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Sammendrag 

Antallet mennesker på flukt har de siste årene økt kraftig og aldri har antallet fordrevne vært 

høyere. Samtidig som antallet mennesker på flukt øker på verdensbasis, øker antallet 

mennesker som reiser til Europa i håp om beskyttelse. Reisene innebærer høy risiko, en risiko 

ofte kjent blant migrantene selv. Utgangspunktet for denne oppgaven var å studere 

beslutningstakingsprosesser asylsøkere gjennomgår på reise, tatt i betraktning de utfordringer 

og muligheter reisen innebærer. I henhold til en empirinær tilnærming har problemstillingen 

blitt utledet av tendensene i datamaterialet. Tid og sted utpekte seg som sentrale dimensjoner 

ved asylreisen. Mye forskning er gjort på migranters handlingsstrategier og hva som 

motiverer migranter i form av ‘push – pull’ faktorer. Færre har studert relasjonen mellom 

migrasjonsreiser og tid. Følgende problemstilling vil besvares i denne oppgaven: På hvilken 

måte er tid og sted sentralt ved asylreiser? Problemstillingen besvares gjennom tre 

forskningsspørsmål: (i) Hva er sentralt for beslutningen om å reise ut, og hva representerer 

asylreiser? (ii) Hvilke hindringer og utfordringer innebærer asylreisen, og hvordan vurderes 

videre reise underveis? (iii) Hvordan beskrives ankomsten i Europa, og hvordan håndteres 

eventuelle gap mellom tidligere forventninger og erfaringer etter ankomst? 

Datamaterialet består av 9 dybdeintervju med personer som selv har reist fra tredjeland til 

Norge og søkt asyl. Noen av intervjuene ble gjennomført med tolk til stede. Datamaterialet er 

analysert utfra en empirnær kvalitativ innholdsanalyse. Jeg har anvendt teori og tidligere 

forskning knyttet til tid, handling, migrasjon og sted. 

I første analysekapittel ser jeg på hva som er sentralt for beslutningen om å reise. Jeg finner at 

prekære omstendigheter i hjemlandet er avgjørende for utreisen. Samtidig relateres 

beskrivelser av prekære omstendigheter i hjemlandet til en potensiell framtid andre steder. Til 

sammen legger orienteringer mot fremtid og omstendigheter i hjemlandet (nåtiden) grunnlag 

for etablering av nye framtidsprosjekter – å reise til Europa i håp om en mulig/bedre framtid. 

Sted er sentralt her da framtidsprosjektet knyttes til betydningsfulle lokasjoner. Sted gjør det 

mulig å visualisere fremtiden i en ellers ukjent og kaotisk fremtidshorisont. Drivkraft til å 

etablere nye prosjekter hentes gjennom utfordringer ved sosialt liv i hjemlandet, og 

framtidsprosjektets gjennomførbarhet vurderes utfra informasjon om reisemuligheter. Jeg 

finner at asylreiser på den ene siden representerer muligheter, mens den på andre siden 

representerer et ‘offer’. ‘Offer’ knyttes både til opplevelsen av å ofre nåtiden og livet i 
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hjemlandet til fordel for en ukjent framtid og til opplevelser av å potensielt ofre livet som 

følge av risikoen forbundet med reisen.  

Andre analysekapittel tar for seg hvordan utfordringer, hindringer og handlingsmuligheter 

vurderes underveis. Økonomi, menneskesmuglere, transittopphold og farefulle reiseetapper er 

sentralt her. På bakgrunn av utfordringer og risiko forbundet med reiseetapper må 

framtidsprosjektets gjennomførbarhet vurderes kontinuerlig.  Jeg finner at tid – i form av 

orienteringer mot fortid, fremtid og omstendigheter underveis – er sentralt i denne prosessen. 

Tid legger grunnlag for vurderinger og fungerer som drivkraft for videre reise.  

Tredje analysekapittel tar for seg ankomst i Europa. Krav om å måtte avgi fingeravtrykk, 

ventetid og sted er sentralt her og kilder til gap mellom tidligere forventinger og opplevd 

realitet. Lange ventetider, avvisning og dublinvedtak utfordrer informantenes evne til å se 

fremtiden og skaper opplevelser av å være låst mellom fortid og fremtid. Jeg finner at frykt 

for å bli returnert til land i Sør-Europa og ventetid håndteres av flere ved å melde seg ut av 

mottakssystemet og leve utenfor det konvensjonelle samfunnet i Skandinavia. For 

informantene impliserer dette  å  utfordrer kontrollen de opplever at ‘systemet’ har over deres 

fremtid og legger til rette for at fremtidsdrømmen kan leve videre. Sted er også en kilde til 

manglende sammenfall mellom forventinger og erfaringer ved ankomst. Oppfattelser av hva 

‘Europa’ representerer svarer i liten grad til erfaringer ved ankomst i Sør Europa. 

Informantene håndterte situasjonen ved å re-fortolke stedets grenser. På bakgrunn av negative 

migrasjonserfaringer i Hellas og Italia re-fortolkes Europas ‘grenser’ - Hellas og Italia 

etableres som noe ‘utenfor’. Samtidig som betydningen og positive assosiasjoner knyttet til 

Europa opprettholdes. Ved å reforhandle sted på denne måten legger informantene til rette for 

at framtidsprosjektet  – å skape en fremtid i Europa – opprettholdes og kan forfølges. 

Informantene skaper kontinuitet i en ellers kaotisk situasjon og fremtidshorisont.   
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1.1 Innledning  

Antallet mennesker på flukt har de siste årene økt kraftig og aldri har antallet fordrevne vært 

høyere (UNHCR 2016: 2). Krig og store konflikter er hovedårsaken til at mennesker flykter 

fra sine hjemland (FN sambandet 2016a). Samtidig som antallet mennesker på flukt øker på 

verdensbasis, øker også antallet mennesker som reiser til Europa i håp om beskyttelse. I 2015 

ble det registrert over to millioner asylsøknader i Europa, noe som er en kraftig økning fra 

året før
1
 (UNHCR 2016: 32 - 35). I tillegg kommer antallet migranter som ankommer Europa, 

men som av ulike grunner ikke er registrert. I følge Utlendingsdirektoratet (2016a) ble det i 

2015 registrert 31 145 asylsøknader i Norge, mot 11 480 søknader året før. 

Flyktningsituasjonen har i media og på politisk nivå, nasjonalt og internasjonalt, blitt omtalt 

som en «flyktningkrise». Utfordringer knyttes blant annet til hvordan Europa skal håndtere 

antallet migranter som ankommer og hvordan byrden skal fordeles mellom land i Europa.  

De fleste asylsøkere som kommer til Europa reiser inn ved hjelp av menneskesmuglere 

(Vevsted 2012: 4). Mange kommer reisende over havet i båt fra Nord-Afrika eller fra Tyrkia 

til den sørlige delen av Europa, henholdsvis til Italia, Hellas eller Spania (Frontex 2016). 

Andre reiser inn i Europa langs land via Balkan eller østlige deler av Europa. Ytterligere 

andre reiser direkte inn i Europa med fly. Migrasjonsreiser er ofte krevende og innebærer høy 

risiko - en risiko som ofte er kjente blant migrantene selv (Vigh 2009: 92). Migranter må 

betale betydelige summer for å reise uautorisert (uten pass og visum), reisen tar ofte lang tid 

og faren for å miste livet er stor (Vigh 2009, Papadopoulou 2004). Stadig meldes det i Norske 

medier om flyktningbåter som har havarert i Middelhavet.  Tar man risikoen og utfordringer 

forbundet med reisen i betraktning, kan man spørre seg hva som er migranters drivkraft til å 

gjennomføre migrasjonsreiser. Sentralt for mange asylsøkere er selvsagt omstendigheter i 

hjemlandet. Til grunn for denne oppgaven ligger likevel en antagelse om at asylreiser er mer 

komplekse enn som så. 

Utgangspunktet for denne oppgaven var å studere asylsøkeres vurderinger knyttet til 

gjennomføringen av reisen. I tråd med en empirinær forskningsstrategi er oppgavens 

                                                   
1
 Tallet kan i følge kilden inkludere doble registeringer.  
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hovedfokus utledet av datamaterialet. Resultatet av dette har blitt en studie av asylreiser med 

utgangspunkt i perspektiver på tid og sted.  

Flere forskere på feltet har studert relasjonen mellom migrasjon, politikk og andre 

sosioøkonomiske og kulturelle faktorer (Böcker og Havinga 1999, Thielman 2003, Neymeyer 

2005, Gilbert og Koser 2006, Brekke og Aarset 2009, blant flere). Færre har, i følge Milena 

Belloni (2016: 108), studert individuelle beslutninger som underbygger flyktningmobilitet - 

hvordan flyktninger fatter deres beslutninger. Griffiths, Rogers og Anderson (2013) etterlyser 

et større fokus på migrasjonsreiser og tvetydighetene, motsetningene og gjentakelser som 

preger slike reiser (Griffiths med flere 2013). De argumenterer for at studier av erfaringer av å 

krysse landegrenser potensielt kan belyse kompleksiteten og nyansene ved migrasjonsreiser: 

People get ‘stuck’ in transit countries which can become unexpected final destinations, 

and repeat sections of their journeys following deportations or discoveries at the 

border. (…)Speed are important here as well as order, with times of fast movement 

countered with points of stasis in detention or waiting for money, favorable weather 

and tidal conditions for boat trips, the cover of darkness or an opportune moment” 

(Griffiths med flere 2013: 9).  

 

Et fokus på relasjonen mellom tid og migrasjon kan, i følge forfatterne, bidra til å belyse 

prosesser migranter gjennomgår underveis samt kompleksiteten ved migrasjonsreiser 

(Griffiths med flere 2013) 

 Et felles europeisk asylsystem 1.1.1

En utfordring blant land i Europa har lenge vært- og er hvordan migranter som ankommer 

regionen skal håndteres. Et mål har vært å forhindre sekundær bevegelse i Europa (Brekke og 

Brochmann 2016, Belloni 2016). 

