meningen at jeg skulle være i 

Norge.” Denne tanken har vært fremtredende hos mange av mine informanter og beboere 

møtt ellers under feltarbeid og er ett av de viktigste funnene som har blitt gjort under 

feltarbeidet. Troen på forutbestemt skjebne vil bli fokusert senere i kapittelet. 

Ikke alle bekymret seg like mye for fremtiden og var i hele tatt fornøyde med å bare 

ha kommet seg i trygghet; ”(…) jeg er glad for at jeg har kommet meg til Norge, nå slipper 

jeg å frykte for livet mitt.”
104

 Da jeg underveis i intervjuet spurte informanten om hans 

familiesituasjon fikk jeg opplyst at han til tross for sin alder på 50+ år fortsatt ikke er gift og 

det lille han har av familie i hjemlandet, består av en bror og noen fjerne slektninger som han 

ikke har så mye kontakt med. Sett i lys av dette er det naturlig at informanten ikke bekymrer 

seg for fremtiden i like stor grad som unge beboere med familie i hjemlandet eller andre 

midlertidige oppholdssteder og skiller seg fra dem på to måter. For de fleste beboere som har 

etterlatte familiemedlemmer er tid en gode de ikke har råd til og det er en konstant 

bekymringsmoment å ikke vite hvordan familien har det. Mange av informantene og 

beboerne gav uttrykk for frustrasjon over egen tilværelse som følge av den lange 

behandlingstiden på søknad, som igjen betyr at de må vente med å søke om 

familiegjenforening.  

For det andre har informanten allerede levd en god del av livet sitt og kan av den 

grunn ha begrensede ambisjoner for fremtiden annet enn et trygt og godt liv. For yngre 
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beboere kan opphold i mottak over lengre tid være belastende for humøret og psyken. Slik 

denne unge informanten fortalte om sitt opphold;  

 

”(…) jeg vet ikke hvor lenge jeg kan fortsette å bo her. For hver dag som går skuffer 

jeg meg selv, fordi jeg er i den alder hvor jeg skal oppnå ting i livet. For hver dag som 

går vet jeg at jeg blir eldre og eldre. Hvis de (UDI) ikke skal gi meg opphold, hvorfor 

sender de meg ikke bare ut. Jeg kan ikke lenger bo her og ikke gjøre noe som helst 

med mitt liv…”
105

 

 

Denne informanten har bodd i underkant av to år i asylmottak og har begynt å merke 

konsekvensene av dette. Som følge av kravet om nøktern innredning i asylmottak kommer 

den politiske målsettingen om rask behandlingstid tydelig frem. Som allerede nevnt i forrige 

kapittel, blir denne målsettingen sjelden overholdt. En av årsakene til lang ventetid i 

asylmottak for mange asylsøkere er at over halvparten av førstegangssøknadene får avslag
106

. 

Flesteparten av disse velger å klage på avgjørelsen, og må av den grunn belage seg på en 

enda lenger ventetid. I tillegg til  

 

4.3 Egne forventninger og samfunnets forventninger 

Asylsøkere befinner seg i en kunstig situasjon hvor de befinner seg mellom to 

forventningssfærer, egne forventninger og samfunnets forventninger til dem. I en slik 

dragkamp mellom to poler er det lett for å havne i identitetskrise. Dette gjelder ikke bare 

asylsøkere. I sin forskning på religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere i Norge 

viser Sissel Østberg til  hvordan disse føler seg tvungne til å stadig definere seg som både 

norsk, pakistaner, norsk-pakistaner, elev, barn, samfunnsborger også videre, og viser 

samtidig til at de fleste har mangfoldige identiteter. Dette slår hun fast ikke er spesielt 

kjennetegnede kun for hennes forskningsobjekter, men snarere noe som gjelder et hvert 

individ.
107

 

I intervjuer og samtaler med beboere var det mange som påpekte at de følte samfunnet 

kun ser på dem som asylsøkere og ikke som ressurssterke mennesker med unike egenskaper, 

og av den grunn føler seg som mennesker satt på sidelinjen inntil videre. Dette ble begrunnet 

                                                        
105 Informant 4. 
106 UDI, ”Årsrapport 2008 – Utlendingsdirektoratet,” 
https://www.udi.no/globalassets/global/aarsrapporter_i/aarsrapport-2008.pdf side 7. Lest 26.05.16.  
107 Sissel Østberg Muslim i Norge, (Oslo: Universitetsforlaget, 2003), 18. 

https://www.udi.no/globalassets/global/aarsrapporter_i/aarsrapport-2008.pdf
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med at de føler samfunnet ser ned på dem fordi de ikke bidrar i velferdskassen og snarere 

heller snylter på den nevnte velferden, og av den grunn føler mange seg fremmedgjort. 

 

”(…) jeg føler meg ikke norsk fordi jeg ikke kan norsk bra. Hele tiden er jeg enten her 

(på mottaket) eller på norskkurs. Jeg vet de norske ser ned på meg fordi jeg ikke 

jobber. I blant når jeg leser aviser eller er på internett blir jeg trist av å lese hva noen 

skriver om oss (asylsøkere) og hvordan vi blir fremstilt…”
108

 

 

Asylsøkeres hverdag og bosituasjon har blitt viet mye oppmerksomhet i mediene de siste par 

årene og har bidratt til at stadig flere røster i samfunnet har formeninger om hvordan disse 

lever og det tilbudet de tilbys. Dette har ført til at blant annet innkvarteringstilbudet har 

kommet på dagsorden og har lagt grunnlag for omfattende debatt om hvorvidt det tilbudet 

asylsøkere tilbys er forsvarlig eller ikke. En slik debatt er ikke noe nytt, og allerede så tidlig 

som på 1980-tallet da de første midlertidige innkvarteringsstedene og asylmottakene ble 

opprettet, var denne debatten like aktuell.
109

 Noe av debatten har vært at asylsøkere er 

oppegående og friske mennesker som er i stand til å ta vare på seg selv, og av den grunn ikke 

trenger all den hjelpen de får. En slik tilnærming til asylsøkere er på sett og vis både riktig og 

forståelig, da den ser på asylsøkere som ressurssterke og selvstendige mennesker. Men, en 

slik tilnærming bidrar også til å ufarliggjøre og overse konsekvensene av lang ventetid i 

asylmottak. 

Hvordan påvirker en slik dragkamp mellom to poler hvor gjeldende normer i et 

samfunn enten er utilgjengelige eller for fjerne for alle medlemmer i samfunnet? Dette er 

spesielt tilfelle for flyktninger og immigranter. I religionssosiologi blir begrepet anomi brukt 

for å betegne sosiale tilstander som kan oppstå som følge av sosiale normer på folks atferd, 

og kan defineres som normløshet.
110

 

De tillærte normene asylsøkere tidligere har levd etter vil ved brå endring i sosial kontekst, 

som følge av møte med en ny kultur og et nytt samfunn, ikke lenger kunne være gjeldende. 

For dem som allerede befinner seg i periferien vil dette kunne føre til en følelse og en 

tilværelset av normløshet. 

 

4.4 Meningsløshet eller skjebne? 
                                                        
108 Informant 5. 
109 Norges Offentlige Utredninger 2011 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. Oslo: 
NOU 2011:10. Side 36. 
110 ”Anomi,” i Store Norske Leksikon, sist endret 28. februar 2014, https://snl.no/anomi.  

https://snl.no/anomi
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I sin bok Den sosiale arbeidsdeling brukte Émile Durkheim begrepet anomi for å beskrive 

den sosiale situasjonen i sin samtid. I følge Durkheim er et samfunns mentale tilstand 

avhengig av hvordan den er i stand til å integrere sine medlemmer, og på den måten også bli 

kvitt anomisk tilstand.
111

 Selv om Durkheim ikke nevner noe eksakt systematisk alternativ til 

hvordan en slik tilstand kan motarbeides, peker han allikevel indirekte på en omfordeling av 

samfunnets goder og ressurser som en kur, i tillegg til gjenoppliving av samarbeid i den 

økonomiske sektor for å balansere den stigende individualismen. Et slikt samarbeid vil kunne 

bidra til å overkomme atomisering og demoralisering i det sosiale og økonomiske liv. Dette 

kommer tilbake til det mange av informantene gav uttrykk for, lettere tilgang til jobb, skole 

og andre sfærer i samfunnet.  

Ved overgangen fra transittmottak til ordinære mottak gjennomgår beboerne en 

overgangsfase i form av usikker og midlertidig opphold i transittmottak til et mer 

”permanent” opphold i ordinære mottak. Det er første i denne fasen hvor virkeligheten til en 

viss grad melder sin ankomst, og beboerne får en følelse av tilfredshet. Denne tilfredsheten er 

en direkte årsak av at beboerne i den første fasen av oppholdet sitt føler trygghet og er 

generelt fornøyde med tilbudet mottaket tilbyr. Etter en lang og farefull reise over vann og 

gjennom flere land, med utallige farer for liv og eiendeler, vil flyktninger i møte med 

asylmottak oppleve en følelse av tilfredshet som de kanskje ikke har følt på en lang tid. 

Mange vil kanskje føle de har nådd reisens mål, og enkelte vil kanskje allerede etter dag én se 

på mottaket som hjem. Etter en viss tid vil ikke mottakets tilbud lenger føles tilstrekkelig og 

andre behov vil trenge seg frem. Dette skyldes at i den første fasen av oppholdet i mottak er 

de fleste kun opptatt av å ha kommet seg i trygghet og av den grunn vil være i stand til å greie 

seg med et nøkternt botilbud. Det er først når individet greier å få opplevelsene og minnene 

fra flukten på avstand at det vil begynne å oppdage at han eller hun har flere ønsker og behov 

for å få et enklere opphold. Dette gjør seg spesielt gjeldende i møte med storsamfunnet. 

Gjennom tanker om tidligere liv i hjemlandet, media, internett og møte med lokalsamfunn vil 

beboeren kunne sammenligne sin tilværelse med andre grupper i samfunnet og innse at det er 

store forskjeller i livskvalitet mellom han og samfunnet. I tillegg til dette kan oppholdet i 

mottak vise seg å være annerledes enn først antatt. Mange av mine informanter, etter samtaler 

og informasjon fra familie og bekjente enten før eller under migrasjon, hadde dannet seg et 

mentalt bildet av hvordan oppholdet i Norge vil være. Mange gav uttrykk for at oppholdet 

deres ikke står til de forventningene de hadde om Norge, slik den ene informanten fortalte;  

                                                        
111 Anders Petersen og Rasmus Willig,  ”The demand for flexibility as a process of disenfranchisement,” i 
Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 12, nr. 3, (2011), 57. 
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”(…) før jeg kom hit (Norge) fortalte noen venner meg at det er veldig bra i Norge, og 

man kan gjøre hva man vil og tro på hva man vil og alle muligheter er åpne og at 

man kan jobbe med hva man vil (…) det stemmer at man kan gjøre som man vil og 

jobbe hvor man vil, så lenge man er NORSK. Vi (asylsøkere) har ikke tilgang til dette 

fordi vi ikke er norske!”
112

 

 

Denne informants beretning viser til det mange asylsøkere føler og gav uttrykk for under mitt 

feltarbeid, nemlig en følelse av fremmedgjøring og opplevelse av å bli redusert til noe mindre 

enn det de egentlig er. I en institusjonalisert hverdag, som mottaksbeboere befinner seg i, 

viser Goffman til at rolleberøvelse og identitetstap lett kan oppstå.
113

 I en slik tilværelse er 

det også lett for beboerne å føle en form for statustap.  

Det skal nevnes at det også finnes de som verken hadde noen anelser eller 

forventninger til liv i Norge. Disse ser ut til å ikke bli skuffet i like stor grad som dem med 

forventninger før de kom. Som følge av strenge retningslinjer fra UDI og generelle 

begrensninger vil de nye behovene bli vanskeligere å tilfredsstille. Det er også i denne fasen 

hvor anomisk tilstand kan oppstå og det vil være fare for at individet vil føle seg deprivert.
114

 

Farene ved å ikke få sine behov dekket blir av Durkheim beskrevet på en treffende måte ”ikke 

noe levende vesen kan være lykkelig eller engang eksistere dersom ikke dets behov står i et 

rimelig forhold til mulighetene for å få dem tilfredsstilt.”
115

 

 

I en tilværelse preget av usikkerhet og meningsløshet er beboerne avhengig av meningsfull 

sysselsetting for at de skal føle en form for sammenheng og kontinuitet i sin hverdag. Hva 

skjer med beboere når de i tillegg til meningsløs tilværelse befinner seg i en anomisk tilstand? 