Et felles europeisk asylsystem, med Dublin-konvensjonen og den påfølgende Dublin – 

forordning i spissen, ble etablert i 1999. Det er en avtale mellom EU-landene, Island, Sveits, 

Liechtenstein og Norge, som fastsetter hvem som har ansvaret for å behandle en asylsøknad 

(UDI 2016c). Avtalen innebærer at asylsøkere kun har rett på å få behandlet sin asylsøknad i 

ett av disse landene. Dersom søkeren beveger seg mellom land skal han eller hun returneres til 

det landet som har behandlet søknaden, eller som er ansvarlig for å behandle søknaden. 

Sammen med Statusdirektivet, Mottaksdirektivet og Prosedyredirektivet utgjør Dublin - 
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forordningen et felles Europeisk asylsystem (CEAS) (Vevstad 2012: 2). Norge har en formell 

tilknytning til Schengen-konvensjonen og Dublin-samarbeidet, men ikke de øvrige asyl-

regelverkene (Vevstad 2012: 3). For å sikre at informasjon om registrerte asylsøkere er 

tilgjengelig for alle deltakerlandene ble Eurodac-registeret etablert i 2000 (Vevstad 2012: 8). 

Tiltaket innebærer at medlemslandene skal ta fingeravtrykk av alle asylsøkere over 14 år, slik 

at landene kan identifisere om, og eventuelt hvor, en asylsøker har søkt asyl tidligere. 

Eurodac-systemet er et verktøy for å operasjonalisere og håndheve en felles Europeisk 

asylpolitikk.  

Dublin-samarbeidet forutsetter at deltakerlandene har en forsvarlig praksis når det gjelder 

saksbehandling og mottaksforhold (Brekke 2011: 9). I tillegg foreligger det minimumsregler i 

forhold til hvem som anses som flyktning, hvem som skal ha subsidiær beskyttelse, samt 

minimumsregler for midlertidig beskyttelse (Vevstad 2012: 4). Evaluering har derimot vist at 

medlemslandene praktiserer regelverket ulikt og at mye arbeid gjenstår i forhold til å oppnå 

en harmonisering på asylfeltet (Vevstad 2012: 4). Blant annet har Norge ved flere anledninger 

stanset tilbakesending av dublinsøkere til Hellas på bakgrunn av mottaksforhold og 

saksbehandling (Brekke 2011: 9). Europeiske land har siden 2010 ikke returnert asylsøkere til 

Hellas (NOAS  2015). Norsk organisasjon for asylsøkere (2015) har ved flere anledninger 

argumentert for at Norge bør stanse retur av asylsøkere til Italia, Ungarn og Malta, da 

forholdene for asylsøkere er dårlig. Dette er en tematikk som stadig er oppe til diskusjon i 

offentligheten.  

1.2 Bakgrunn for prosjektet 

Sentralt for valg av dette tema har vært tematikkens aktualitet. Asylankomster og asylsøkeres 

motivasjon for å reise til Europa er et tema som er aktuelt i offentlig- og mer uformell debatt. 

Tematikken vekker engasjement blant mange. Retorikken veksler i stor grad mellom å 

konstituere migrantene som økonomisk motiverte aktører på den ene siden, eller som ofre av 

omstendigheter på den andre siden. Man kan likevel anta at bildet i realiteten ikke er like svart 

– hvitt og at handling knyttet til migrasjon ikke nødvendigvis kan deles inn i enkle 

dikotomier. Brekke og Aarset (2009) påpeker for eksempel at man kan snakke om flere 

‘motivasjoner for migrasjon’, der både faktorer i hjemlandet og faktorer ved destinasjonsland 

spiller inn. Et motivasjonsgrunnlag for å skrive denne oppgaven var å få innsikt i 
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kompleksiteten og nyansene ved asylreiser. Beskrivelser av- og refleksjoner rundt levde 

erfaringer er viktig for å forstå kompleksiteten ved sosiale fenomen. 

Migrasjon er i følge Griffiths og hennes kolleger (2013) generelt blitt sett på som en romlig 

prosess der tid kun er inkludert som en implisitt dimensjon. Etter gjennomgang av litteratur på 

feltet fant jeg, i likhet med Griffiths og hennes kolleger (2013), Saulo B Cwerner (2001) og 

andre, at mye forskning er gjort på migranters handlingsstrategier og hva som motiverer 

migranter i form av ‘push – pull’ faktorer. Færre belyser tidsaspektet i en slik prosess. Tid og 

migrasjon trekkes stadig inn i diskusjoner knyttet til moderne globale prosesser, men 

relasjonen mellom disse er i liten grad studert eksplisitt (Cwerner 2001:7). Både Griffiths 

med flere (2013) og Cwerner (2001: 7) argumenterer for at relasjonen mellom migrasjon og 

tid potensielt kan belyse kompleksiteten ved slike reiser, deriblant prosesser som gjennomgås 

underveis og tvetydighter, motsetniger og konflikter ved migrasjonsreiser. På bakgrunn av 

slike argumenter, samt tendensene som utpekte seg fra datamaterialet, valgte jeg å gjøre en 

analyse av asylreiser i et tidsperspektiv.  

Samtidig kan relasjonen mellom migrasjon og tid, som studeres i denne oppgaven, potensielt 

kunne bidra til økt kunnskap om tidsaspektet ved sosial handling. Asylreiser kan anses for å 

være et særlig fruktbart case for å studere tidsaspektet ved sosial handling da slike reiser 

aksentuerer tid på eksplisitte måter. I en migrasjonsprosess blir tid presset frem til overflaten 

og fortid, fremtid og nåtid blir noe aktørene i stor grad forholder seg til på eksplisitte måter. 

Arjun Appaduri (1996: 5 - 6) belyser dette forholdet gjennom argumentet om at mange 

migranter opplever å ‘miste’ den verden de er født inn i og at de på kreative måter må 

konstruere nye forestilte fremtider, belyses nettopp dette.   

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Målet med denne masteroppgaven har vært å studere asylreiser med utgangspunkt i 

migranters egne refleksjoner og perspektiver knyttet til deres reise. Jeg har valgt en 

eksplorerende og åpen tilnærming til feltet, der datamaterialet i stor grad har lagt føringer for 

vinklingen av oppgaven. Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven lyder 

følgende: På hvilken måte er tid og sted sentralt ved asylreiser? Videre har tre konkrete 

forskningsspørsmål utpekt seg fra datamaterialet og legger grunnlag for hvert sitt 

analysekapittel. De tre forskningsspørsmålene lyder følgende:   
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Hva er sentralt for beslutningen om å reise ut av hjemlandet, og hva representerer asylreiser? 

Hvilke hindringer og utfordringer innebærer asylreisen, og hvordan vurderes videre reise 

underveis? 

Hvordan oppleves ankomsten i Europa, og hvordan håndteres gap mellom tidligere 

forventninger og erfaringer ved ankomst? 

Til sammen legger de tre forskningsspørsmålene grunnlag for å forstå rollen tid og sted har i 

en migrasjonsprosess.  

1.4 Begrepsavklaring 

For å unngå usikkerhet rundt betydningen av begreper anvendt i denne oppgaven, vil jeg her 

avklare begreper det potensielt kan oppstå usikkerhet rundt. Begrepene «migrasjonsreise» og 

«asylreise» er begreper som går igjen gjennom oppgaven.  Begrepet «asylreise» sikter her til 

en persons reise fra ett land til et annet der hensikten er å søke asyl i det andre landet. 

Migrasjonsreise omfatter i utgangspunktet flere ulike former for migrasjon – deriblant reiser 

av personer som har som hensikt å søke asyl, arbeide (arbeidsmigranter) legge til rette for en 

ny/annerledes livsstil (livsstilsmigranter) og andre. For enkelthets skyld samt for å legge til 

rette for variasjon i språket, har jeg valgt å anvende begrepet migrasjonsreiser i samme 

betydning som asylreiser.   

Begrepet ‘asylsøker’ refererer til en «person som på egen hånd ankommer et annet land og 

som normalt søker om asyl ved ankomst eller kort tid etter ankomst» (FN sambandet 2016b). 

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene artikkel 14, 

som sier at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse (FN 

sambandet 2016b). Personen omtales av begrepet ‘asylsøker’ fram til søknad om asyl er 

avgjort. For enkelthets skyld omtales alle informanter i denne oppgaven som ‘asylsøker’, 

uavhengig av om deres søknad om asyl er avgjort eller ikke.  

 

Da målet med denne oppgaven er å studere asylreiser i et tidsperspektiv er det, med tanke på 

tidsbegrepets brede assosiasjoner (se avsnitt 2.1), avgjørende å avklare hva begrepet refererer 

til i denne sammenheng. Tid refererer i denne oppgaven til det som kan omtales som 
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‘subjektiv tid’ (Bergson 1990 i Brekke 2001: 94). Kronologisk tid blir tidvis adressert 

eksplisitt. Subjektiv tid ytrer seg gjennom det Brekke kaller ‘triangelet’ – fortid, nåtid, 

fremtid. Tid i denne sammenheng «bidrar til å gi struktur til individets forståelse av eget liv» 

(Brekke 2001: 96). Jeg kommer nærmere inn på dette i teorikapitlet. Nåtid omtales i oppgaven 

hovedsakelig som ‘omstendigheter i hjemlandet’ eller ‘omstendigheter underveis’, da det her 

er snakk om  ‘nåtid’ i retrospekt. Samlebetegnelsen til fortid, fremtid og omstendigheter 

underveis omfattes heretter av begrepet ‘tidsdimensjoner’.  

1.5 Gangen i oppgaven 

I neste kapittel vil jeg redgjøre for teori og tidligere forsknings som er relevant for denne 

oppgavens fokus. Her står teori om tid og handling, teori om sted samt tidligere forskning 

knyttet til migrasjon, tid og sted sentralt. I kapittel 3 belyser jeg hvordan studien er 

gjennomført og de metodiske valgene jeg har tatt underveis. Kvalitative intervju har vært 

utgangspunktet for datainnsamling og kvalitativ innholdsanalyse er anvendt som 

analysestrategi.  

Videre følger tre analysekapitler knyttet til hvert av de tre forskningsspørsmålene. I første 

analysekapittel belyser jeg hva som er sentralt for informantenes beslutninger om å reise.  I 

tillegg belyser jeg hva asylreisen representerer ved utreisetidspunktet. I andre analysekapittel 

står reisen frem til informantene når Europa i sentrum. Sentralt her er hindringer, utfordringer 

og muligheter knyttet til reisen samt vurdering av videre reise underveis. I siste 

analysekapitlet belyser jeg hva som er sentralt ved ankomsten til Europa samt hvordan 

informantene håndterer gap mellom tidligere forventinger og erfaringer ved ankomst. Teori 

og tidligere forskning knyttet til handling, tid, migrasjon og sted er sentralt i analysekapitlene  

I kapittel syv oppsummeres studiens hovedfunn og oppgavens problemstilling besvares.  



7 

 

2 Tidligere forskning og teori  

I dette kapitlet vil jeg presentere tidligere forskning og teori som er relevant for å besvare 

problemstillingen og de aktuelle forskningsspørsmålene.  

Jeg starter med å belyse begrepet tid og hva det referere til i denne studien. Deretter vil jeg 

redgjøre for Emirbayer og Mische (1998) sine begreper ‘projectivity
2
’ og ‘praktisk 

evaluering’. Dette er teoretiske begreper jeg vil anvende i analysen for å belyse tidsaspektet 

ved asylreiser. Videre vil jeg presentere tidligere forskning på asylreiser med utgangspunkt i 

handlingsperspektivene som ligger til grunn. Studiene belyser hvordan asylsøkere på den ene 

siden er konstituert som aktører med liten eller ingen innflytelse over sin egen situasjon og 

individer med varierende grad av autonomi, ressurser og informasjon på den andre siden. Jeg 

vil her belyse hvordan denne studien og handlingsbegrepene som anvendes i analysen 

plasserer seg i forhold til det aktuelle forskningsfeltet.  

Videre redgjør jeg for tidligere forskning som belyser forholdet mellom migrasjon, tid og 

sted. Studiene belyser hvordan utfordringer ved livet i hjemlandet og forestillinger om en 

alternativ fremtid andre steder legger grunnlag for migrasjonsreiser, samt hvordan tid er en 

sentral dimensjon ved ankomst i destinasjonslandet.  

Til slutt vil jeg se nærmere på teori om sted. Her bidrag Thomas F. Gieryn (2000), Tim 

Cresswell (2004) og David Harvey (1996) sentral. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 Ved mangel på en beskrivende og god oversettelse av begrepet har jeg valgt å anvende det engelske begrepet 

‘projectivity’.  
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2.1 Tid  

Tid har opptatt sosiologer helt siden sosiologi ble utviklet som en egen disiplin (Adam 1990: 

13). Både Durkheim, Sorokin, Merton, Mead, Schutz, med flere, var opptatt av å utforske 

«the social nature of time». Det finnes et bredt spekter av teorier og ideer knyttet til 

konseptualiseringen av tid i sosiologi. Barbara Adam (1990) har studert hvordan begrepet er 

konseptualisert i sosialteori og peker i den forbindelse på begrepets brede assosiasjoner:  

Tid assosieres med død, aldring, vekst, historie, orden, struktur og kontroll. Tid blir 

oppfattet som en følelse, et mål, en kategori, et parameter og en idé. Tid kan defineres 

som en a prior intuisjon for konseptualiseringen av erfaring, en sosial konstruksjon 

med ulike aspekter og dimensjoner, forskjellen mellom fortiden og fremtiden – samt 

tolkninger av disse, en prosess hvor bevissthet formes, samt et verktøy for 

koordinering, orientering og kontroll (Adam 1990: 15). (oversett fra engelsk).  

 

I sitt multiple utrykk er tid i følge Adam (2004: 1) et uunngåelig faktum ved sosialt liv og 

kulturell eksistens. Adam (1990: 18) peker, med referanse til Norbert Elias, på hvordan tid 

ikke bare er et mål, men også et verktøy for sosial interaksjon. Sosiale aktører bruker tid til 

orientering, regulering, kontroll, koordinering og for sammenligning av hendelser. En måte å 

forstå tid på er, som jeg var inne på innledningsvis, gjennom begrepene kronologisk tid og 

subjektiv tid (Brekke 2001: 96). Kronologisk tid referer til en objektiv form for tid. For 

eksempel klokketid eller kalendertid (Brekke 2001: 94). Subjektiv tid ytrer seg i samspillet 

mellom fortid, fremtid og nåtid og innebærer en forståelse av mennesker som forankret i tid 

(Brekke 2001: 96).  «Vi er rettet mot fremtiden – utfra et ståsted i nåtiden – og med en 

opplevd fortid bak oss». (Brekke 2001: 96) Menneskers tilbøyelighet og kapasitet til å 

planlegge mot fremtiden, bevisst eller ubevisst, er sentralt her. Planlegging mot fremtiden 

skaper opplevelser av forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet i nåtiden (Brekke 2001: 96, 292). 

John Berger og Jean Mohr beskriver i boka «a seventh man» (1975:1987) hvordan ofring i 

nåtiden, som et middel for å oppnå noe i fremtiden, er et konstituerende element ved 

menneskelig liv. Et slikt forhold til tid legger, i følge forfatterne, til rette for opplevelser av 

kontinuitet.  

Ann Mische (2009) adresserer i sin artikkel forholdet mellom orienteringer mot fremtiden og 

handling. Hun peker på tidsdimensjoners mobiliserende kraft. Hun belyser hvordan forestilte 

fremtider og formuleringen av framtidsprosjekter påvirker sosial interaksjon og bidrar til å 

forme sosiale prosesser.  Uavhengig av om prosjektene faktisk predikerer den ønskede 

fremtiden har de i følge Mische (2009: 699)  innflytelse på handling. 
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Mange sosiologiske studier adresserer tid som en sentral dimensjon ved sosialt liv, blant andre 

studier som tar utgangspunkt i livshistorier, kohortstudier, immigrasjonsstudier. Likevel er det 

flere som etterlyser et større fokus på tid i sosiologisk forskning (blant ander Adam 1999, 

2004, Griffiths med flere 2013, Cwerner 2001). Griffiths og hennes kolleger (2013) er blant 

dem som etterlyser mer fokus på tid i migrasjonsforskning. De argumenterer for at et fokus på 

tid i migrasjonsforskning kan legge til rette for å forstå kompleksiteten, tvetydigheten og 

motsetningene ved migrasjonsreiser. Tid kan, i følge forfatterne (Griffiths med fler 2013), 

legge til rette for å forstå hvordan asylreiser ofte preges av gjentakelser, tilbakeslag og i noen 

tilfeller manglende sammenfall mellom forventinger og realitet. Blant migrasjonsstudier som 

adresserer tid finner man blant annet studier av immigrasjon (Cwerner 2001, Brekke 2001, 

Brekke 2004, Back og Sinha 2012 Vigh 2009). Jeg kommer nærmere inn på noen av disse 

studiene nedenfor.  

2.2 Teori om tid og handling 

I studier av hvorfor sosiale aktører handler som de gjør har det tradisjonelt gått et skille 

mellom dem som belyser handling med utgangspunkt i rasjonalitet og dem som belyser 

handling med utgangspunkt i strukturer og krefter utenfor aktørenes kontroll (Aakvaag 2008).  

I tillegg finnes teorier som forklarer handling med utgangspunkt i en kombinasjon av de to. 

Agency er et aspekt ved handling som har vært diskutert og konseptualisert av mange 

(Emirbayer og Mische 1998). Begrepet har blant annet vært knyttet til motivasjon, vilje, 

intensjon, valg, rutine, tradisjoner, frihet og kreativitet. Også her har det tradisjonelt gått et 

skille mellom teorier som enten vektlegger rasjonalitet eller struktur. Selv om både rutine, 

vilje, intensjon, motivasjon, osv, er viktige dimisjoner ved agency – fanger, i følge Emirbayer 

og Mishce (1998: 963), ikke det ene eller det andre den begrepets fulle kompleksitet. De 

argumenterer for at samspillet mellom de ulike dimensjonene er viktig samt hvordan dette 

samspillet varierer innenfor ulike kontekster. I et forsøk på å belyse kompleksiteten ved 

agency rekonseptualiserer forfatterne begrepet som  

a temporally embedded process of social engagement, informed by the past (in its 

habitual aspect), but also oriented towards the future (as a capacity to imagine 

alternative possibilities) and toward the present (as a capacity to contextualize past 

habits and future possibilities) (Emirbayer og Mische 1998: 963). 

Emirbayer og Mische (1998: 963 - 964) argumenterer for at den skapende dimensjonen ved 

sosial handling er forankret innenfor flyten av tid. De påpeker at sosiale aktører på ethvert 



10  

 

tidspunkt er orientert mot fortiden, fremtiden og nåtiden, selv om de i ulike situasjoner 

primært kan være orientert mot den ene eller den andre. Det primære fokuset kan endre seg 

avhengig av konteksten som omgir aktørene. Emirbayer og Mische (1998: 964) argumenterer 

for at man, gjennom å studere endringer i aktørers tidsorienteringer, kan få innsikt i sosiale 

aktørers evne til å manøvrere, utfordre og reflektere rundt begrensende og muliggjørende 

omstendigheter ved handling. Ved å studere migranters refleksjoner knyttet til deres reise med 

et fokus på orienteringer mot fortid, fremtid og omstendigheter underveis - kan man potensielt 

få innsikt i begrensende og muliggjørende omstendigheter ved asylreiser og hvordan 

asylsøkere håndtere og manøvrerer disse.  

Forfatterne skiller mellom tre elementer som til sammen konstituerer agency: ‘the iterational 

element’ som knytter handling til vaner og rutine, ‘the projective element’ som knytter 

handling til fremtidige forløp, og ‘praktisk evaluering’ som knytter handling til praktisk og 

normativ vurdering av fremvoksende situasjoner. Da jeg finner at informantene i stor grad er 

orientert mot fremtiden og omstendigheter underveis, vil begrepene ‘projectivity’ og ‘praktisk 

evaluering’ anvendes som analytiske begreper i denne oppgaven. Dette betyr ikke at handling 

knyttet til vaner og rutine ikke anerkjennes i en slik prosess, men av hensyn til tendensene i 

datamaterialet og plass har jeg valgt å utelate dette elementet i denne analysen.  