Hvilke insentiver har de for å håndtere hverdagen sin? Videre vil det av den grunn bli 

fokusert på det beboerne anså som meningsskapende i deres tilværelse i asylmottak, nemlig 

konseptet Qadr. 

Begrepet er et arabisk ord som er vanskelig å oversette eksakt. Enkelt oversatt kan det 

bety skjebne. Den kan deles inn i fire hovedkategorier:
116

 

                                                        
112 informant 5. 
113 Marko Valenta og Berit Berg 2012:30. 
114 Anders Petersen og Rasmus Willig 2011:57 
115Emile Durkheim (oversatt av Dag Østerberg) Selvmordet, (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1981), 130. 
116 Islam Question and Answer, ”Meaning of belief in al-Qadr,” hentet 29. mars 2016. 
http://www.islamweb.net/en/article/103101/the-four-aspects-of-belief-in-al-qadr-divine-decree.  
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1. Allah´s kunnskap: den omfatter alt som skjer i hele universet. 

2. Allerede nedskrevet: troen om at Allah har nedskrevet alt i en bok (Al-lawh al-

mahfooth) som han har beholdt for seg selv. Dette kommer frem i koranen: 22:70 og i 

Hadith-litteraturen.  

3. Allah´s vilje: troen på at ingenting, om det er Allah´s handlinger eller skapelsens 

handlinger, kan skje uten Allah´s vilje 

4. Skapelse: troen på at Allah har skapt alle skapningene, deres egenskaper/attributter og 

alle deres handlinger.    

 

Troen på qadr, eller skjebnen, er en av de seks trosartiklene i islam og er av den grunn en 

essensiell del av den troendes overbevisning. Trosartiklene sammen med de fem søylene 

utgjør fundamentet i islam, slik det kommer frem i den kjente Gabriel-hadithen: ”(…) han sa: 

fortell meg om Iman (tro). Han (Allah´s Profet) svarte: det er å tro på Allah, hans engler og 

bøker (blant annet Toraen og Koranen), hans profeter/budbringere, på dommedagen og troen 

på qadr, både dårlig og god skjebne (…).”
117

 Viktigheten av både de fem søylene og de seks 

trosartiklene tydeliggjøres i overgangsfasen fra ikke-troende til troende. I denne prosessen 

skal personen som aksepterer islam både akseptere de fem søylene og i tillegg vitne at han 

tror på de seks trosartiklene.  

Videre skal vi derfor se på hvordan beboerne bruker konseptet Qadr for å skape mening i sin 

tilværelset i asylmottak. Vi har allerede lest noen av beboernes utsagn om sin hverdag i 

asylmottak og Qadr sin rolle i den. Også andre beboere har gitt lignende svar for å legitimere 

sitt opphold i asylmottak ” (…) jeg sier Alhamdulillah for alt. Jeg er her fordi det er en del av 

Allah´s plan for meg. Vi (muslimer) tror alt skjer for en grunn og det er alltid for det beste 

for oss (…).”
118

 

Det interessante med denne informantens beretning om årsaken til opphold i asylmottak er 

utsagnet om at alt skjer for det beste. En slik tankegang er en videreføring av troen på at en 

hver situasjon er fra Gud, og så lenge den er fra Gud så vil det være noe positivt i det, uansett 

om situasjonen ved første øyekast fremstår som negativ. Et av de versene som blir nevnt i 

denne forbindelse er: 

 

                                                        
117 For en oversatt og fullstendig utgave av hadithen med en detaljert oversikt over hovedelementer i 

hadithen, se Oddbjørn Leirvik ”Islam er religionen overfor Gud,” i Religion – et vestlig fenomen? Red. 
Sigurd Hjelde og Otto Krogseth, (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007), 181-182. 

118 Informant 3. 
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”Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere føler motvilje. Det kan være at dere 

føler motvilje mot noe som tjener dere til beste. Det kan være at dere liker noe som  

er til skade for dere. Gud vet, men dere vet det ikke.”
119

  

 

Andre informanter gav også uttrykk for lignende tankegang. Flere begrunnet en slik 

tankegang med ulike hadither, som for eksempel denne informanten; ”(…) jeg takker Allah 

for alt. Profeten sallallahu aleyhi wa sallam (på norsk kan det oversettes til Fred være med 

ham) har lært oss at vi skal være takknemlige for alt. Er det noe bra sier vi Alhamdulillah og 

er det noe dårlig, skal vi ha sabr (…).”
120

 

En slik tankegang vil i teori bidra til at den troende til en hver tid føler seg tilfreds 

med sin livssituasjon og vil i møte med motgang kunne se mening hvor andre ser 

meningsløshet. Det skal også nevnes at en slik tankegang ikke er forbeholdt kun de 

muslimske beboerne, også en av de kristne informantene som har bodd i asylmottak i 7 år 

hadde lignende syn på sitt opphold; ” (…) vi (kristne) tror alle utfordringer vi møter på er for 

at vi skal bygge karakteren vår, slik Paulus skrev (…)”
121

 

Slike forklaringer på omstendigheter som angår forhold i ens liv blir i kristen teologi kalt 

teodicé. Teodicé har som formål å forklare blant annet hendelser og tilværelser som går i mot 

en normal livssituasjon, som for eksempel død, ulykke, lidelse og urettferdighet.
122

 Denne 

tanken har blitt utvidet til å gjelde alle former for lidelse hos blant annet Max Weber og Peter 

L. Berger. Hos disse kan økt religiøsitet forklares med at behovet for å finne mening i sin 

tilværelse øker i møte med ondskap og lidelse. En slik forståelse er også å finne hos Meredith 

McGuire (1997) i det hun i sin mye brukte innføringsbok i religionssosiologi ser på hvorfor 

noen blir religiøse og konkluderer med at det skilles søken etter mening og tilhørighet.
123

 

 

4.4.1 Beboeres hverdag i lys av ulike deprivasjonskategorier 

Asylsøkere bosatt i norske asylmottak har begrensede økonomiske midler, hvor den 

månedlige summen de får utdelt har til hensikt å dekke basisbehovene, som for eksempel 

mat, klær, transport og fritid og er per dags dato satt på kroner 750.- hver andre uke for 

enslige asylsøkere over 18 år.
124

 

                                                        
119  Koranen 2:216 
120 Informant 1. 
121 Informant 14. 
122 Inger Furseth og Pål Repstad 2006:149. Teodicé er blant annet behandlet i Job´s bok 
123 Inger Furseth og Pål Repstad 2006:150 
124 Se vedlegg 6.2. 
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Retningslinjer fra UDI viser at asylsøkere bosatt i asylmottak har mulighet til å ta seg arbeid 

ved å søke om arbeidstillatelse, så sant de ikke har fått avslag på sin søknad. Dette har i 

praksis vist seg å være vanskeligere å gjennomføre enn antatt. For det første må beboeren ha 

et reelt jobbtilbud fra arbeidsgiver som legges som vedlegg i søknaden til politiet. 

Behandlingstiden kan strekke seg fra tre måneder og utover. Slik en kan tenke seg, er de 

færreste arbeidsgivere villige til å vente den tiden søknadsbehandlingen tar og ansetter heller 

av den grunn andre som kan begynne umiddelbart. Dette viser at det er veldig få av 

mottaksbeboere som har en alternativ inntektskilde. Av den grunn, som vi har sett tidligere i 

oppgaven, legger for eksempel Mottak 2 til rette for at noen av beboerne kan påta seg enkelte 

jobber i mottaket som består av ”førstemann til mølla”-prinsippet. Disse jobbene er få med 

plassbegrensninger og omfatter vask av resepsjon og venterom, og vedhugging og stabling av 

dette. Betalingen er selvsagt viktig i seg selv, da den bidrar til noen ekstra kroner i uken. 

Jobbene har også psykiske og fysiske virkninger som kan ha større effekt enn den 

økonomiske betalingen på de som får tilgang til disse jobbene. Mottakslederen beskrev 

betydningen av især vedhugging hos beboerne slik:  

 

”(…) de er veldig aktive og fulle av energi. Noen ganger besøker jeg dem mens de 

foretar hugging og det er utrolig synlig hvilken effekt fysisk arbeid har på dem. 

Mange beboere vi før hadde sett på som tiltaksløse fremstod nå som to helt 

forskjellige mennesker (...) Vi skjønte fort at fysisk arbeid har positiv påvirkning på 

dem og ønsket av den grunn å fortsette med det.”
125

 

 

Av de jobbene som gir en symbolsk betaling i form av penger er vasketjenesten. Her 

får deltagerne opp mot tohundre kroner ekstra i måneden som de kan bruke på seg selv og 

sine i en allerede stram økonomi. Ved jobber som ikke er fysisk- og tidkrevende, som for 

eksempel vaskejobben, er det beboere med familie som utgjør majoriteten. En av de som har 

fått jobben på nærmest fast basis er en familiefar med kone og 3 døtre. Da jeg snakket med 

han i forkant av arbeidet fortalte han at han har utført denne jobben i så lang tid at noen av de 

ansatte holder av vaskeutstyret for han, slik at hvis han noen gang blir sen av ulike årsaker så 

har han fortsatt mulighet til å tjene de ekstra kronene jobben medfører. Beboeren omtalte de 

ansatte med positive ord og fortalte at også barna hans blir godt behandlet av både andre 

beboere og ansatte. Pengene for han er hovedmotivasjon for hvorfor han stadig melder seg til 

                                                        
125 Intervju med mottaksleder fra Mottak 2, foretatt 09.12.15. 
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tjenesten og forteller at det er mange ekstra utgifter som følge av småbarn i husholdning som 

staten ikke tenker på når de avgjør hvor mye hver enkelt mottaksbeboer skal få. Den 

psykologiske effekten jobben medfører er mindre viktig hos denne beboeren, men påpeker at 

han likevel er fornøyd med at han får noe å annet å gjøre i ventetiden. I jobber som 

snømåking og vedhugging er det de unge mannlige beboerne som benytter seg mest av dette 

tilbudet. 

På spørsmål om hvilken effekt disse arbeidsoppgavene har på beboerne svarer 

mottaksleder at det er mangfoldig. For det første nevnes det at beboerne får noe å gjøre og 

dermed får et avbrekk fra en hverdag preget av lediggang. For det andre bidrar 

arbeidsoppgavene til at beboerne får beveget på kroppen og får brukt kropp og sinn på noe 

konstruktivt. For det tredje bidrar disse til at tiden brukes produktivt og av den grunn kan 

ventetiden oppleves å gå fortere. Det nevnes også at arbeidsoppgavene har positive effekter 

for mottaksledelsen også. Positive beboere fører til blide ansatte, som igjen vil føre til 

hyggeligere arbeidssted for ansatte. Arbeidsoppgavene har også økonomiske fordeler for 

mottaket, som følge av at det spares betraktelig på å tilby beboere visse arbeidsoppgaver 

fremfor å måtte hyre inn eksterne firmaer eller ansette flere for å gjøre jobbene selv. 

 

Mange av de ulike deprivasjonsformene har flytende grenser og går av den grunn over i 

hverandre. Dermed kan man enkelt si at begrensninger i tilgang til jobb har konsekvenser 

som kan føre til både økonomisk deprivasjon og sosial deprivasjon. Sosial deprivasjon 

innebærer at enkelte av medlemmene i et samfunn ikke har tilgang til goder og egenskaper 

som er ansett verdifulle i samfunnet. Asylsøkere utgjør en heterogen gruppe med allsidig 

kunnskap og egenskaper som kan nyttes i vertslandet, alt fra leger, forskere, kongelige,
126

 

samfunnsvitere til hjemmeværende. Dette er også tilfellet hos mine informanter, da kun en av 

dem var hjemmeværende i hjemlandet. denne statistikken hadde nok sett annerledes ut hvis 

flere kvinnelige beboere hadde deltatt i undersøkelsen. Informantene jobbet innenfor ulike 

felt som håndverk, serviceyrket, utdanningssektor, media og jordbruk før de kom til Norge. 