 ‘Projectivity’ 2.2.1

Som jeg var inne på i avsnitt 2.1 kan mennesker anses for å være fremtidsrettede aktører. 

Dette er utgangspunktet ved begrepet projectivity. Forfatterne argumenterer for at sosiale 

aktører ikke bare gjentar tidligere rutiner, de innoverer også nye tanke- og 

handlingsmuligheter. Ved å responderer på utfordringer og usikkerheter ved sosialt liv, blir 

sosiale aktører i stand til å distansere seg fra handlingsskjema, vaner og tradisjoner 

(Emirbayer og Mische 1998: 984). Denne kapasiteten legger til rette for at aktører kan 

rekonstruere og innovere nye prosjekter i henhold til fremvoksende ønsker, formål og behov 

(Emirbayer og Mische 1998: 984). I den forbindelse konstruerer aktørene bilder/forestillinger 

av hvor de tror de er på vei, hvor de ønsker å dra/være samt hvordan de kan komme dit fra der 

hvor de befinner seg. Drivkraft mottas fra konflikter og utfordringer aktørene opplever ved 

sosialt liv (Emirbayer og Mische 1998: 984). De nye prosjektene kan oppfattes med ulik grad 

av klarhet og detalj og de kan strekke seg kortere eller lengre inn i fremtiden. Emirbayer og 

Mische (1998: 984 - 985) understreker i tillegg at projectivity ikke nødvendigvis genererer et 
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ønsket engasjement i forhold til den problematiske situasjonen, da uintenderte konsekvenser 

kan oppstå. 

Forfatterne belyser flere delprosesser som til sammen legger grunnlag for dannelsen av nye 

prosjekter (1998: 988 - 991). Den første delprosessen er forutseende identifikasjoner og 

innebærer å identifisere mønster av muligheter og hindringer fremover i tid, der 

fremtidshorisonten ofte er vag og ubestemt (Emirbayer og Mische 1998: 989). Med 

utgangspunkt i oppfattede muligheter og hindringer samt tidligere erfaringer definerer aktøren 

motiv, mål og passende handlingsforløp. Et sentralt poeng her er at prosessen er gjenstand for 

kontinuerlig reevaluering. Den andre delprosessen knytter seg til narrative konstruksjoner 

(Emirbayer og Mische 1998: 989). Forfatterne peker på at sosiale narrativ innehar kulturelle 

ressurser som gjør det mulig for aktører å utvikle følelser av å bevege seg fremover i tid. 

Narrativene gjør det mulig å visualisere løsninger på problematiske situasjoner aktører står 

overfor. Jeg kommer ikke til å trekke inn narrativ analysen i denne oppgaven, men prosessen 

beskrevet her er fruktbar i forhold til å belyse hvordan fortellinger om migranter som har 

lyktes med sine migrasjonsreiser og fortellinger om sted er sentralt i forhold til informantenes 

asylreiser. Delprosess tre knytter seg til symbolsk rekomposisjon (Emirbayer og Mische 1998: 

989 -990). Dette innebærer at aktører setter seg inn i potensielle handlingsforløp og vurdere 

mulige potensielle middel-mål sekvenser. Delprosess innebærer det Emirbayer og Mische 

(1998: 990) kaller hypotetisk løsning. Utfra aktørenes moralske, praktiske og emosjonelle 

forpliktelser må løsninger foreslås. Sentralt her er hvordan løsningene ofte vil forsøke å løse 

flere konflikter samtidig (Emirbayer og Mische 1998: 990). For eksempel belyser forfatterne 

at et karriereprosjekt kan adressere en persons ønske om både penger, status og anerkjennelse. 

Et migrasjonsprosjekt kan på sin side ha som mål å unnslippe farlige situasjoner i hjemlandet 

og forbedre leveforholdene, ta utdanning, skaffe jobb, osv. Den siste delprosessen knytter seg 

til grensen mellom forestilling og handling – grensen mellom nåtiden og fremtiden 

(Emirbayer og Mische 1998: 990). Etter at scenarioer har blitt undersøkt og løsninger 

foreslått, testes de foreslåtte løsninger i sosialt liv.   
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  ‘Praktisk evaluering’ 2.2.2

Samtidig som mennesker er fremtidsrettet har individer, som jeg var inne på i starten av 

kapitlet, et utgangspunkt i nåtiden. Dette er utgangspunktet ved praktisk evaluering 

(Emirbayer og Mische 1998: 994). Framtidsprosjekter må, i følge forfatterne, bringes inn i 

den opplevde verdens omstendigheter og gjennomgå reell vurdering. Valg må ofte gjøres i 

omstendigheter av tvetydighet, usikkerhet og konflikt: midler og mål kan motsi hverandre og 

uintenderte konsekvenser krever endring i strategi og retning (Emirbayer og Mische 1998: 

994). Dette er særlig relevant i en migrasjonsprosess da asylreiser i stor grad preges av 

usikkerhet og utfordringer, og da mål og middel kan motsi hverandre. Aktørers kapasitet til å 

gjøre vurderinger av kravene og betydningen av nåtiden, styrker deres mulighet og evne til å 

forfølge prosjekter. I tillegg kan kapasiteten styrke muligheten for å utfordre og transformere 

handlingskonteksten. Dette impliserer ikke en forståelse av at konsekvensene av handlinger 

kan kontrolleres. I noen tilfeller vil handlingen ‘slå tilbake’ og nye vurderinger må gjøres 

(Emirbayer og Mische 1998: 994).  

Praktisk evaluering omfatter, i likhet med projectivity, flere delprosesser (Emirbayer og 

Mische 1998: 997 – 1000). Den første delprosessen er problematisering og innebærer, i følge 

forfatterne, å anerkjenne tvetydighetene og det uavklarte ved situasjonen man står overfor og 

at noe må gjøres. Den neste delprosessen er vurdering/evaluering. Aktørene vurderer 

handlingsforløp med utgangspunkt i omstendighetene de står overfor og feltet av muligheter 

og aspirasjoner.  Det er her elementet av projectivity møter praktisk evaluering (Emirbayer og 

Mische 1998: 998). Evaluering må gjøres i forhold til konflikter, potensielle resultater og 

innebærer å søke etter akseptable handlingsforløp. Det er viktig å påpeke at vurderinger i 

denne sammenheng ofte gjøres under tvetydige og uoversiktlige omstendigheter. Den tredje 

delprosessen knytter seg til beslutning – beslutningen om å handle på en bestemt måte 

(Emirbayer og Mische 1998: 999). I noen tilfeller vil beslutningen komme etter en konkret og 

aktiv vurderingsprosess, mens i andre tilfeller gjennom vanepreget aktivitet. Den siste 

delprosessen omfatter utførelse (Emirbayer og Mische 1998: 999 – 1000). Denne 

delprosessen knytter seg til kapasiteten til å handle riktig og effektivt innenfor bestemte 

omstendigheter. Ideelt omfatter kapasiteten ikke bare å fange det man bør gjøre, men også 

hvordan man best gjør det. Forfatterne påpeker at kloke valg ikke nødvendigvis innebærer 

gevinst for aktørene, da kloke valg i tilfeller kan innebære tragiske tap.  
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Hver enkelt delprosess vil ikke belyses eksplisitt i analysen, men prosessene er sentrale for å 

forstå hvordan projectivity og praktisk evaluering fungerer i praksis og vil (implisitt) komme 

til utrykk gjennom analysen.  

2.3 Tidligere forskning 

 Handlingsperspektiv i migrasjonsforskning 2.3.1

En rekke studier har undersøkt asylsøkeres handlingsstrategier og hvorfor asylsøkere ender 

opp i de landene de gjør. Handlingsstrategier er ikke hovedfokus i denne oppgaven, men 

handlingsperspektivene som ligger til grunn i disse studiene, samt elementer fra funn i disse 

studiene, er relevante for denne studien.  

Asylsøkere har tradisjonelt blitt ansett som aktører med liten eller ingen innflytelse over egen 

situasjon (Brekke og Aarset 2009: 25). Tetty Havinga og Anita Bökker (1999: 49) har studert 

hva som gjør at asylsøkere ender opp i henholdsvis Belgia, Nederland og Storbritannia. I 

studien finner de at asylsøkere i liten grad velger destinasjonsland. Forfatterne peker på at 

asylsøkere beslutter å reise ut av hjemlandet og at de ønsker å dra til Europa eller Nord 

Amerika, men at bestemte land er av liten betydning. De peker på at mange av asylsøkerne 

ikke med hensikt velger sitt destinasjonsland, omstendighetene er avgjørende. Heaven 

Crawley (2010) har i sin studie undersøkt hvorfor asylsøkere kommer til Storbritannia. Han 

finner at de færreste informantene hadde gjort bevisste valg om å reise til Storbritannia. Det 

fremkommer av rapporten at det, blant de 43 informantene studien bygger på, kun var èn 

tredjedel av asylsøkerne som spesifikt hadde ønsket å reise til Storbritannia (Crawley 2010: 

26 - 28). Asylsøkerne forteller at de før ankomst hadde lite eller ingen kjennskap til 

Storbritannia. Noen hadde kjennskap til Europa, men de kjente ikke til forskjeller mellom 

land innad i Europa. Crawley finner at den fremtredende grunnen til at asylsøkerne endte opp 

i Storbritannia var at beslutningen var tatt av andre, blant andre menneskesmuglere. Koser og 

Pinkerton (2006) finner lignende tendenser i sin studie av hva asylsøkere som kommer til 

Storbritannia vet om landet fra før.  

Crawley (2010), Robinson og Segrott (2002) , blant flere understreker at begrepet ‘valg’ er 

kontroversielt i forbindelse med asylsøkeres migrasjonsprosesser. Valg må i følge Crawley 

(2010: 20) forstås utfra konteksten og omgivelsene i hjemlandet. Samtidig argumenteres det 
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for at asylsøkere gjør handlingsvalg som andre aktører, bare innenfor et smalere spekter av 

valgmuligheter (Robinson og Segrott 2002, Turton 2003, Crawley 2010).  Robinson og 

Segrott (2002: 59) påpeker for eksempel at potensielle asylsøkere gjør valg knyttet til 

hvorvidt de blir værende i hjemlandet og forsøker å tilpasse seg omstendigheten, om de 

flykter innad i landet eller om de flykter over landegrenser. Asylsøkeres evne til å utøve 

agency avhenger, i følge Crawley (2010: 21), blant annet av alder, kjønn, utdanning, nettverk, 

politiske forhold og økonomiske forhold. Dette leder oss inn på perspektiver på asylsøkere 

som individer med varierende grad av ressurser og autonomi og beslutningstakingsprosesser 

som dynamiske.  