De fleste av dem gav uttrykk for at asylsøkere har mye å tilby vertslandet, i form av 

kunnskap og kulturforståelse, men at de føler at den er ubetydelig så lenge de ikke har fått 

                                                        
126 Under de ukentlige besøkene til mottaket på Ytre-Arna i Bergen møtte jeg på en beboer som før han 
måtte flykte fra hjemlandet sitt hadde vært sønnen til kongen i landet, før folket veltet kongedømme til 
fordel for republikk. 
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oppholdstillatelse. Av den grunn ytret de fleste informantene at de føler samfunnet ser på 

dem som trengende og ikke som ressurssterke individer.
127

  

Innenfor bosituasjon hos beboerne kan man med enkelhet oppspore deprivasjon i hva 

gjelder hverdagsgoder som de fleste av oss tar for gitt, som for eksempel tilgang til rask 

internett –til tider generell tilgang til internett i det hele tatt- og bestemmelsesrett over tv´ n. 

Selv om beboere i likhet med andre samfunnsborgere kan velge fritt hva de ønsker å spise til 

middag, er det likevel begrensninger i hva de faktisk kan spise på grunn av sin stramme 

økonomi. Det er ikke det samme som å si at alle andre samfunnsborgere har en økonomi som 

tilsier at de kan unne seg noe ekstra godt hver gang de føler for det. Asylsøkere utgjør likevel 

en større andel i denne kategorien enn øvrige borgere. De kan heller ikke trekke seg tilbake til 

eget rom for å søke ensomhet, av den grunn at det er i sjeldne tilfeller hvor mottakene 

opererer med enkeltmannsrom.  

Organisk deprivasjon tar for seg mennesker som er dårligere stilt enn andre som følge 

av sykdom og andre fysiske eller psykiske hindringer. Dette kan være spesielt tilfelle hos 

asylsøkere, med fokus på deres psyke. Å etterlate familie, venner, eiendeler og i det hele tatt 

det livet en levde som en følge av flukten vil kunne ha negativ påvirkning på beboernes 

mentale helse. I sin forskning på levekår og livskvalitet i norske asylmottak viser Kirsten 

Lauritsen og Berit Berg (1999) til at asylsøkere bosatt i asylmottak har et større behov for 

helsetjenester enn den vanlige borger på gata. Dette forklares med en blanding av ulike 

faktorer som finner sted før, under og etter flukten. For de som foretar migrasjon, er det som 

regel en årsak av at tilværelse i hjemlandet oppleves som ustabil og det er fare for eget liv. 

Under flukten opplever flyktningene store prøvelser, både psykiske og fysiske, som kan slå ut 

forskjellig hos asylsøkerne når de først kommer seg i trygghet i form av tilværelse i 

asylmottak.
128

 Hos enkelte kan opplevelsene og minnene ligge godt skjult i deres bevissthet, 

mens hos andre er den mer synlig og kan til tider slå ut i full styrke.  

Dette fikk jeg oppleve ved feltarbeid ved Mottak 1. Under et av mine møter med noen 

av beboerne mens vi satt på rommet til en beboer og drakk te og spiste mat, ble vi avbrutt av 

noen engstelige ansatte som skulle ha tak i beboeren jeg satt hos. Det ble tydelig klart at en 

beboer fra samme land som han hadde forsøkt å ta livet sitt og av den grunn måtte 

informanten bli med dem for å berolige den psykiske beboeren. Hendelsen førte til besøk av 

både politi og ambulanse som ankom mottaket på kort tid. På grunn av økt aktivitet og 

sperring av enkelte deler av mottaket måtte jeg avkorte besøket mitt den dagen, men jeg rakk 

                                                        
127 Denne følelsen var utpreget hos mange av mine informanter 
128 Kirsten Lauritsen og Berit Berg, Mellom håp og lengsel: å leve i asylmottak, ( 1999), 57-65 
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å observere før jeg dro at beboeren ble tatt hånd av ambulansepersonalet og ble sendt til 

sykehus for ytterligere sjekk. Jeg hadde tidligere møtt denne beboeren ved et par anledninger 

og skjønte fort at han slet med psyken, da han klart og tydelig viste at han ikke hadde til 

hensikt å lære seg verken norsk eller engelsk og kun ville holde på morsmålet sitt, som 

forøvrig kun to andre beboere i mottaket behersket. Men, det som virkelig avslørte hans 

sinnstilstand var hans oppførsel og væremåte. Fra tid til annen kunne han bli observert 

løpende rundt i mottaket med en lekebil hengende etter seg, mens han lagde bil-lyder med 

munnen. 

Etisk deprivasjon finner sted når beboeren opplever en forskjell i sitt verdisystem og 

samfunnets verdisystem, mens psykisk deprivasjon forklarte Glock finner sted når individer 

har vanskeligheter med å orientere seg i sin tilværelse som en følge av manglende 

fortolkningssystem.
129

 

Fravær av kun noen av disse kategoriene kan bidra til en anomisk tilstand, og den vil bare 

forsterke seg ved fravær av alle disse kategoriene. 

Den mest sentrale tanken i denne teorien er at individer i en unntakstilstand og ”meningsløs 

tilværelse” vender seg til religion for å finne trøst og mening i sin tilværelse. En del av 

trøsten kan komme i form av deltakelse i et religiøst felleskap. 

 

I løpet av den tiden feltarbeid ble foretatt opplevde jeg ikke en eneste episode hvor beboerne 

lot sin frustrasjon eller irritasjon få utløp rettet mot andre beboere. Dette kan være en årsak av 

at feltarbeidet var begrenset for en liten periode og at det heller ikke ble foretatt ved alle 

døgnets timer, som for eksempel ved kveldstid. En annen faktor som er desto viktigere å 

innse er at asylmottak i likhet med andre institusjoner har uskrevne regler og normer som 

beboerne er innefattet med.  

Slik den ene informanten fortalte om forholdet mellom beboere med ulik religiøs tilknytning;   

 

”(…) Jeg prøver å holde meg unna trøbbel. For en stund siden gikk en kristen beboer 

inn på bønnerommet mens de muslimske beboerne var der, han ble kastet ut og ble 

truet av noen av de som var der. Derfor er jeg mye alene her, for å unngå 

trøbbel…”
130

 

 

                                                        
129 Inger Furseth og Pål Repstad 2006:139 
130 Informant 9. 
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I løpet av den tiden jeg tilbrakte ved Mottak 1 kunne jeg observere et fellesskap mellom 

beboerne på tvers av nasjonalitet, men det var allikevel begrenset til religionstilhørighet. Det 

var egne grupperinger i mottaket, noen med etnisitet som utgangspunkt og andre på bakgrunn 

av språk eller religion. Det skal her nevnes at det var kontakt mellom de ulike gruppene, selv 

om den til tider kun var begrenset til overflatisk samtale. 

Ser vi på forholdet mellom medlemmer innad i gruppene kommer tanken om 

brorskapet tydelig frem. Tanken om at alle er i samme situasjon og de derfor er nødt til å 

passe på hverandre ”fordi ingen andre gjør”, slik en beboer uttrykte, ser ut til å spille en 

viktig rolle i deres liv. Dette fikk jeg oppleve en av de dagene jeg besøkte Mottak 1. Da jeg 

ankom mottaket var det feststemning i den sudanske og somaliske grupperingen og 

anledningen var at en av de sudanske beboerne hadde fått oppholdstillatelse i Norge. Også 

når det gjelder hindringer i hverdagen var den samaritanske-ånden synlig. Flere av beboerne 

gikk langt utenfor sin komfortsone for å forsikre seg om at andre hadde det bra. Den yngste 

av mine informanter fortalte i detaljer om problemer som kan oppstå for spesielt utsatte 

grupper som funksjonshemmede og eldre i asylmottak. Dennes utsagn om vanskeligheter 

disse møter i sin hverdag er ofte neglisjert eller i beste fall oversett. Av den grunn har jeg 

valgt å ta med hans utsagn i uavkortet form: 

 

”(…) iblant liker jeg å hjelpe andre mennesker her, fordi det er mange her som sliter 

psykisk. Nå hjelper jeg en person her som ikke har armer, hver dag lager jeg mat til 

han og hvis han vil gå en tur til fotballbanen følger jeg han bort. Vi snakker mye 

sammen og hver dag sier jeg til han at Allah har gitt deg det og det, du må huske å si 

Alhamdulillah. Du må si Alhamdulillah for at Allah har gitt deg Imaan (tro). I tillegg 

finnes det mennesker her som er gamle når de kommer til Norge. De sliter med alt, 

derfor kommer de til oss (de unge) når de for eksempel skal lage mat fordi det er 

vanskelig for dem her. Office
131

forteller oss at de her for å hjelpe oss hverdag. Men de 

greier ikke å hjelp oss hver dag og disse menneskene (funksjonshemmede) trenger 

hjelp hver dag. De sier at vi kan hjelpe disse menneskene en dag i uken, men det er 

ikke nok. Denne situasjonen tvinger meg til å hjelpe disse menneskene hver dag. Jeg 

lager mat til en beboer og så går jeg til en annen beboer og spør hvordan jeg kan 

hjelp han? Hva han har lyst til å spise i dag? De forteller meg at de trenger det og 

det. Hvis ingen personer går og besøker dem eller hjelper dem kan de tenke at ingen 

                                                        
131 Allmennkjent betegnelse blant beboere for mottaksledelsen 
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liker dem på grunn av deres problemer! De tenker for mye, og det er ikke bra. Jeg vil 

hjelpe mennesker resten av livet mitt, in sha Allah. Office sier at en gang i uken kan 

de lage mat og vise oss hvordan mat skal lages. Selv om de gjør det vil det ikke være 

nok. Jeg går til Office og sier at beboeren uten armer trenger hjelp hver dag. Jeg er 

bare et mennesket og kan for eksempel bli syk noen ganger. Hvordan skal disse 

personene greie seg de dagene? De (mottaksledelsen) sendte brev til UDI og de sa at 

disse personene kan få en person som går turer med dem fire dager i uken. Jeg sa til 

Office at han er handikappet og trenger ikke hjelp med å gå turer. Han trenger hjelp 

til for eksempel matlaging, rydde rommet sitt og til å kle på seg. Jeg snakket med 

sjefen
132

 for ansatte og han sa til meg de ikke kan hjelpe han hver dag. Jeg snakket 

med Sjef (mottaksleder) og spurte hvorfor de ikke kan hjelpe han. Han fortalte at de 

ikke får ekstra penger for han og derfor ikke har økonomi til det. Jeg spurte om han er 

fornøyd med UDI sitt forslag om turer fire dager uken og han sa NEI!  

Disse personene trenger hjelp. Blir han for eksempel tørst greier han ikke hente selv 

og vi må hjelpe han. Er han sulten eller sliten må vi gi han mat. Hvis den ikke er 

ferdig må vi lage for han. Så, det er ikke så lett her.”
133

 

 

 

4.5 Religion brukt for å finne mening og tilhørighet 

Et av de mest funderte spørsmålene i religionssosiologi er  i) religionens betydning og ii) hva 

er det som gjør at noen blir mer religiøse enn andre?  

Disse spørsmålene har opptatt både de klassiske sosiologer som Karl Marx, Max Weber og 

Sigmund Freud og sosiologer fra det siste århundret, som Jürgen Habermas, Michel Foucalt 

og Niklas Luhmann.  

Fornyeren av sosiologisk funksjonalisme, Talcott Parsons, ser på religion som 

multifunksjonell, i den grad at den har flere funksjoner i et samfunn. Disse omhandler både 

enkeltindividet og samfunnet i sin helhet. I følge Parsons bidrar religion blant annet til å 

skape mening i situasjoner hvor en ellers ikke ville kunne finne mening eller en forklaring, 

som for eksempel ved lidelse, ondskap og dødsfall. På samfunnsnivå spiller religion også en 

                                                        
132 I intervjuet ble denne personen nevnt ved navn, men på bakgrunn av mottakets ønske om anonymitet 

har jeg valgt å ikke nevne vedkommende sitt navn, og heller bruker tittelen hans. 
133 Informant 1, dato 12.10.15, kl 13-14. Intervjuet ble foretatt på engelsk og har blitt oversatt til norsk av 
meg. Jeg har også valgt å utelukke overflødige ord som ”um, øh, eh”, og så videre. Dette for å skape flyt i 
teksten.  
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sentral rolle da den er en forutsetning for opprettholdelse av samfunnet, også i moderne 

samfunn. 
134

 Dette forklarer han ved å hevde at å være ikke-troende er en umulighet og det av 

den grunn alltid vil være en religion tilstede i et moderne samfunn. Dette sammenfaller med 

Jose Casanovas syn, som hevdet at ”religion er i ferd med å bevege seg fra den private til den 

offentlige sfæren.”
135

 

På samme måte forklarer Karl Marx økt religiøsitet hos mennesket som en følge av 

identitetskrisen som oppstår ved fremmedgjøring av arbeideren i det kapitalistiske samfunnet. 

Mange av informantene gav uttrykk for at de føler seg fremmedgjorte i det norske samfunnet 

som følge av at de opplever å bli redusert til kun hjelpetrengende asylsøkere, og kan av den 

grunn også kunne plasseres i denne definisjonen. 

Av den grunn argumenterte han for at religionen er for folk på bunnen i den sosiale 

rangstigen. En slik tankegang har ofte blitt kalt deprivasjonsteori. Marx definerte religion 

som et falskt bilde av virkeligheten og av den grunn kun en illusjon av virkeligheten. Tanken 

om at religion gjenspeiler samfunnet er også gjenkjennelig hos mange av de store 

sosiologene. 

 

4.5.1 Bønnens rolle 

Livet i asylmottak er preget av mye ensomhet, dette er i alle fall tilfelle for de enslige og 

mindreårige. Som vi har sett i de foregående kapitlene er beboernes hverdag preget av veldig 

få meningsfylte gjøremål, hvor beboerne stadig er på utkikk etter noe tidsfordrivende. I 

tillegg til dette vil det være forsvarlig å tenke seg at et opphold i asylmottak er preget av en 

ustrukturert hverdag hvor mye av tiden blir brukt i sengen. I et av de rommene jeg besøkte 

mest i Asylmottak 1 bodde det en beboer som jeg i løpet av hele oppholdet mitt ved mottaket 

kun utvekslet noen få ord med. Som regel var denne beboeren å finne i sengen sin. Dette fikk 

jeg også bekreftet av hans romkamerater, som kunne fortelle at denne personen snakker 

veldig lite med andre beboere og holder seg mest for seg selv. Årsaken spekulerte de mest 

sannsynlig var utfallet av hans søknad om opphold i Norge. Han hadde allerede fått et avslag 

og ventet på å få behandlet anken. 

På spørsmål om de føler en følelse av struktur i sin hverdag svarte majoriteten av 

informantene at de ikke har noen spesifikke gjøremål de gjør som kan bidra til å gi en følelse 

av struktur i hverdagen. Ser vi, som observatører, på deres beskrivelse av en normal dag i 

                                                        
134 Ibid 2006:62 
135 Pål Ketil Botvar, ”Unge i storbyen skeptiske til religion i det offentlige rom,” i Religion og livssyn, 
Religionslærerforeningens tidsskrift, nr. 2 (2014), 49. 
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mottaket, er det én aktivitet som skiller seg klart ut hos de fleste informantene. Dette er 

praktiseringen av de fem daglige rituelle bønnene i islam. På grunn av viktigheten av bønnen 

i informantenes liv har jeg valgt å ta med kun en informants redegjørelse av sin hverdag i 

mottaket. Dette fordi de fleste av informantene hadde lignende beskrivelser av sin hverdag, i 

alle fall hva gjelder utførelse av bønn.  

 

”(…) vi legger oss veldig sent, som regel rundt 2-3 tiden på kvelden. Jeg pleier som 

regel å våkne til Fajr og etter at jeg har utført salah legger jeg meg igjen. Jeg våkner 

igjen rundt klokken 11 og blir liggende i sengen til klokken ett eller halv to fordi det 

ikke er noe å gjøre før det. Etter halv to ber vi Zuhr og deretter lager vi mat og spiser 

til rundt klokken to-tre. Etter dette går vi ned til biljardbordet for å spille. Det er bare 

ett bord og det er mange som vil spille, derfor må vi vente, vente og vente før det blir 

vår tur. Så det er en lett måte å drepe i hjel tiden på (informanten ler ironisk). Når vi 

har spilt ferdig ber vi Asr. Etter Asr er det samme rutine, vi spiller litt biljard eller 

snakker litt med afrikanske venner om deres kultur, om forskjellige ting. Noen ganger 

spøker vi om deres hår, bare på tull så klart! Noen ganger lærer vi ord på hverandres 

språk. Dette er de små tingene vi deler med hverandre. Noen ganger forteller vi 

hverandre om reisen (fluktruten) og vanskeligheter vi møtte underveis og lignende 

ting. Vi snakker mye om fremtiden her i Norge og om vanskeligheter vi møter her. Vi 

gir hverandre råd om hva som er bra å gjøre og hva som ikke bra å gjøre. Mellom 

dette ber vi Maghrib og plutselig er det kvelden og lysene slås av. Vi ber Isha før vi 

legger oss. Jeg vil si dette er en ond sirkel og hele dagen er rimelig meningsløs 

(...)”
136

 

 

Selv om informanten ikke spesifikt gir uttrykk for det, kommer det allikevel frem en form for 

dagsorden som er med på forme dennes hverdag. Bønnen former hverdagen i den grad at den 

legger føringer for når han står opp om morgenen, spiser, deltar i fritidsaktiviteter og når han 

legger seg til å sove om kvelden. Fra sitatet oven kan man også se en annen funksjon bønnen 

utgjør i beboernes liv, nemlig skapelse av samhold mellom beboere. Dette kommer frem ved 

at informanten brukte vi-form hver gang han nevnte utførelse av bønn. Den største forskjellen 

i denne informantens redegjørelse av en vanlig dag i mottaket og de som går på norskkurs er 

                                                        
136 Informant 4. Intervjuet ble foretatt på engelsk da informanten snakket flytende engelsk. Som følge av 

at de øvrige intervjuene har blitt oversatt til norsk i teksten har jeg valgt å oversette denne også med 
tanke på oppgavens helhetsinntrykk.  
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fraværet av arbeid med lekser og deltakelse i norskkurs. Resten av gjøremålene som blir 

nevnt i dette sitatet er forenlig med kursgående-informanters hverdag i mottaket. Noe annet 

som også kommer frem i denne beboerens beretning av en normal dag i mottaket er forholdet 

mellom beboerne, hvor han forteller hvordan de blant annet spøker med hverandre og gir 

hverandre nyttige tips om hvordan greie seg best mulig i asylmottak. 

 Som følge av at denne informantens beretning om daglige gjøremål er veldig lik 

andre informanters beretning om sine hverdag har vi nå sett hyppigheten av bønn i 

informantenes liv. Videre vil det av den grunn være en nødvendighet å sette seg inn i hva 

islam sier om den rituelle bønnen og hvilken rolle den blir tillagt for å forstå beboernes 

forhold til den. I følge en av informantene er bønnen det som skiller oss (muslimer) fra dem. 

En slik tankegang er forenlig med lære både fra Hadith-litteratur og Koranen. I en kjent 

Hadith berettet av følgesvennen Jaabir Ibn ´Abd-Allaah sier Profeten Muhammad følgende 

om den rituelle bønnen ”mellom en person og avgudsdyrkelse eller vantro er personens 

unnlatelse av bønnen”.
137

 I koranen får de troende følgende advarsel om hva som vil skje 

med dem som unnlater å utføre den rituelle bønnen; ”Men etter dem kom andre, som 

forsømte As-salaat (bønnen) (for eksempel ved at deres bønn blir ugyldig, enten ved at de 

ikke utfører den, eller at den blir utført på en uakseptabel måte eller ved at den ikke blir utført 

ved de bestemte tidene) og fulgte sine lyster. De skal få møte fortapelsen.”
138

 

I tillegg til å være den andre av de fem søylene i islam har den rituelle bønnen fått 

markant oppmerksomhet i Hadith-litteraturen og i form av utallige vers i koranen. Muslimene 

tror at det første det vil bli stilt spørsmål om på dommedagen er den rituelle bønnen og hvis 

den er intakt ” (…) vil resten av den personens gjerninger være gode, og hvis den ikke er 

intakt vil resten av personens gjerninger være dårlige.”
139

 En annen årsak til den høye 

statusen bønnen innehar er forskjellen i hvordan de ulike ritene ble åpenbart til Profeten. 

Konsensus blant de lærde i islam er at den rituelle bønnen i motsetning til andre religiøse 

påbud ikke ble åpenbart via en engel, men heller at Profeten ble tatt opp til Gud på en 

Himmelreise (kalt Al-Miraaj på arabisk. Denne hendelsen er så sentral at den har fått et eget 

kapittel oppkalt etter seg i koranen). Under Himmelreisen møtte Profeten Allah og ble direkte 

beordret til å utføre daglige bønn og fortelle sine etterfølgere om dens obligatoriske karakter. 

                                                        
137 Islam Question and Answer, ”The status of prayer in islam,” hentet 21. april 2016.  
https://islamqa.info/en/33694.  
138 Ibid. Norsk oversettelse har blitt hentet fra 
http://islam.no/page171610.aspx?Frav=31&snr=19&a=on&n=on&kom=.  
139 Islam Question and Answer, ”The importance of prayer,” hentet 21. april 2016. 
https://islamqa.info/en/12305.  

https://islamqa.info/en/33694
http://islam.no/page171610.aspx?Frav=31&snr=19&a=on&n=on&kom
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På grunn av bønnens karakter blir den også sett på som en kilde til tilgivelse. Følgesvennen 

Abu Hurayrah berettet at  

 

”Profeten Muhammad (fred være med ham) spurte oss: hva sier dere om en person 

som har en rennende elv utenfor sin dør og han bader i den fem ganger om dagen, vil 

det være noe skitt igjen på den personens kropp? Vi svarte ´det vil ikke være noe skitt 

igjen på han´. Han svarte; samme er tilfelle med salaat, Allah tilgir ens synder som 

følge av bønnen.”
140

 

 

Flere Hadither tar for seg kontakten som oppstår mellom mennesket og Gud som følge av 

bønnen og det blir stadig nevnt i Hadither at når en troende utfører den rituelle bønnen er det 

ingen avstand mellom den personen og Gud og de troende tror at de bokstavelig talt står 

foran Gud når de utfører bønnen. En slik overbevisning gjør at de troende får en opplevelse 

av å befinne seg i en transcendental sfære på samme tid som de befinner seg i verdens jag og 

mas. 

Ut i fra det som har blitt nevnt om bønnen kan man få en forståelse for hvorfor den 

spiller en så sentral rolle i de muslimske beboernes hverdag. Vi har nå stiftet bekjentskap 

med den rituelle bønnen og dens viktighet, videre vil det av den grunn være naturlig å 

fokusere på stedet den rituelle bønnen foregår på og dens betydning for de som benytter seg 

av dette.  

Vi har allerede sett UDI sine retningslinjer angående slike rom i tillegg til mottakenes 

tolkning av de nevnte rundskrivene og hvordan beboerne opplever det tilbudet de får tilbudt i 

Del 1 av denne oppgaven. Av den grunn skal vi se på hva religionen sier om slike steder, 

samtidig som vi ser på betydningen til disse fra både et religiøst ståsted og fra et 

forskningsperspektiv. 