Robinson og Segrott (2002: 63) finner, i sin studie av hvordan asylsøkere velger 

destinasjonsland, at migrasjonsprosesser er dynamiske og preget av gjentatte 

beslutningstakingsprosesser. De finner at menneskesmuglere, tid og ressurser er sentralt for 

asylsøkeres beslutningstakingsprosess. Jan-Paul Brekke og Monica Five Aarset (2009: 32 – 

33) har i sin studie av hvorfor asylsøkere ender opp i Norge utviklet en sekvensiell 

handlingsmodell (Brekke og Aarset 2009: 31). Modellen tar utgangspunkt at reisen foretas i 

en kronologisk rekkefølge – fra et opphavsland via ett eller flere transittland og til 

destinasjonslandet – og inkluderer muligheten for at beslutninger tas underveis og gjentatte 

ganger (Brekke og Aarset 2009: 32 - 33). Ressurser og informasjon kan variere og endre seg 

underveis og ønsket destinasjonsland kan endre seg. Sentralt her er hvordan hvert steg 

migrantene tar kan åpne opp nye kontekster av handling og føre til at nye beslutninger må tas. 

Forfatterne finner at migrasjonsprosessen preges av flere og gjentagende reiser og 

beslutninger (Brekke og Aarset 2009: 81). Modellen tar både hensyn til strukturen og 

individenes individuelle ressurser og autonomi. Forfatterne påpeker samtidig at 

migrasjonsprosessers dynamikk varierer blant ulike grupper.  

Forfatterne peker på at prekære omstendigheter i hjemlandet, som krig, konflikt og 

forfølgelse, ofte kan være utslagsgivende faktorer i forhold til asylsøkeres migrasjonsreiser. 

Dette impliserer samtidig ikke en enkel forståelse av at migrasjonsreisen kun er et resultat av 

omstendighetens krav (Brekke og Aarset 2009: 81). Beslutningen om å reise kan, i følge 

forfatterne, være basert på behovet for å overleve, et ønske om å bedre sine levekår, eller en 

kombinasjon av flere faktorer. Migrasjon kan derfor vanskelig deles inn i enkle dikotomier 

som frivillig eller tvungen og/eller som motivert av økonomi eller politikk (Brekke og Aarset 

2009: 81).  
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Min studie plasserer seg innfor et slikt perspektiv på asylreiser og asylsøkere. Strukturene 

anerkjennes og aktørenes handlingsrom og beslutningstakingsprosess forstås som dynamiske. 

Vurderinger må gjøres kontinuerlig gjennom hele reisen. Jeg vil tidvis trekke inn Brekke og 

Aarset (2009) sin handlingsmodell i analysen, men da tid i denne prosessen er det sentrale vil 

jeg hovedsakelig anvende begrepene projectivity og praktisk evaluering.  

 Migrasjon, tid og sted 2.3.2

Selv om relasjonen mellom tid og migrasjon i relativt liten grad er eksplisitt belyst i studier av 

migrasjonsreiser, finnes det likevel noen studier som belyser migrasjonsreiser med 

utgangspunkt i det som kan tolkes som tidsdimensjoner. Disse studiene knytter seg 

hovedsakelig til tiden før migrasjon og tiden ved ankomst i destinasjonslandet. 

Migrasjon og forestilte fremtider3 

Henrik Vigh (2009) belyser i sin studie Wayward Migration: On Imagined Futures and 

Technological Voids hvordan den sosiale konteksten og aktørers forestillinger danner 

grunnlag for migrasjon og handlingsstrategier. Utgangspunktet for Vigh sin studie var et 

ønske om å forstå hvorfor unge migranter i Bissau legger ut på, eller ønsker å legge ut på, 

reisen til Europa til tross for farene og risikoene som er forbundet med reisen. Vigh (2009: 

94) argumenterer for at dersom vi skal forstå fenomenet må vi rette fokus mot både 

emigranten og immigranten. Han søker derfor å spore informantenes realisering av tidligere 

drømmer og aspirasjoner ved å både intervjue dem før de reiser og etter at de har ankommet 

Europa. Han belyser i artikkelen hvordan erfaringer og oppfattelser av ulike steder 

posisjoneres i relasjon til hverandre og legger grunnlag for å dele verden inn i ulike ‘soner’. 

En global orden. For eksempel belyser han hvordan potensielle migranter posisjonerer 

nedgang og destruksjon forbundet med hjemstedet, i relasjon til fred, velstand og fremgang 

andre steder (Vigh 2009: 94). Han finner at den forestilte globale ordenen kan kobles til 

migranters handlinger og strategier. Vigh argumenterer for at den forestilte fremtiden 

orienterer vår bevegelse og posisjon i nåtiden. (Vigh 2009: 100). “Hopes and futures are still 

seen as factual and desirable, yet positive social being and becoming are imagined as only 

possible elsewhere, making migration a necessity in pursuit of a worthy existence” (Vigh 

2009: 103). Vigh sin studie vil i stor grad trekkes inn i analysen i denne oppgaven 

                                                   
3
 Flere av studiene som trekkes inn er gjort av sosialantropologer og samfunnsgeografer. De inkluderes likevel 

her da de er relevante i forhold til denne oppgavens tema. 
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Michaela Benson og Karen O`Reilly (2009) har i boka Lifestyle Migration samlet en rekke 

artikler som belyser migrasjonsforløp gjennom det som kan tolkes som et tidsperspektiv. Det 

må påpekes her at studiene denne boka omfatter knytter seg til såkalte ‘livsstils migranter’ - 

relativt velstående individer som velger å flytte til andre steder for å potensielt bedre 

livskvalitet (Benson og O’Reilly 2009: 2). Med andre ord en annen gruppe migranter enn hva 

denne oppgaven omhandler. Også Vigh (2009) sin studie omfatter en annen migrantgruppe da 

omstendighetene i hjemlandet tilsynelatende var annerledes. Perspektivene i disse to studiene 

er likevel relevante i forhold til denne oppgaven. Benson og O’Reilly (2009) belyser hvordan 

forventning og aspirasjoner om mer tilfredsstillende liv andre steder fungerer som en drivkraft 

for migrasjon. Viktig i den forbindelse er hvordan aspirasjonene og forventingene om et bedre 

liv andre steder i stor grad kontrasteres til det livet de beskriver å etterlate seg. Migrantenes 

ønske om et bedre liv kan dermed tolkes som en relativ bestrebelse, da forventninger og 

aspirasjoner om et bedre liv andre steder settes opp mot den negative presentasjonen av livet 

før migrasjon. Livsstilsmigrasjon beskrives her både som er flukt fra et sted og en situasjon 

samt en flukt til selvrealisering og et nytt liv (Benson og O`Reilly 2009: 3).  

Forestilte fremtider og opplevd realitet 

Både Vigh (2009) og Benson og O`Reilly (2009) belyser samtidig hvordan tid samt 

forventinger og erfaringer av sted er sentralt også ved ankomst til destinasjonsandet. 

Forfatterne finner at erfaringene av livet etter migrasjon i stor grad er forankret i 

motsetningene mellom tidligere forventninger og den opplevde realitet. Vigh finner at 

opplevelser av et uverdig liv, som var det migrantene forsøkte å bevege seg bort fra ved å 

reise til Europa, i stor grad også er realiteten i Europa. Dette understrekes blant annet 

gjennom en av informantenes beskrivelse: «same shit, different continent» (Vigh 2009: 104). 

Vigh beskriver at mange av informantene opplevde å ha begrensede muligheter i Bissau og at 

migrasjon var sett på som eneste muligheten for en verdig eksistens. Mange brukte mye tid på 

å forestille seg migrasjon og konstruere utsikter av et bedre liv andre steder. Dessverre ender 

de positive prospektene av den forestilte migrasjonen ofte opp som negative 

migrasjonserfaringer (Vigh 2009: 104); Stedet som tidligere hadde vært en drøm for 

migrantene og som var forbundet med fremgang og positivitet - viser seg i realiteten å være et 

mareritt. Der migrasjon var forventet å føre til et verdig liv - resulterer det for mange i en enda 

dypere opplevelse av marginalisering. Vigh peker på hvordan utfordringer med å etablere et 

liv i Europa fører til opplevelsen av individuell inkompetanse. For noen fremstår livet i Bissau 
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som attraktivt etter at de har erfart hva livet i Europa har å tilby. Et viktig poeng i studien er at 

håp i slike situasjoner ikke dør ut, men snarere migrerer. «Hope (…) becomes temporally or 

spatially transposed or related to other places or times» (Vigh 2009: 105). Dette understrekes 

blant annet gjennom en av Vighs informanters beskrivelse av Lisboa som en ‘trampoline’ - et 

mellomstopp på veien til Tyskland eller Irland.  

Benson og O`Reilly (2009: 8) finner på sin side at migrantenes forventninger til ‘post-

migration life’ til en viss grad var idealiserte og romantiserte forestillinger. Realiteten slår i 

flere tilfeller tilbake etter at migrantene har slått seg ned i destinasjonslandet. Etter hvert som 

forventninger møter realitet oppdager migrantene at den kunnskapen de hadde hatt om det 

lokale miljøet og levesettet i destinasjonslandet var relativt begrenset. Benson og O’Reilly 

belyser hvordan den opplevde ambivalensen ved ‘post-migration life’ reflekterer spenninger 

mellom realitet og forestilling. Hverdagslivet ender opp med å bli en konstant forhandling i 

søken etter å forene erfaringer med håp og drømmer (Benson og O`Reilly 2009: 8 – 9). 