 

 

4.5.2 Moské 

Moskeen kan oversettes til bedehus på norsk. Ordet er etymologi av det arabiske ordet masjid 

som betyr ”et sted hvor man kaster seg ned (for Gud)”.
141

 De daglige rituelle bønnene blir 

foretatt i disse. I lokalsamfunnet spiller moskeen en sentral rolle, ikke bare i forbindelse med 

                                                        
140 Islam Question and Answer, ”The status of prayer in islam,” hentet 21. april 2016.  
https://islamqa.info/en/33694.  
141 Kari Vogt, ”Moské,” i Store Norske Leksikon, sist endret 09. desember 2015 https://snl.no/moské.  
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utførelsen av den rituelle bønnen, men også som arena for sosialt samvær hvor de troende 

sosialiserer med hverandre. Den er en arena hvor opplæring og utdannelse av den neste 

generasjon finner sted, i form av koranskole og madrasaer. Moskeene opplever en 

revitalisering under Ramadan og blir hyppig besøkt av de troende i løpet av denne måneden. 

Også under de to store høytidene spiller den en sentral rolle. Ved overgangsfaser som 

ekteskap og død spiller moskeen også en sentral rolle. Det gjøres forskjell på bønn i 

ensomhet og bønn i fellesskap med andre, hvor sistnevnte blir fremstilt som sterkt anbefalt. I 

Hadith-litteraturen blir bønn i fellesskap omtalt på følgende måte av Profeten Muhammad  

 

”Ibn Hurayrah beretter at Allahs Profet sa: Ved Han i sine hender min sjel ligger, jeg 

hadde tenkt å gi ordre om å samle inn ved, deretter skulle jeg be om at bønneropet 

skulle bli utført og så hadde jeg utpekt noen til å lede bønnen og deretter hadde jeg 

dratt til de (som ikke deltar i fellesbønn) og brent ned deres hus (…)”.
142

 

 

Utsagnet ”ved Han i sine hender min sjel ligger” er en uttrykksmåte som ble og blir til dels 

fortsatt brukt i den arabiske verden for å virkelig understreke seriøsiteten i det som kommer 

etter uttrykket, samtidig som det også gir lytteren indikasjon på at han nå skal gi sin fulle 

oppmerksomhet til fortelleren. I en annen Hadith beretter Ibn Mas`ood ”i tiden av Profeten 

Muhammad (Fred være med ham) pleide vi å tenke at ingen gikk glipp av bønn i fellesskap, 

bortsett fra hyklere eller de som er syke”.
143

  

Av disse Hadithene kan en få en viss forståelse av viktigheten av bønn i fellesskap. Dette blir 

også understreket i koranen. Majoriteten av lærde har tolket verset  

 

”Så når du (Profeten Muhammad) er blant de troende og foreslår bønnen for dem, 

skal en gruppe av gangen stå frem hos deg, og de skal bære sine våpen. Når de faller 

ned i bønn, skal en gruppe stå bak dere. Derpå skal en ny gruppe, som ikke har deltatt 

i bønnen, komme frem og be sammen med deg (…)”
144

 

 

dit hen at det henstiller til bønn i fellesskap, selv når omstendighetene tilspisser seg, som i 

dette tilfellet gjaldt bønn i en krigssituasjon. Etter av vi nå har sett viktigheten av bønn i 

fellesskap skal vi videre se på hva islam sier om bønn i moské. Den Saudi-baserte lærde Ibn 

                                                        
142 Islam Question and Answer, ”Ruling on prayer in congregation for men,” hentet 22. april 2016. 
https://islamqa.info/en/40113.  
143 Ibid. 
144 Koranen 4:102.  

https://islamqa.info/en/40113
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Baaz var av den oppfatning at bønn i moskeen er obligatorisk for de troende og viste til 

Hadithen berettet av en blind følgesvenn som spurte Profeten om han trengte å be den rituelle 

bønnen med fellesskapet i moské, med tanke på hans omstendighet (blindhet) og at han ikke 

hadde noen å lede han til moskeen. Vedkommende fikk i svar at hvis han kan høre 

bønneropet er han pålagt å be i moskeen.
145

 Denne lærdes tolkning er i overenstemmelse med 

majoriteten av de lærde. Det skal allikevel vises til at Profeten hevdet i en Hadith at ”hele 

jorden har blitt til en moské for de troende”. Ut i fra denne Hadithen kan en konkludere med 

at bønnen kan foretas hvor som helst, men at det allikevel er sterkt anbefalt i klassisk islam å 

foreta den i en moské.  

Moskeen kan også bli kalt jamia som betyr ”stedet der man samles”.
146

 I en slik 

betydning fungerer den som en arena hvor de troende eller medlemmer i ulike etniske 

grupper kan møtes for å utveksle nyheter og sladder som angår dem. Spesielt i vestlige land 

fungerer moskeen som en arena hvor situasjonen i hjemlandet diskuteres blant medlemmer 

med samme etniske identitet. I tillegg blir moskeen her i mange tilfeller brukt i 

integreringsarbeidet, da nyankomne migranter oppsøker moskeene for å få opplæring og 

innsikt i hvordan de best mulig kan integrere seg i samfunnet. På disse stedene kan 

migrantene blant annet få informasjon om hvor de kan skaffe seg billig bosted og hvilken 

bydel som er best egnet for dem, hvor de bør henvende seg for å kunne finne seg jobb og 

diverse andre aspekter knyttet til daglige gjøremål.
147

 I en diasporatilværelset spiller 

opprettelse av slike hellige rom en sentral rolle i migranters identitetsmarkering, da disse gir 

en følelse av at det nye landet er deres permanente bosted.
148

 Sissel Østberg viser til at da de 

første pakistanerne kom til Norge på slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet så 

majoriteten av disse på oppholdet i Norge som midlertidig. I midten av 1970-tallet endret 

denne tanken seg, som følge av familiegjenforening og etablering av de første moskeene i 

Oslo.
149

  

 

 

4.6 Kan et mottak ha en moske i mottaksområde? 

                                                        
145 Islam Question and Answer, ”Ruling on prayer in congregation for men,” hentet 22. april 2016. 
https://islamqa.info/en/40113. 
146 Anne Sofie Roald, ”Islam,” i Verdens levende religioner, (Oslo: Pax Forlag AS, 2007), 315. 
147 David Voas og Fenella Fleischmann, 2012:529. 
148 Knut A. Jacobsen 2009:20 
149 Sissel Østberg 2005:21 

https://islamqa.info/en/40113
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I islam skilles det mellom stedet hvor de fem daglige bønnene blir utført regelmessig og 

stedet hvor noen av de daglige bønnene utføres uregelmessig. Den førstnevnte er det vi 

kjenner som moské (masjid) og sistnevnte heter mosalla på arabisk og kan enklest bli 

oversatt til bønnerom/bønnested. Den største forskjellen mellom disse er at mens moskeen er 

eid av menigheten, enten ved at den har blitt kjøpt eller at den har blitt donert, er en mosalla 

kun et midlertidig rom som en har fått tilgang til i religiøst øyemed, som for eksempel et 

bønnerom på et universitet eller på en arbeidsplass.
150

 Av det som fremkommer av 

viktigheten av bønn i fellesskap enten i en moské eller i en mosalla, er det tydelig at det er 

sterkt anbefalt for muslimer å delta i dette. Ut i fra distinksjonen mellom moské og mosalla er 

det forståelig at det ikke finnes moskeer i norske asylmottak, som følge av at mottakene enten 

er eid eller i fleste tilfeller leid av private utleiere og i tillegg er underlagt staten, representert 

av UDI.  

 

I kapittel 2 og 3 ble vi kjent med mottak som ble besøkt under feltarbeid, og sett hvordan de 

forholder seg til retningslinjer fra UDI som omhandler blant annet religion, kultur og 

beboermedvirkning i asylmottak. Vi har også sett hvordan beboere opplever og forholder seg 

til de tiltakene mottaket praktiserer. Dette i tillegg til det som kommer frem i dette kapittelet 

om hvordan beboere forsøker å skape mening i en meningsløs tilværelse ved hjelp av 

religion, kommer betydningen av religion i deres hverdag tydelig frem. Av den grunn kan det 

argumenteres for tilgang til et bønnerom/stillerom beboere kan benytte seg av i søken etter 

ensomhet, fellesskap, kontemplasjon eller rett og slett for å praktisere sin religion. Det 

anbefales derfor at retningslinjene skal gjøres tydeligere, med lite rom for egen tolkning hos 

operatørene. 

 Det er forståelig at dette ikke har hatt prioritet i asylfelten, særlig i lys av den 

flyktningekatastrofen Europa nå er vitne til. Det skal likevel påpekes at et hvert tiltak som 

kan forenkle livet til de som allerede lever et liv satt på vent, bør inkorporeres så fort som 

mulig. Nå er det en tid for å se på religion som et middel i integreringspolitikken og ikke som 

en motpart til integrering. 

                                                        
150 Islam Question and Answer, ”When does a place become a mosque?” hentet 23. april 2016.  
https://islamqa.info/en/170800. 

https://islamqa.info/en/170800
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5 Avslutning 
Gjennom avhandling har jeg forsøkt å gi et innblikk i asylsøkeres hverdag i asylmottak og 

sett på hvilke konsekvenser et langt opphold og en tilsynelatende meningsløs tilværelse kan 

ha på beboernes psyke og holdninger til livet. Jeg har sett på hvilken rolle religion kan spille i 

denne prosessen og om den kan bidra til å skape mening i en meningsløs tilværelset. Av den 

grunn har jeg brukt et hverdagslivsperspektiv for å kunne tilegne meg mest mulig kunnskap 

om deres hverdag. 

 Europa opplever for tiden en av de største flyktningekatastrofe siden andre 

verdenskrig. Mange steder førte dette til unntakstilstander og viste med det at asylpolitikken i 

mange europeiske land ikke var forberedt på en slik katastrofe. Dette var også tilfelle i Norge, 

hvor asylsystemet opplevde en pågang det ikke var forberedt på. Følgende av dette berørte 

også asylsøkere allerede bosatt i norske asylmottak. Et allerede langt opphold i asylmottak 

ble for mange ytterligere forlenget, som følge av at de syriske flyktningene fikk høyere 

prioritet enn dem allerede bosatt i asylmottak. 

 Liv i asylmottak kan karakteriseres som opphold preget av meningsløshet. Når 

oppholdet strekker seg over en lengre periode, som regel 2-3 år, kan dette være skadelig for 

beboernes helse. Tidligere forskning gjort på beboernes levekår og hverdagsliv i asylmottak 

avdekker at mange beboere sliter med depresjon, frustrasjon, sinne, søvnløshet og 

normløshet.
151

 Dette har også vært tilfelle med mange av mine informanter som berettet at de 

i perioder sliter med å sove om nettene, slik det har blitt vist i de foregående kapitlene. Når 

oppholdet strekker seg lenger enn det som er forsvarlig, vil det også påvirke livsgnisten 

deres. Som vi har sett, kan dette motvirkes ved hjelp av kortere behandlingstid på 

førstegangssøknad og dermed et kortere opphold i asylmottak. Enkelte mottak har forsøkt å 

legge til rette for at beboere skal ha tilgang til meningsfylt aktivitet under oppholdet, og tilbyr 

av den grunn småjobber beboerne kan ta seg til. Disse bidrar til at beboerne får en følelse av å 

gjøre noe produktivt, samtidig som det også gir et alternativ til dødtid i mottak. 

 Av det som fremkommer av funn i feltarbeidet, er religionens betydning blant de 

viktigste funnene. Asylsøkere har i migrasjonsprosessen etterlatt sin familie, venner, 

eiendeler og i hele tatt det livet de hadde i hjemlandet, i tillegg til en farefull reise over hav 

og land. I slike omstendigheter vil det være naturlig å prøve å forstå og finne mening i 

                                                        
151 Se for eksempel; Kirsten Lauritsen og Berit Berg (1998), Marko Valento og Berit Berg (2012), Therese 
Andrews, Cecilie Anvik og Marit Solstad, Mens de venter- hverdagsliv i asylmottak, (Bodø, Nordlands 
Forskning, 2014), http://evaluering.nb.no/eval-utlevering/innhold/URN:NBN:no-
nb_overfortdokument_5693_Eval_0/pdf  

http://evaluering.nb.no/eval-utlevering/innhold/URN:NBN:no-nb_overfortdokument_5693_Eval_0/pdf
http://evaluering.nb.no/eval-utlevering/innhold/URN:NBN:no-nb_overfortdokument_5693_Eval_0/pdf
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tilværelsen. Dette er særlig tilfelle ved opphold i en lukket institusjon hvor beboere holdes 

utenfor samfunnets normer. Det er her religion kommer inn i bildet, da den tilbyr ulike 

forståelsesredskaper som kan brukes for å forstå en situasjon. Enhver unormal og 

livsendrende hendelse, som for eksempel krig, naturkatastrofer og fattigdom, fører til at flere 

vender seg mot høyere makter når situasjonen er utenfor deres kontroll. Her er asylsøkere 

ikke noe unntak. Det som likevel strider imot etablerte forskningsrammeverk om religion i 

diaspora er mine informanters religiøsitet før migrasjon. Overraskende mange av disse 

uttrykte at de ikke kan spore en endring i sin religiøsitet i møtet med opphold i asylmottak. 

Det påpekes også at en del av informantene fortalte at oppholdet har bidratt til en økning i 

religiøsitet. Det informantene har til felles er religionens betydning i deres hverdag. I et 

forsøk på å forstå tilværelsen og for å skape mening i den, tyr mange muslimske beboere til 

konseptet qadr. Majoriteten av informantene og øvrige beboere møtt under feltarbeid uttrykte 

troen på dette, og virket av den grunn tilsynelatende mer tilfreds med tilværelsen enn beboere 

uten tro på en slik konsept. Som forsker og observatør kan en se dette i lys av teodicé, og av 

den grunn prøve å forklare en slik tro som en naturlig årsak av deres fysiske situasjon. 

 På grunn av religionens rolle som meningsskapende og som et kompass brukt for å 

navigere mellom ulike omstendigheter, er den et fenomen som fortjener større 

oppmerksomhet enn det den har fått både i forskning på utsatte gruppers hverdagsmestring, 

og i politisk handlingsplan på flyktningeområdet. Av den grunn etterlyser jeg fra norske 

myndigheter et større fokus på religionens rolle i asylsøkeres liv når de videre skal lage 

målsettinger for hvordan forbedre oppholdet i asylmottak. Denne avhandlingen har forsøkt å 

belyse religionens betydning i beboernes hverdag i asylmottak, og sett hvordan de bruker 

religion for å skape forståelse og mening. Tatt i betraktning retningslinjer fra UDI som finnes 

per dags dato, hvor religion enten er nevnt i begrenset omfang eller utydelig uttrykt, kan et 

tiltak være å tydeliggjøre religion i retningslinjene ytterligere. Dette krever en kollektiv 

økning i kunnskap om religion både på statligplan og på lokalplan. En mulig vei å gå i møte 

med fremtidige flyktninger vil være å se på religion som et middel i integreringsprosessen og 

ikke som en faktor som motvirker integrering.  

 

 

5.1 Veien videre 

Denne avhandlingen har kun berørt en liten andel av asylsøkere bosatt i asylmottak. Til 

videre forskning kan det anbefales å inkludere flere religioner og livssyn i forskning på 
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religionens betydning i asylsøkeres hverdag i asylmottak. En av begrensningene i denne 

avhandlingen har vært kjønnsperspektivet, og av den grunn kan det anbefales å fokusere på 

kvinnelige beboeres religiøsitet og deres hverdagsliv i asylmottak. En annen begrensning har 

vært utelukkelse av mindreårige asylsøkere. Denne gruppen er ekstra sårbar for påvirkning 

utenfra og av den grunn kan det være av særlig relevans med videre forskning på misjon i 

asylmottak, både transitt mottak og ordinære mottak. 
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6 Vedlegg / Appendiks 

 

6.1 Vedlegg 1: Krav til innkvarteringstilbud i ordinære 

mottak 

 
Dokument-ID : RS 2008-031 

Saksnummer : 15/09145-6 

Sist endret : 13.11.2015 

Dokumentdato : 07.08.2008 

Mottakere : Driftsoperatører for asylmottak 

 

1. Innledning 

2. Målsetting 

3. Krav 

3.1. Boforhold 

3.2. Fellesarealer 

3.3. Trygghet og sikkerhet 

3.4. Brannsikkerhet 

3.4.1. Rutiner og utstyr 

3.4.2 Personal og opplæring 

3.5. Utstyr 

1. Innledning 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar, og fastsetter krav til drift av mottak i tråd med intensjonene i 

RS 2011-003 Reglement for drift av mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til 

innkvarteringstilbudet i ordinære mottak. 

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og 

intensjoner nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de lokale enhetene 

(regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen (RMA). 

2. Målsetting 

Ordinære mottak skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende 

behov og den enkeltes behov for trygghet. 

3. Krav 

3.1. Boforhold 

Mottaket skal sørge for at: 

 

a) alle beboere har 

• en seng å sove i, tilgang til låsbart bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær tilpasset kjønn og 

alder, 

• tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vaskemaskin og tørk av klær, 

• mulighet til å lage egen mat eller tilbud om næringsrik, variert og tilstrekkelig bespisning, 

b) beboere med særskilte behov så langt som mulig har en tilpasset boløsning. Enslige kvinner skal tilbys et 

botilbud fysisk skjermet fra menn. 

3.2. Fellesarealer 

Mottaket skal: 

a) ha et tilstrekkelig antall kjøkken, bad og toaletter, og det skal være atskilte bad og toaletter for kvinner og 

menn, 

b) disponere egnede lokaler for gjennomføring av informasjonsprogram og annet beboerrettet arbeid, 

c) være utstyrt med minst ett skjermet rom til bruk for samtaler/intervju, 

d) disponere egnede lokaler for barnebase. Rommet skal være religionsnøytralt og det skal kunne disponeres av 

alle beboere som ønsker det, 

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
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e) disponere tilstrekkelig med fellesarealer til sosial omgang, og kvinner og menn skal kunne disponere egne 

rom, 

f) ha et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke seg tilbake for kontemplasjon, med mindre 

behovet dekkes i boenhetene. Rommet skal være religionsnøytralt og kunne disponeres av alle beboere som 

ønsker det, 

g) ha trygge innen- og utendørs lekearealer for barn og tilstrekkelig plass innendørs til barns lek og fritidssysler, 

h) ha rom hvor skolebarn kan gjøre lekser og få leksehjelp dersom dette ikke kan ivaretas på annen måte, og 

i) ha kjøkken og spiserom hvor beboerne kan delta i matlaging og spise i fellesskap, dersom mottaket har egen 

innkvarteringsløsning for enslige mindreårige. 

3.3. Trygghet og sikkerhet 

Mottaket skal: 

a) tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere, 

b) søke å skjerme beboerne mot uønsket oppmerksomhet fra andre, 

c) i størst mulig grad sikre at kvinner ikke blir utsatt for vold, trakassering eller seksuelle overgrep, 

d) sørge for at beboerne har tilgang til telefon slik at de kan kontakte politi, ambulanse eller brannvesen ved 

behov, 

e) gi beboere som utsettes for straffbare handlinger i eller utenfor mottaket bistand til å anmelde forholdet til 

politiet dersom de ønsker det, 

f) søke å skjerme beboerne mot uønsket eksponering i media, 

g) ha oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg der, dersom mottaket har egen innkvarteringsløsning 

for enslige mindreårige. Besøkendes identitet skal være kjent for mottaket, 

h) ha skriftlige rutiner for krisehåndtering, 

i) ha skriftlige rutiner for håndtering av kriminalitet og vold. All vold og kriminalitet skal politianmeldes, 

j) til enhver tid ha oppdaterte beboerlister, og 

k) sørge for at gjennomføring av intervju med beboerne enten kan skje under betryggende forhold på mottak, 

eller i Oslo. 

3.4. Brannsikkerhet 

3.4.1. Rutiner og utstyr 

Mottaket skal: 

a) ha skriftlige rutiner for brannberedskap. Rutinene skal minimum inneholde punkter knyttet til varsling, 

slukking og evakuering, 

b) ha skriftlige rutiner for systematisk sjekk av brannrisikoer og brannsikkerhetstiltak i alle boliger. Rutinene 

skal være en del av mottakets internkontroll og inngå i HMS-systemet, 

c) ha branninstrukser oversatt til aktuelle språk og de skal være permanent oppslått og sikret. Det samme gjelder 

nødnummer og boligens adresse. Beboere som ikke kan tilegne seg den skriftlige informasjonen, for eksempel 

på grunn av synshemming eller analfabetisme, skal gis individuell veiledning, 

d) ha brannteppe og komfyrvakt i alle rom med kokemuligheter i alle boliger, 

e) ha flammehemmende trekk som tilfredsstiller krav iht Norsk Standard EN 597-2 på alle madrasser, 

f) sikre at brennbart materiale ikke mellomlagres unødig, og at søppelcontainere og – dunker er sikret og 

plassert i forsvarlig avstand til bygninger, og 

g) orientere UDI om et hvert tilfelle av brann og branntilløp, i tråd med rutiner for rapportering av uønskede 

hendelser. 

3.4.2 Personal og opplæring 

Mottaket skal: 

a) ha en brannvernansvarlig med tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen, om de branntekniske 

forhold ved mottakets bygninger, om de organisatoriske forhold ved mottaket og om brannvesenets 

innsatsmuligheter. Der brannvernleder er påkrevd som følge av at et bygg er registrert som særskilt brannobjekt, 

kan den brannvernansvarlige ved mottaket være samme person som brannvernleder, dersom denne har sitt 

daglige virke på mottaket, 

b) sørge for at mottakets ansatte gjennomgår UDIs e-læringskurs om brannsikkerhet i asylmottak, senest tre 

måneder etter ansettelse, 

c) sørge for at mottakets ansatte gjennomgår grunnleggende brannvernopplæring med praktiske slukke- og 

evakueringsøvelser under ledelse av personell med brannteknisk kompetanse, senest tre måneder etter 

ansettelse, 

d) gjennomføre kvartalsvise brannøvelser, med mindre mottaket kan dokumentere at brannvesenet har bestemt 

noe annet. Både ansatte og beboere fra alle boenheter skal delta i øvelsene. 

 

En brannøvelse skal som hovedregel inkludere en praktisk del bestående av evakuerings- og/eller slukkeøvelser. 

En brannøvelse uten en praktisk del kan aksepteres dersom den 

1) inngår i et planmessig brannsikkerhetsarbeid som dokumenteres i mottakets HMS-system, og 
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2) skjer etter en forutgående og dokumentert risikovurdering hvor det tas hensyn til type bygning og når 

beboerne sist gjennomførte evakuerings- og slokkeøvelser. Denne risikovurderingen skal også forefinnes i 

HMS-systemet, 

e) sikre at beboere er kjent med hvor rømningsveier, varslingssystemer, slukkeutstyr og andre relevante 

innretninger er plassert, og at de er kjent med hvordan utstyret brukes. Dersom mottaket har husansvarlige, skal 

de besitte samme kunnskap, i tillegg til brannvernansvarlig, og 

f) tilstrebe at brannvern er en integrert del av den daglige dialogen mellom ansatte og beboere. 

3.5. Utstyr 

Mottaket skal ha: 

a) nettforbindelse av god nok kvalitet, samt tilgang til skannere, 

b) utstyr til utlån til foreldre med små barn, 

c) utstyr til barnebase og barns og ungdoms lek og fritidsaktiviteter, og 

d) utstyr for voksnes fritidsaktiviteter, tilpasset lokale forhold. 

  

Christine Wilberg 

avdelingsdirektør 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Midt-Norge 

 

 

6.2 Vedlegg 2: Dekning av kostnader til ekstraordinære 

tiltak i mottak 

Dokument-ID : RS 2010-187 

Saksnummer : 08/1105-4 

Sist endret : 18.05.2011 

Dokumentdato : 14.07.2010 

Mottakere : Driftsoperatører for statlige mottak 

Statlig mottak 

 

 

1. Innledning 

2. Målsetting 

2.1. Formålet med ordningen 

3. Generelle vilkår 

4. Tiltak det kan søkes dekning av 

5. Saksbehandling 

6. Krav til søknaden 

 

 

1. Innledning 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar, og fastsetter krav til statlige mottak i tråd med intensjonene 

i RS 2011-003 Krav til drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet tar for seg de kravene som 

stilles til søknadsprosessen rundt dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak. 