Flere studier belyser hvordan tid er en sentral dimensjon i forhold til migranters erfaringer ved 

ankomst til ønsket destinasjonsland. Les Back og Shamser Sinha (2012) belyser hvordan 

migrasjonserfaringer påvirker migranters forhold til sin livssituasjon. De peker blant annet på 

hvordan en lang kamp for å entre et land – både fysisk og legalt – får konsekvenser for 

personens forhold til sin nåtid og fremtid. Back og Sinha (2012: 72) argumenterer blant annet 

for at avviste asylsøkere befinner seg i en desperat situasjon der de verken kan bevege seg 

fremover i tid eller tilbake – deres liv har bokstavelig talt stoppet opp og evnen til å forestille 

seg fremtiden utfordres. Back og Sinha finner blant annet at migranter i en slik situasjon ikke 

kan eie sin egen historie, fordi forholdene som er nødvendig for å kunne forestille seg 

fremtiden er utenfor migrantenes kontroll. Jan–Paul Brekke (2001, 2004) og Marko Valenta 

(2012) finner lignende tendenser blant henholdsvis asylsøkere med midlertidig beskyttelse, 

asylsøkere som venter i mottak og avviste asylsøkere. I sin studie av hvordan asylsøkere i 

Sverige opplever ventetiden på mottak finner Brekke (2004: 25) en sammenheng mellom tid, 

retur og integrering. I forhold til tid beskriver han hvordan usikkerhet knyttet til utfallet av 

asylsøknaden og usikkerhet i forhold til når svaret vil komme, skaper følelser av å være i 

limbo. Brekke (2004: 21 – 28) beskriver hvordan asylsøkerne på dette stadiet befinner seg 

mellom fortiden og fremtiden. Migrantene har lagt fortiden bak seg, mens fremtiden er 

blokkert av manglende svar på asylsøknaden. Nåtiden peker ikke i noen retning. Retningsløs 

tid er, i følge Brekke (2004: 28), en måte å beskrive situasjoner som dette på. Marko Valenta 
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(2012) finner i sin studie av avviste asylsøkere at en strategi for å håndtere avvisning og å 

kjempe mot uttransportering er å melde seg ut av mottakssystemet. Han finner at håpet om at 

migrantene til syvende og sist vil få oppholdstillatelse i Norge er den viktigste motivasjonen 

for å fortsette og vente. Ved å trekke ‘håp om oppholdstillatelse i fremtiden’ inn i bildet, 

belyses tid som en sentral dimensjon ved migrantenes handling.  

2.4 Teori om sted  

Forskere fra ulike fagretninger har vært opptatt av å forstå den sosiale konstitueringen av sted 

og steders betydning for sosialt liv. Særlig har samfunnsgeografer vært opptatt av sted (blant 

andre Cresswell 2004, Agnew 1987, Harvey 1996).  Sosiologer har i mindre grad vært 

eksplisitt opptatt av sted, selv om det finnes flere stedssensitive sosiologiske studier (Gieryn 

2000). Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Thomas F. Gieryns (2000) artikkel «A space for place 

in socology» i denne redgjørelse, da Gieryn belyser konseptualiseringen av begrepet med 

tanke på en sosiologisk forskningstradisjon. I tillegg vil jeg trekke inn bidrag fra Tim 

Cresswell (2004), David Harvey (1996) og John Agnew (1977). 

Sted refererer til en bestemt lokasjon, en materiell form og en samling av representasjoner, 

mening og verdier (Gieryn 2000). I likhet med andre (Cresswell 2004, Agnew 1978, blant 

flere) belyser Gieryn (2000:464 – 465) tre komponenter som til sammen konstituerer sted. 

Den første er (1) geografisk lokasjon. Et sted er en unik plass i universet. Steder har 

geografiske koordinater og man kan finne dem på et kart. Sted er distinksjonen mellom her og 

der, og det er hva som tillater personer å sette pris på nært og fjernt. Norge er for eksempel et 

sted som er lokalisert nord i Europa. Italia er lokalisert sør i Europa - i motsetning til for 

eksempel Libya som er lokalisert nord i Afrika. Et sted kan være alt fra et rom, en bygning, et 

distrikt, et land, en region, et kontinent, osv. Et sted har også en (2) materiell form, et fysisk 

aspekt. De materielle omgivelsene kan enten være kunstig fremstilt, for eksempel 

konstruksjonen av en bygning eller en vei. Eller den kan ha oppstått naturlig. Cresswell 

(2004: 7) peker på at selv forestilte steder har en materiell form. Den tredje komponenten 

innebærer (3) investering av mening og verdi. Et sted er avhengig av at mennesker tillegger 

dem navn, identifikasjoner og representasjoner. Denne komponenten omtales av flere som 

‘sense of place’ (Cresswell 2004: 7, John Agnew 1977). ‘Sense of place’ beskrives som den 

subjektive og emosjonelle koblingen mennesker har til steder. Cresswell (2004) belyser dette 

aspektet med hvordan mennesker, for eksempel gjennom filmer og noveller, etablere følelser 
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av steder – en følelse av hvordan det er ‘å være der’. Med dette åpnes det opp for at 

lokasjoner kan være meningsfulle også i tilfeller der aktører ikke har personlige erfaringer 

med stedet. For eksempel belyser Cresswell (2004: 2) hvordan New York og Manhattan er 

meningsfulle steder også for personer som aldri har vært der, da bilder og filmer fra New 

York har bidratt til å etablere følelser av hvordan ‘det er å være der’. Det samme kan tenkes å 

være tilfelle i en migrasjonsprosess, der migranter fra tredjeland ser bilder av- og hører om 

‘Europa’ og på bakgrunn av dette danner seg en følelse og forestilling av hvordan ‘det er der’. 

Til sammenligning med begrepet ‘rom’, kan man si at sted er rom etter at det er fylt med 

mening, mennesker, praksiser og representasjoner (Cresswell 2004: 7, Gieryn 2000: 456).  

Steder konstitueres på bakgrunn av dette gjennom et fysisk aspekt - geografisk lokasjon og 

materialitet - og et fortolkende aspekt – prosesser der steder blir tolket forestilt, oppfattet og 

følt (Gieryn 2000: 465). Gieryn beskriver, med referanse til Walter 1988, hvordan steder 

etableres gjennom menneskers tilskrivning av kvaliteter til det materielle og det sosiale: vår 

og deres, trygt og utrygt, offentlig og privat, kjent og ukjent, fattig og rik, svart og hvit, 

vakker og stygg, ny og gammel, tilgjengelig eller ikke tilgjengelig. Det relasjonelle aspektet 

er sentralt. Harvey (1996: 261) påpeker at «place is a site of relations of one entity to another 

and it therefor contains ‘the other’ precisely because no entity can exist in isolation». Gieryn 

(2000: 473) understreker at mening individer og grupper tilskriver steder i stor grad er 

forankret i historisk betingede og felles kulturelle forståelse av terrenget. På tross av steders 

faste materialitet er steder gjenstand for forhandling, utvikling og endring. Både steders 

materialitet, mening og representasjon er dynamiske og formbare (Harvey 1996: 294, Gieryn 

2000: 471- 473). Også steders grenser er elastiske (Gieryn 2000: 464). Videre peker Gieryn 

(2000: 472) på hvordan steder kan rangeres basert på hvilke stedsspesifikk aspekter man selv 

anser som ønskelig Det er særlig tilskrivning av kvaliteter til det materielle og hvordan steder 

er gjenstand for forhandling og utvikling som er sentralt i analysen  

Sted er i følge Gieryn (2000) et konstituerende element ved sosialt liv og historisk endring. 

Cresswell understreker at sted ikke bare er en ‘ting’ i verden, men en måte å se, fortolke og 

forstå verden på; «when we look at the world as a world of places we see different things. We 

see attachments and connections between people and places. We see the world of meaning 

and experience» (Cresswell 2004: 11). Sted er samtidig en sentral dimensjon ved tid da en 

fremtid uten sted, i følge Cresswell (2004: 33), rett og slett er utenkelig.  
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3 Metode 

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet har vært å studere asylreiser med utgangspunkt i 

asylsøkeres egne refleksjoner og perspektiver. I dette kapitlet vil jeg redgjøre for hvordan jeg 

har gått frem i de ulike fasene av prosjektet, begrunne valgene jeg har tatt underveis, samt 

belyse forskningsetiske hensyn. Målet med redgjørelsen er å gi et nyansert bilde av de 

avveiningene som er gjort og samtidig belyse hvorfor jeg mener fremgangsmåten er 

hensiktsmessig for å besvare problemstillingen.   

3.1 Forskningsstrategi 

Da jeg ønsket å studere asylreiser med utgangspunkt i asylsøkeres egne erfaringer og 

refleksjoner, ble kvalitative dybdeintervju ansett for å være et fruktbart metodisk verktøy. 

Som hovedregel kan man, i følge Tjora (2010: 105), si at dybdeintervju brukes i tilfeller der 

forskeren er ute etter informantens livsverden. Det er gjennom informantens refleksjoner over 

egne erfaringer, holdninger og meninger at forskeren kan få innblikk i verden sett fra 

informantenes ståsted.  

Jeg valgte en empirinær, eksplorerende tilnærming - og en kombinasjon av induktivt og 

abduktivt design (Blakie 2010: 83 – 92). Utgangspunktet for studien var å kartlegge 

fenomenet samt søke å få innsikt i migrantenes mening, forståelse, motiver og intensjoner og 

hvordan dette influerer handling. I praksis impliserer forskningsstrategien at jeg hadde en 

åpen tilnærming til feltet og i liten grad jobbet utfra forhåndsdefinert teori eller begreper. Det 

var likevel avgjørende å fastslå noen aktuelle tema (Kvale og Brinkmann 2009: 122). Jeg leste 

i den forbindelse tidligere forskning for å få en oversikt over feltet og aktuelle tema. Ved å 

lese seg opp på feltet legger man til rette for at relevante og aktuelle spørsmål blir kjent og at 

man møter feltet med et mest mulig nyansert bilde (Kvale og Brinkmann 2009: 122). 