 

Driftsoperatører for statlige mottak kan få dekket kostnader til ekstraordinære tiltak som ansees nødvendige av 

hensyn til beboere, ansatte eller mottakets omgivelser. Søknader om dekning av slike kostnader behandles som 

hovedregel av UDI ved Region- og mottaksavdelingens (RMA) operative enheter. Særlige kostnadskrevende 

saker behandles av RMA Fagstab i RMA sentralt. 

2. Målsetting 

Målet med kravene er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for de involverte, samt god forvaltning av statlige 

midler. 

 

2.1. Formålet med ordningen 

I henhold til kontrakten med UDI skal et mottak ha et differensiert tilbud som også omfatter beboere med større 

behov for omsorg og/eller oppfølging enn normalt for situasjonen. Dette er tiltak som normalt kan gjennomføres 

uten betydelige merkostnader, og som skal dekkes over driftsbudsjettet. Formålet med ordningen er å unngå at 

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
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mottakene lider en urimelig økonomisk belastning i tilfeller hvor det er funnet nødvendig å iverksette 

ekstraordinære tiltak som går utover dette. 

3. Generelle vilkår 

UDI legger til grunn at driftsoperatør budsjetterer med at det vil være beboere på mottaket som trenger 

ekstraordinære tiltak. Det skal budsjetteres for tiltak som enten er rimelige eller av kortvarig art, slik at de ikke 

medfører store kostnader. 

 

UDIs dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak vil derfor kun være aktuelt dersom de samlede utgiftene 

overskrider en viss størrelse og den økonomiske belastningen for mottaket blir urimelig stor. 

 

Andre og rimeligere løsninger skal være vurdert, herunder om personens behov kan dekkes gjennom flytting til 

andre mottak, inkludert forsterket avdeling (FA). Det er en forutsetning at tiltaket ikke kan ivaretas av 

lovpålagte tjenester, og at sektoransvaret er avklart. 

 

Nedre grense for utgiftsdekning er kr 25 000,-. Unntak kan gjøres for tiltak som er forebyggende. 

 

4. Tiltak det kan søkes dekning av 

Følgende tiltak kan det søkes dekning av: 

 

a) Vakthold og særskilte tiltak for beboere med voldelig og utagerende adferd.  

b) Forsterket bemanning, som for eksempel miljøarbeider. 

c) Skjermet bolig (innleie av bolig utenfor mottaket knyttet til enkeltpersoner med behov for skjerming). 

d) Bo- og omsorgsløsninger for funksjonshemmede, som for eksempel institusjonsplass eller 

ombygging/tilrettelegging av eksisterende bolig. 

e) Ekstrabemanning og særskilte tiltak rundt beboere i avdelinger for enslige mindreårige. 

f) Tiltak og oppfølging av personer som kan være utsatt for menneskehandel. 

g) Helseutgifter som ikke omfattes av folketrygden eller RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til 

beboere i statlig mottak. 

h) Forebyggende tiltak for å hindre negativ utvikling eller eskalering. Her inngår blant annet støttekontakt, SFO 

og avlastning. 

i) Diverse kostnader som følge av uforutsette hendelser som for eksempel brann, trusselsituasjoner og hærverk. 

5. Saksbehandling 

RMAs operative enheter behandler søknader om dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak. Søknader til 

tiltak med beregnet kostnad over kr 500 000,- pr år, behandles av RMA sentralt. Avtale om drift av mottak er et 

privatrettslig forhold som ligger utenfor forvaltningslovens anvendelsesområde. Det er følgelig ikke klagerett på 

avslag på søknad om dekning av ekstraordinære kostnader. 

 

Saksbehandlingstiden er 4-6 uker. 

6. Krav til søknaden 

Driftsoperatør retter skriftlig søknad til den operative enhet mottaket sokner til. Søknaden skal redegjøre for 

kostnader, antatt varighet, årsaken til at tiltaket ikke kan dekkes over driftsbudsjett, samt hvilke vurderinger som 

er gjort ift flytting til annet mottak, herunder FA. 

 

Mottaket kan søke på vegne av driftsoperatør. 

 

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å skriftligjøre søknaden kan mottaksleder eller stedfortreder iverksette 

nødvendige tiltak, men skal så snart det er mulig ta kontakt med operativ enhet. Det kan gis muntlig 

godkjenning for en kortere periode, men skriftlig søknad ihht retningslinjene skal sendes så raskt som mulig 

etter dette. 

 

 

 

Anne Siri Rustad  

avdelingsdirektør 

 

6.3 Vedlegg 3: Reglement for drift av statlige mottak 

 

Dokument-ID : 

 

RS 2011-003 
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Saksnummer : 10/3501-1 

Sist endret : 18.05.2011 

Dokumentdato : 12.01.2011 

Mottakere : Driftsoperatører for statlige mottak 

Statlige mottak 

 

1. Innledning 

2. Målsettinger 

2.1. Transittmottak 

2.2. Ordinære mottak 

 

3. Rammer 

3.1. Overordnede styringsdokumenter 

3.2. UDIS styringsdokumenter 

4. UDIs ansvar 

4.1. Kontroll og tilsyn 

4.2. Drift 

4.3. Informasjonssikkerhet 

4.4. Informasjon, rådgivning og opplæring 

5. Driftsoperatørs ansvar 

5.1. Kontroll og tilsyn 

5.2. Drift 

5.3. Informasjonssikkerhet 

5.4. Opplæring og veiledning 

6. Sluttbestemmelser 

6.1. Fortolkning og dispensasjon 

6.2. Revidering 

 

1. Innledning 

Utlendinger som har søkt om beskyttelse i Norge har lovfestet rett til innkvartering, jf utlendingsloven § 95. 

Innkvarteringen er differensiert i forhold til hvilken fase av asylprosessen disse befinner seg i: 

• Transittmottak: perioden fra ankomst og registrering til helseundersøkelse og asylintervju er foretatt 

• Ordinære mottak: perioden under søknadsbehandlingen, og frem til endelig avslag eller bosetting 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for at mottaksapparatet har tilstrekkelig antall plasser. Et antall 

driftsoperatører drifter mottakene på vegne av, og etter avtale med direktoratet. Dette rundskrivet (heretter kalt 

driftsreglementet) fastslår hvilke målsettinger og rammer som gjelder for mottaksappratet generelt, for den 

enkelte mottakstype spesielt, samt hvilken ansvarsdeling det er mellom UDI og driftsoperatør. Driftsreglementet 

er dermed førende både for UDIs styring og for driftsoperatørs utøvende virksomhet. 

 

2. Målsettinger 

Mottaksapparatet skal utgjøre et nøkternt og forsvarlig innkvarteringstilbud, med tilknyttede midler til 

livsopphold. Mottakene skal differensieres i henhold til fasene i asylprosessen. 

 

Mottaksansattes rolle skal primært være å veilede beboerne, samt legge til rette for å realisere målsettingene i 

dette dokumentet. 

 

Det enkelte mottak skal 

• drives i henhold til politiske mål og føringer, samt de retningslinjer som UDI fastsetter 

• ha en bemanning og ansvars- og oppgavefordeling mellom driftsoperatør, ledelse og ansatte som sikrer at 

oppgavene løses i tråd med styringsdokumentene 

• ivareta beboernes behov for trygghet og sikkerhet 

 

2.1. Transittmottak 

Transittmottakene skal ivareta utlendingsmyndighetenes behov for effektiv gjennomføring av blant annet 

asylintervju og helseundersøkelse. Mottakene skal differensieres i forhold til forventet oppholdstid i transitt og 

utfall av asylsaksbehandlingen for ulike grupper. 

 

Det enkelte transittmottak skal 

• ivareta beboernes behov for informasjon og aktivitet under oppholdet 
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2.2. Ordinære mottak 

De ordinære mottakene skal bidra til at beboerne kan ivareta egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt 

forberede de på retur til hjemlandet eller bosetting i Norge. Mottakene skal differensieres slik at det eksisterer 

ulike boløsninger, bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige over 15 år og forsterkede avdelinger for 

personer med særskilte hjelpebehov. 

 

Det enkelte ordinære mottak skal 

• være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon. 

• drives på en måte som gir beboerne muligheter til praktisk deltakelse i og reell innflytelse på saker som angår 

de 

• ha et beboerrettet arbeid med tiltak som er differensiert i forhold til beboernes behov, bidrar til en 

meningsfylt hverdag og gir den enkelte muligheter til å ivareta sitt språk og sin kultur 

3. Rammer 

Rammene for UDIs styring av mottaksapparatet er å finne i styringsdokumentene. 

 

3.1. Overordnede styringsdokumenter 

Alle mottak skal drives innenfor rammene av 

 

• gjeldende lover og forskrifter 

• gjeldende stortingsmeldinger om statens asyl- og flyktningepolitikk 

• gjeldende handlingsplaner om arbeidet med asylsøkere og flyktninger 

 

Det enkelte års plan- og styringsdokumenter for UDI har også betydning for mottaksdriften. Dette gjelder 

 

• Stortingsproposisjon nr.1 (nasjonalbudsjettet) 

• tildelingsbrevet til UDI 

• UDIs virksomhetsplan 

 

3.2. UDIS styringsdokumenter 

UDI utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak basert på dokumentene over. Disse har form av 

rundskriv/vedlegg til rundskriv og kan inneholde: 

• reglementer 

• krav 

• rutiner 

• føringer og veiledere 

 

4. UDIs ansvar 

UDI har det overordnede ansvaret for å iverksette statens politikk med hensyn til mottaksapparatet. Dette 

styringsansvaret innebærer at direktoratet kan instruere driftsoperatør innenfor rammene av driftsavtalen. 

 

4.1. Kontroll og tilsyn 

UDI fører løpende kontroll med at mottaksapparatet drives i henhold til styringsdokumentene. Direktoratet fører 

også tilsyn med mottakene, evaluerer driften og gir om nødvendig pålegg om retting av feil og mangler. 

 

4.2. Drift 

UDI styrer kapasitetsutnyttelsen i mottaksapparatet, disponerer plassene samt avgjør hvem som skal bo i hvilke 

mottak. 

 

Region- og mottaksavdelingen (RMA) ved de operative enhetene ivaretar løpende kontakten mellom 

direktoratet og mottaksapparatet, og er behandlende instans i saker som gjelder beboere og drift. 

Avdelingsdirektøren i RMA er klageinstans for vedtak fattet av de operative enhetene. 

 

4.3. Informasjonssikkerhet 

UDI er behandlingsansvarlig for personopplysninger om beboere i mottakssystemet, og skal sikre at kravene i 

lov og forskrift om personopplysninger ivaretas. 

 

4.4. Informasjon, rådgivning og opplæring 

UDI gjør DRO kjent med gjeldende styringsdokumenter og vesentlige endringer i disse, samt informerer 

løpende om andre forhold av betydning for driften. 
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UDI gir råd om forhold som angår mottaksdriften og gir opplæring på prioriterte områder innenfor direktoratets 

ansvarsfelt. 

 

5. Driftsoperatørs ansvar 

Driftsoperatør har det utøvende ansvar for mottaksdriften og sikrer at mottaket drives i tråd med krav og 

intensjoner i styringsdokumentene, og i tråd med god forretningsskikk. UDI anbefaler at daglig drift, samt 

personal- og økonomiforvaltning blir delegert til mottaksledelsen. 

 

5.1. Kontroll og tilsyn 

Driftsoperatør sørger for at anmeldte tilsyn blir forberedt, deltar i tilsynet og følger opp UDIs tilsynsrapporter. 

 

5.2. Drift 

Driftsoperatør ansetter det antall personer som er nødvendig, og sørger for at personalet er kvalifisert til å løse 

de oppgavene mottaket skal ivareta. Driftsoperatør og personalet er forpliktet til å gjøre seg kjent med og 

praktisere gjeldende styringsdokumenter. 

 

Driftsoperatør sørger for at drift og økonomiforvaltning blir planlagt og evaluert i tråd med retningslinjene. 