Temaene jeg utledet gjennom denne prosessen var følgende: planlegging av reisen, 

forventninger til reisen, kjennskap til Europa, kjennskap til asylreguleringer i Europa, 

vurdering av handlingsalternativer, informasjon tilgjengeliggjort underveis, transitt, innreise 

til- og ankomst i Europa, vurdering av handlingsalternativer i Europa, ankomst i 

destinasjonsland.  
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I henhold til en eksplorerende tilnærming valgte jeg et semistrukturert intervjuopplegg. Et 

slikt opplegg tillater at informantene er med på å forme intervjuene – informanten gis rom for 

å snakke åpent rundt studiens tematikk og komme inn på temaer som ikke er planlagt på 

forhånd - samtidig som man sørger for å dekke aktuelle tema (Silverman 2006: 110; Tjora 

2010: 105). Hvilke implikasjoner dette hadde for gjennomføring av intervjuene kommer jeg 

inn på nedenfor.  

 Retrospektive intervjuer 3.1.1

Det er viktig å ta høyde for at et intervju reflekterer hva en person føler og mener på et 

bestemt tidspunkt og i en bestemt kontekst. Det kan derfor knyttes utfordringer til intervjuer 

der folk ser tilbake på fortiden (Repstad 1998: 95). Hendelser, følelser og meninger knyttet til 

fortiden kan glemmes og fortiden kan potensielt bli gjenkalt gjennom begreper og tenkemåter 

personen har tilegnet seg i senere tid (Repstad 1998: 95). Alle intervjuene denne oppgaven 

baserer seg på er helt eller delvis retrospektive. Noen av informantene gjennomførte sin reise 

for flere år siden og har bodd i Norge i en lengre periode. Det kan tenkes at informantene i 

løpet av denne tiden enten har glemt aspekter ved reisen og/eller endret sin forståelse av- og 

perspektiv på sin migrasjonsreise. Holdninger og offentlig debatt knyttet til asyltematikk i 

Norge kan potensielt ha påvirket hvordan informantene reflekterer rundt- og fortolker sin 

egen reise. Slike aspekter kan påvirke hvordan informantene forteller om reisen og 

vurderingene de i den forbindelse forteller å ha foretatt. En av informantene har vært i Norge 

flere år og jobber selv på flyktningefeltet. Det kan tenkes at hans perspektiv på sin reise er 

påvirket av erfaringer og kunnskap han har tilegnet seg i denne forbindelse. For å minske 

risikoen for feilkilder knyttet til dette kan man, i følge Repstad (1998: 95), stille 

kontrollspørsmål underveis i intervjuet. I flere tilfeller stilte jeg kontrollspørsmål som for 

eksempel «oppfattet du situasjonen på denne måten ved det aktuelle tidspunktet» eller «er 

dette noe du har tenkt på i ettertid» I tilfeller der det er usikkerhet knyttet til slike aspekter, må 

det tas høyde for- og gjøres tydelig i analysen. Repstad (1998: 95) påpeker at det ved 

retrospektive intervjuer kan være fornuftig å knytte spørsmål til konkrete hendelser og 

opplevelser, snarere enn til hva informanter tenkte og følte på bestemte tidspunkt. Dette 

argumentet er vurdert i forhold til utarbeidelsen av intervjuguiden.  

Repstad (1998: 97) påpeker at metodeproblemer som kan oppstå i forbindelse med 

retrospektive intervjuer særlig knytter seg til problemstillinger der det er viktig å få presis og 
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korrekt informasjon om forholdene i fortiden. Det finnes andre tilfeller der slike feilkilder kan 

være interessante i seg selv. Da jeg i denne oppgaven er opptatt av informantenes subjektive 

oppfattelse og opplevelse av sin reise - deres refleksjoner rundt reisen og handlingsforløpet, 

snarere enn det faktiske handlingsforløpet - foreligger det ikke krav om at hendelser og 

situasjoner må gjengis med perfekt presisjon. Hvorvidt handlingsforløp og faktiske 

omstendigheter underveis sammenfaller fullstendig med informantens beskrivelser, anses ikke 

for å være avgjørende i denne studien. Dersom det er grunn til å tro at det informantene 

forteller kan være påvirket av erfaringer han/hun har gjort seg i ettertid, har jeg belyst dette 

ved å påpeke at det for eksempel kan være noe i informantens senere opplevelser som kan ha 

påvirket hans/hennes nåværende beskrivelse. Som jeg kommer inn på nedenfor har 

anvendelsen av retrospektive intervjuer hatt konsekvenser for intervjuguiden. 

3.2 Rekruttering og utvalg  

Rekruttering av informanter 

Jeg startet med en åpen/bred definisjon på ønsket informantgruppe. Utover kravet om at 

informantene måtte være over 18 år og at de måtte ha reist fra et tredjeland til Norge og søkt 

asyl, la jeg ingen føringer i forhold til alder, kjønn, opphavsland eller tidsavgrensning for når 

asylreisen ble foretatt. Det var likevel et ønske om variasjon i forhold til de nevnte 

dimensjonene, da variasjon og bredde i utvalget potensielt kan bidra til å skape et allsidig 

datamateriale (Repstad  1998: 81).  

I utgangspunktet ønsket jeg å intervjue tidligere asylsøkere som har fått positivt svar på sin 

asylsøknad. Dette kommer av at jeg ønsket å minimere den potensielle påkjenningen ved 

deltakelse (Tjora 2010: 159). Asylsøkere med uavklart asylsøknad befinner seg i en særlig 

sårbar situasjon da framtidsutsiktene er usikre og ligger i andre instansers kontroll. Den 

potensielle påkjenningen av å snakke om det aktuelle temaet kan derfor tenkes å være større 

for denne gruppen. Informantene har i tillegg vært gjennom intervjuer med politiet og UDI, 

og min posisjon som forsker/student vil da kunne bli forvirrende og potensielt forvekslet med 

en representant for myndigheten. Ingen av de nevnte aspektene elimineres ved å avgrense 

informantgruppen til personer med positivt svar på sin asylsøknad, men kan potensielt 

reduseres. Personer med positivt svar på sin asylsøknad kan antas å befinne seg i en noe mer 

stabil livssituasjon. 
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I første omgang så jeg på muligheten for å rekruttere informanter gjennom større etablert 

interesseorganisasjoner og offentlige institusjoner som arbeider på asyl- og flyktningfeltet. På 

grunn av begrenset kapasitet og strenge krav til taushetsplikt viste det seg vanskelig å 

rekruttere gjennom denne kanalen. Jeg bestemte meg derfor for å rette fokuset mot mindre og 

mer uformelle organisasjoner og kontaktet i den forbindelse foreninger tilknyttet ulike 

innvandrergrupper. Dette viste seg å være nøkkelen til å komme i kontakt med mine 

informanter. Jeg kontaktet blant andre etiopiske -, eritreiske -, arabiske - og somaliske 

foreninger. Da informantenes opphavsland i utgangspunktet ikke var ansett som avgjørende 

ble foreningene ikke kontaktet på bakgrunn av innvandrergruppen den representerer, men 

snarere på bakgrunn av hvilke landbakgrunn som er høyt representert blant ankomne 

asylsøkere de siste årene4. For å sikre at ikke hele utvalget ble basert på ett avgrenset miljø 

kontaktet jeg foreninger på ulike geografiske steder, henholdsvis Øst- og Sørlandet. 

Ved henvendelse til aktuelle foreninger presenterte jeg meg som student ved Universitetet i 

Oslo, fortalte om masteroppgaven og spurte om han/hun kjente noen som kunne passe til 

informantbeskrivelsen. Samtlige av kontaktpersonene var positiv til min henvendelse. Vi 

avtalte at de skulle videreformidle informasjon om prosjektet til aktuelle personer samt min 

forespørsel om deltakelse i prosjektet. Jeg sendte et skriv med informasjon om prosjektet og 

hva deltakelse eventuelt ville innebære (se vedlegg 1 og 2). Flere aktuelle deltakere meldte sin 

interesse for å delta i prosjektet. Av praktiske hensyn endte jeg opp med å rekruttere 

informanter gjennom to foreninger.  

Neste steg var å avtale sted og tidspunkt for intervjuene. I utgangspunktet var planen at 

potensielle informanter skulle melde sin interesse direkte til meg. Dette var vanskelig i 

tilfeller der informanten ikke snakket norsk eller engelsk. I disse tilfellene ble intervjuet avtalt 

via en tredjeperson. Informanten fikk utfyllende informasjon om prosjektet og hva deltakelse 

ville innebære gjennom min kontaktperson og meldte deretter sin interesse for deltakelse via 

en tredjeperson. Informanten opplyste om hvor og når det passet for han/henne å gjennomføre 

intervjuet og deretter avtalte jeg videre med en tolk. Denne fremgangsmåten impliserer ekstra 

varsomhet i forhold til anonymisering, jeg kommer nærmere inn på dette i avsnittet som 

omhandler etikk. I tilfeller der informanten snakket norsk og/eller engelsk ble interesse om 

deltakelse meldt direkte til meg.  

                                                   
4
 Fra 2007 – 2014 var personer fra Eritrea, Afghanistan, Irak og Somalia høyt representert blant registrerte 

asylsøkere i Norge (UDI 2015). 
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Utvalg 

Utvalget består av ni personer som har reist fra et tredjeland til Norge og søkt asyl. 

Informantene er i aldersgruppen 30 – 48 år, hvorav tre kvinner og seks menn. Informantenes 

opphavsland er henholdsvis Eritrea, Irak, Syria og Palestina. Lengden informantene hadde 

vært i Norge ved intervjutidspunktet varierte, fra henholdsvis seks måneder til oppimot 9 år.  

Det at det i noen tilfeller er relativt lenge siden reisen ble gjennomført er en konsekvens av at 

jeg ønsket å intervjue personer med positivt svar på sin asylreise. Dette aspektet ble vurdert i 

forkant og jeg kom frem til at positivt svar på søknaden veide tyngre enn tidsaspektet i 

forhold til når reisen ble fortatt. Èn av informantene reiste inn i Europa med fly, de resterende 

reiste inn i Europa langs land eller hav. To av informantene reiste med fly på kortere 

strekninger utenfor Europa, de resterende informantene reiste langs land/hav hele veien fra 

hjemlandet til Norge. Samtlige av informantene benyttet seg av menneskesmuglere på hele- 

eller deler av reisen. Samtlige informanter har avgitt fingeravtrykk i ett eller flere land i 

Europa. Fire av informantene opplevde etter ankomst i Norge og Sverige å få beskjed om at 

de har dublinvedtak5 knyttet til andre europeiske land, henholdsvis Hellas og Italia. Jeg 

oppfatter at bredden og variasjonen i utvalget har bidratt til nyanser og spenninger i 

datamaterialet.  Ulike reiseruter, ulike økonomiske utgangspunkt og varierende tilgang på 

informasjon kan nevnes som kilder til variasjon og nyanser i datamaterialet.   