 

Driftsoperatør sørger for at det ikke forekommer sammenblanding av eierinteresser når det gjelder kjøp av 

refunderbare varer eller tjenester. 

 

5.3. Informasjonssikkerhet 

Driftsoperatør sørger for at UDIs krav til informasjonssikkerhet ivaretas, herunder databehandling og 

taushetsplikt. 

 

Driftsoperatør er UDIs databehandler for personopplysninger om beboere i mottakssystemet, og skal påse at 

kravene i lov og forskrift om personopplysninger ivaretas. Driftsoperatør inngår databehandleravtale med UDI. 

 

Ansatte i mottak med kommunal driftsoperatør har lovbestemt taushetsplikt ihht forvaltningsloven. UDI har 

pålagt ansatte i mottak med privat driftsoperatør samme taushetsplikt, men denne gjelder ikke overfor UDI. 

 

5.4. Opplæring og veiledning 

Driftsoperatør sørger for at alle ansatte får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta de 

oppgavene de er satt til å løse. 

 

Driftsoperatør sørger for at ansatte deltar på kurs og seminarer i regi av UDI. 

 

6. Sluttbestemmelser 

6.1. Fortolkning og dispensasjon 

UDI håndhever og fortolker driftsreglementet og de retningslinjer som følger av dette. Dispensasjon fra 

reglementet, eller enkeltbestemmelser i dette, kan bare gis av UDI. 

6.2. Revidering 

UDI er ansvarlig instans for endringer eller revideringer av driftsreglementet, og for retningslinjer som følger av 

dette. 

  

Anne Siri Rustad 

Avdelingsdirektør 

 

 

6.4 Vedlegg 4: Krav til beboermedvirkning I ordinære 

statlige mottak 
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Dokument-ID : RS 2008-034 

Saksnummer : 08/3987 

Dokumentdato : 07.08.2008 

Mottakere : Driftsoperatører for ordinære statlige mottak 

Ordinære statlige mottak 

1. Innledning 

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i Rundskriv 

2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til 

beboermedvirkning i ordinære statlige mottak. En egen veileder for dette arbeidsområdet følger som vedlegg. 

 

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på 

arbeidsområdet nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de lokale enhetene 

(regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen (RMA).   

2. Målsetting 

Beboermedvirkning er et virkemiddel i å inkorporere verdigrunnlaget i Norges flyktning-, innvandrings- og 

mangfoldspolitikk i mottakssystemet. Prinsippene om rettferdighet, likebehandling og gjensidig respekt ligger 

til grunn, sammen med et syn på beboerne som personer med ressurser, erfaring og kunnskap som kan tas i bruk 

til beste for dem selv, mottaket og lokalsamfunnet. I praksis innebærer det at voksne beboere med forutsetninger 

og interesse for det 

 

• skal tilbys meningsfylte oppgaver knyttet til mottaksdriften 

• skal gis medansvar for utformingen av beboerrettede tiltak 

• skal ha reelle påvirkningsmuligheter i saker som angår deres hverdag 

3. Krav 

a) Mottaket skal organiseres på en måte som gjør beboermedvirkning til en integrert del av driftskonseptet. Det 

innebærer at beboerne skal kunne delta i den daglige driften på alle områder som ikke har med ledelse eller 

kontrollfunksjoner å gjøre, eller der regelverket for databehandling, informasjonssikkerhet og personvern 

kommer til anvendelse. 

b) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for kartlegging av beboernes kompetanse og interesser, i den hensikt å 

kunne tilby oppgaver og gi medansvar. 

c) Mottaket skal sørge for at boerne har et representativt organ med et skriftlig mandat som sikrer samarbeidet 

mellom dem og mottakets ledelse. Det kan være i form av et samarbeidsråd der representant(er) for personalet 

deltar, men der leder og minimum to tredjedeler av deltakerne er beboere. Det kan også være et rent beboerråd, 

så lenge det finnes nedfelte rutiner for hvordan den formelle kontakten med ledelsen skal foregå. 

d) Mottaket skal sikre kvinners deltakelse i samarbeidsrådet/beboerrådet, på linje med menns. Minimum en 

plass i samarbeidsrådet skal forbeholdes kvinner. 

e) Mottaket skal gi beboerne anledning til å påvirke prioriteringer og oppgaveløsning gjennom deltakelse i plan- 

og rapporteringsprosessen. Det anbefales at slik deltakelse inngår i samarbeidsrådet/beboerrådet sitt mandat. 

f) Mottaket skal bidra til at beboerne kan uttrykke sitt syn på driften til UDI, både under tilsyn og ellers. Det 

anbefales at denne oppgaven inngår i samarbeidsrådet/ beboerrådet sitt mandat. 

 

 Anne Siri Rustad  

avdelingsdirektør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-003/
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6.5 Vedlegg 5: Oversikt over informanter 

 

Informant Land Alder Sosial status Tid i Norge Religion 

Informant 1 

Intervjuet 

12.10.15 

Somalia 18-25 år Jobbet som 

mekaniker 

1.3 år i 

mottak 

Muslim 

Informant 2  

12.10.15 

Sudan 25-30 år Jobbet som 

gartner 

2 år i mottak Muslim  

Informant 3  

12.10.15 

Sudan 25-30 år Jobbet som 

mekaniker 

2 år i mottak Muslim 

Informant 4 

13.10.15 

Afghanistan 25-30 år Jobbet på 

universitet i 

Pakistan 

1.5 år i 

mottak 

Muslim 

Informant 5 

13.10.15 

Eritrea 35-40 år Drev egen gård 2 år i mottak Kristen 

Informant 6 

18.10.15 

Syria 25-30 år Jobbet som 

skredder 

1 år i mottak Muslim 

Informant 7 

25.10.15 

Etiopia 50-55 år Jobbet som high 

school lærer i 25 

år 

Må 

dobbeltsjekke 

Muslimsk 

bakgrunn, 

men er 

ikke 

opptatt av 

religion 

Informant 8 

27.10.15 

Syria 60-65 år Selvstendig 

næringsdrivende 

1 år i mottak 

har fått 

opphold og 

leilighet 

Muslim 

Informant 9 

28.10.15 

Sudan 25-30 år Lærer og jobbet i 

avis 

1 år i mottak Muslim 

Informant 10 

15.11.15 

Sudan 25-30 år Jobbet i en 

dagligvarebutikk 

1 år i mottak Muslim 

Informant 11 

16.11.15 

Sudan 25-30 år Studerte 

ingeniørstudie 

1 år i mottak Muslim 

Informant 12 

20.11.15 

Eritrea 30-35 år Egen 

dagligvarebutikk 

med sin bror 

7 år i mottak Kristen, 

protestant 

Informant 13 

20.11.15 

Sudan 20-25 år Sjekke 1.2 år i 

mottak 

Muslim 

Informant 14 

29.11.15 

Etiopia 45-50 år Jobbet som lærer 7 år i mottak Kristen 

 

Informant 15 Somalia 35-40 år Jobbet hjemme 8 år i mottak Muslim 

Informant 16 Elfenbeinkys

ten 

30-35 år Jobbet i 

dagligvarebutikk 

4 år i mottak Muslim 

 

Informant 15 og 16 ble intervjuet i forbindelse med leseemnet, vår 2015. 
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6.6 Vedlegg 6: Interne retningslinjer, Mottak 2 
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Etiske Retningslinjer for ansatte i Norsk Folkehjelp (NF)  

Alle ansatte i Norsk Folkehjelps tjeneste må etablere relasjoner og arbeidsmetoder som styrker tilliten til organisasjonen. Den 

ansatte skal framstå som et positivt forbilde, men må være bevisst på det faktum at brudd på NFs etiske retningslinjer kan få 

alvorlige og negative konsekvenser for de menneskene NF er dedikert til å hjelpe.  

 

NF er ofte involvert i områder med krig, samfunnsuro og varierende grad av unntakssituasjoner, hvor ansatte kan bli utsatt for 

risiko. Denne risikoen bør ikke undervurderes. Ansatte må derfor utvise den moderasjon og disiplin som kreves under de 

rådende forhold, og de ansatte plikter å være observante og forsiktige i sin framferd.  

 

Brudd på disse etiske retningslinjene kan få kontraktsmessige konsekvenser for den ansatte det gjelder. Vedrørende  sanksjoner i 

tilfelle brudd på de etiske retningslinjene: ref. NFs avtaleverk og de til enhver tid gjeldende administrative bestemmelser. 

 

 Respektere grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskelig verdighet, herunder like rettigheter for 

begge kjønn, vise respekt for religiøs tro, og sedvaner i lokale kulturer - også i handling. 

 Gi alle flyktninger samme behandling, uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet og asylsøkerstatus. Prinsippet om 

profesjonell saksbehandling og likebehandling må etterleves, og den ansatte må skille mellom private og arbeidsrelaterte 

forhold og engasjementer. 

 I situasjoner med økonomiske og maktmessige skjevheter vil kjøp eller aksept av seksuelle tjenester innebære utnyttelse av 

mennesker, og forsterke kvinner og barns sårbarhet spesielt. Enhver ansatt som er på offisiell reise eller annet oppdrag for 

NF, i Norge så vel som resten av verden, skal avstå fra å kjøpe seksuelle tjenester. Dette gjelder også i den ansattes fritid 

mens man er på oppdrag eller tjenestereise.  

 Avstå fra bruk av illegale stoffer, herunder narkotika. Det skal utvises forsiktighet i omgang med alkohol. 

 Følge lokale lover og regler, inkludert de som gjelder sikkerhet, trafikkregler og veksling av valuta.  

 Ikke gjøre bruk av, eller på noe som helst tidspunkt være i besittelse av våpen. 

 Kle seg på en måte som er passende for oppdraget, og unngå å gi inntrykk av å ha militær status.  

 Avstå fra offentlige, yrkesmessige eller kommersielle tilleggsaktiviteter som kan være i strid med oppdraget, eller som kan 

bidra til at den ansatte ikke vil bli oppfattet som nøytral i behandlingen av flyktninger. Ved tvil skal det være gitt særskilt 

forhåndstillatelse av overordnet virksomhetsledelse. 

 Utvise nødvendig diskresjon og forsiktighet i forhold til politiske eller militære saker i offisiell og privat kommunikasjon, 

inkludert telefonsamtaler, radio beskjeder, telegraf, e-post og brev.  

 Avvise finansielle eller materielle gaver eller løfter om slike gaver eller annen form for økonomiske fordeler da dette kan 

oppfates som korrupsjon. Gaver som uttrykk for aktelse eller takknemmelighet knyttet til sedvane eller etikette kan være 

unntak, og skal i så fall rapporteres til overordnet virksomhetsleder. Generelt gjelder at det utvises diskresjon under 

utførelsen av NF oppdrag, også i forhold til formidling av hendelser eller andre begivenheter som bevitnes.  

 Overordnet skal være informert om hvor den ansatte befinner seg i oppdrag eller på tjenestereise. Tilsvarende skal lokal 

permisjon/fri være utrykkelig forhåndsklarert. 

 Publisering av artikler eller forskningsresultater relatert til oppdraget skal ikke skje uten forhåndsgodkjenning fra 

virksomhetsleder. 

 Handle i overensstemmelse med alle NF instruksjoner og direktiver. 

 

I tilfelle av overtredelse av de Etiske Retningslinjene, vil NF ha tilgang til rettslige virkemidler. Den ansatte kan bli gitt muntlig 

og/eller skriftlig advarsel, den ansattes stillingsbeskrivelse, stilling og/eller arbeidssted kan bli endret, den ansatte kan bli gitt 

avskjed og kontrakten terminert. Dersom en ansatt påfører skade på NFs eiendom under påvirkning av alkohol eller narkotiske 

stoffer vil den ansatte bli holdt fullt ansvarlig for skader. Dersom en ansatt bruker NFs utstyr uriktig eller uvørent kan den 

ansatte bli holdt ansvarlig for konsekvensene. 

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest og forstått NFs Etiske Retningslinjer og er innforstått med at dersom jeg 
opptrer i strid med disse, kan dette få følger for mitt ansettelsesforhold. 

 
__________    ___________      ___________________________    _______________________________ 
    Sted                  Dato                                 Navn                                                 Underskrift                                       
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