Til tross for ønsket om å kun inkludere personer med positivt svar på sin asylsøknad, endte 

jeg opp med noe variasjon i forhold til dette. Seks av informantene hadde ved 

intervjutidspunktet positivt svar på sin asylsøknad, èn hadde fått avslag på sin asylsøknad og 

to hadde Dublinvedtak knyttet til andre europeiske land. I de tre tilfellene hvor informantene 

ikke hadde positivt svar på sin asylsøknad ble det i hvert tilfelle vurdert om det var forsvarlig 

å inkludere dem i prosjektet. Dette ble i hovedsak vurdert utfra hvorvidt jeg oppfattet at 

personen hadde fått tilstrekkelig informasjon om prosjektet og hva deltakelse eventuelt ville 

innebære, samt utfra deres beskrivelse av hvorfor de ønsket å delta. Det kom tydelig frem i 

alle tilfellene at ønsket om å delta var forankret i et ønske om å dele sine erfaringer og 

historier med noen som var oppriktig interessert i å lytte til dem. Jeg oppfatter at min rolle 

som student ikke ble forvekslet med representanter for andre instanser. I ettertid opplever jeg 

at bidragene fra disse informantene ga interessante data og variasjoner i datamaterialet. 

                                                   
5
 Dublinvedtak er et vedtak om overføring til et annet land. Vedtaket innebærer at vedkommende må reise 

tilbake til det landet som skal behandle søknaden om beskyttelse (UDI 2016b). 
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Bidragene innebærer refleksjoner fra personer som ved intervjutidspunktet ikke hadde 

avsluttet sin reise.  

Informantenes motivasjon for å delta 

Jeg spurte alle informantene hva som var motivasjonen deres for å stille opp til intervjuet og 

hvordan de opplevde intervjusituasjonen. De fleste utrykte at de ønsket å delta fordi de synes 

tematikken er viktig og ønsket å dele sine erfaringer og perspektiver med noen som er 

oppriktig interessert i å lytte til dem. Èn av informantene fortalte at han/hun stilte opp fordi 

det var fint å dele sine refleksjoner med noen som var interessert, men at hovedgrunnen var 

fordi personen ønsket å hjelpe meg.  Èn av informantene fra Syria påpekte at han/hun anså 

tematikken som særlig viktig med tanke på situasjonen i hjemlandet.  

Et par av informantene utrykte frustrasjon over asylsøkerprosessen og ventetiden mange 

opplever ved ankomst. Jeg kan ikke utelukke at deres motivasjon for deltakelse delvis kan 

være forankret i et ønske om å utrykke misnøye med asylsøkerprosessen. 

3.3 Gjennomføring av intervjuene 

Forberedelse 

Før jeg satte i gang med intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide (se vedlegg 3 og 4). 

Spørsmålene i intervjuguiden kretset rundt temaene jeg identifiserte i den innledende fasen (se 

avsnitt 3.1). Jeg startet med spørsmål knyttet til alder og bosted samt informantens situasjon i 

dag. Deretter rettet jeg fokuset mot planlegging av reisen, utreisen, etterfulgt av spørsmål 

knyttet til selve reisen og ankomst i Europa. Jeg unngikk å stille direkte spørsmål om 

omstendighetene i hjemlandet da dette kan anses som særlig sensitivt. Det er likevel tatt med 

som et tema i analysen, da informantene på eget initiativ beskrev omstendighetene i 

hjemlandet. Det samme gjelder relasjonen til menneskesmuglere. Intervjuguiden er strukturert 

etter det som antas å være en kronologisk rekkefølge på handlingsforløp under en asylreise. 

Den semistrukturerte tilnærmingen innebar, som nevnt tidligere, at informantene var med på å 

forme intervjuet og at rekkefølgen på spørsmålene varierte. Jeg stilte relativt åpne spørsmål i 

starten og fulgte deretter opp med oppfølgingsspørsmål (Thagaard 2013: 100 – 101). Dette 

var en særlig hensiktsmessig tilnærming da det gjorde det mulig å styre unna aspekter og 

tematikk fra reisen som informantene ikke ønsket å komme inn på. Jeg kommer nærmere inn 
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på dette i avsnittet som omhandler etikk.  Den semistrukturerte tilnærmingen gjorde det 

samtidig mulig å oppdage aspekter og sammenhenger jeg ikke var kjent med på forhånd, og 

som jeg ved en mer rigid tilnærming kanskje ikke ville oppdaget (Tjora 2010: 105). For 

eksempel var det gjennom denne tilnærmingen jeg oppdaget hvor sentralt tid og sted var i 

migrasjonsprosessen. Marianne Horsdal (1999) påpeker samtidig at informanters mening og 

verdiorientering kan komme til utrykk gjennom sammenhengen i fortellinger som 

fremkommer av intervjuet. Horsdal gjør i hovedsak denne argumentasjonen i forbindelse med 

livshistorieintervjuer - men påpeker samtidig at en kombinasjon av kvalitative intervjuer og 

en livshistorisk tilnærming kan gi forskeren innblikk i bakgrunn og forutsetninger for de 

verdiorienteringene som utrykkes.  

Gjennomføring 

Jeg innledet hvert intervju med å informere om hva prosjektet handler om, hvordan 

personinformasjon vil bli behandlet, samt informantens rettigheter i prosessen. Dette var 

informasjon informanten hadde fått på forhånd, enten skriftlig gjennom et informasjonsskriv 

eller muntlig via vår felles kontaktperson. Det var likevel viktig å gjenta dette da jeg i 

utgangspunktet ikke kunne være 100 prosent sikker på hvor mye informasjon informantene 

hadde fått gjennom mine kontaktpersoner. Jeg fikk inntrykk av at informantene på forhånd 

hadde fått tilstrekkelig informasjon om prosjektet og hva deltakelse innebar. Det var samtidig 

viktig å avklare min rolle i prosessen og hva intervjusituasjonen ikke kan bidra med 

(Thagaard 2011). I den forbindelse informerte jeg om at jeg er student og ‘upartisk forsker’, at 

jeg ikke har noen tilknytning til myndighetene, at ingenting av det informanten sier vil kunne 

påvirke en eventuell (asyl)sak han/hun måtte ha inne, og at jeg ikke er i posisjon til å 

argumentere en eventuell (asyl)sak overfor myndighetene.  Jeg spurte deretter om 

informanten hadde noen spørsmål og om han/hun samtykket til å delta i intervjuet. Jeg hadde 

forbeholdt meg retten til muntlig samtykke i tilfeller der informanten ikke snakket norsk eller 

engelsk. Jeg brukte skriftlig samtykkeskjema i tilfeller der informanten snakket norsk eller 

engelsk. Intervjuene hadde en noe varierende lengde - fra rett under èn time til oppimot 2.5 

timer.  Lengden på intervjuene varierte i hovedsak etter hvor detaljert informantene beskrev 

hendelser underveis, i hvilken grad informantene knyttet erfaringer til en større kontekst og 

om det ble anvendt tolk under intervjuet. Jeg oppfatter at lengden på intervjuet ikke 

nødvendigvis var avgjørende for kvaliteten på intervjuet - da et kortere intervju viste seg å 

kunne gi vel så interessante data.  
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Intervjuene ble gjennomført på grupperom/møterom ved offentlige bibliotek eller hjemme hos 

informanten. Det er viktig å gjennomføre intervjuer på steder der man kan snakke uten 

forstyrrelser og der samtalen ikke kan overhøres av andre (Tjora 2010). I fire tilfeller ble det 

gjennomført oppfølgingsintervju. Tre av disse ble initiert fra informantens side da han/hun 

opplevde at tiden ikke strakk til i første omgang. Det siste ble initiert av meg da jeg oppdaget 

at det var aspekter fra intervjuet jeg ønsket å få utdypet ytterligere. Dynamikken under dette 

intervjuet hadde vært god og informanten ga utrykk for at jeg kunne ta kontakt senere dersom 

jeg hadde flere spørsmål. Jeg transkriberte det første intervjuet før jeg gjorde 

oppfølgingsintervjuene. Jeg opplever at oppfølgingsintervjuene var svært nyttige, da det ga 

mulighet til å følge opp aspekter jeg ikke hadde plukket opp i første omgang. I tillegg var det 

på bakgrunn av det første intervjuet allerede etablert et tillitsforhold mellom informanten og 

meg, noe som gjorde at intervjuet fikk en god flyt fra første stund. I to av tilfellene utrykte 

informanten flere ganger at han/hun var glad for muligheten til å fortsette intervjuet, og at 

han/hun hadde gledet seg til oppfølgingsintervjuet.  

Etter samtykke fra informant ble det brukt båndopptaker under intervjuene. Dette tilrettela for 

at jeg kunne konsentrere meg om å være tilstede i samtalen og følge opp informantens 

fortelling (Tjora 2010: 130 - 139). Det er på forhånd viktig å vurdere hvorvidt informanten vil 

oppleve anvendelse av båndopptaker som ubehagelig og/eller om det vil begrense 

informanten. I starten av intervjuet stilte jeg informanten et åpent spørsmål om han/hun hadde 

noen preferanser i forhold til om det ble tatt notater underveis eller om intervjuet ble tatt opp 

på bånd. Jeg ønsket i utgangspunktet å ta intervjuet opp på bånd. Det var likevel viktig å 

unngå å sette informanten i en ubehagelig situasjon der han/hun enten måtte si nei til et 

forslag om å ta opp intervjuet eller ved at informanten potensielt sier ja til noe han/hun i 

utgangspunktet opplever som ubehagelig. Ingen av informantene utrykte skepsis til bruk av 

båndopptaker og jeg fikk ikke inntrykk av at de lot seg begrense av båndopptakeren under 

intervjuet, selv om jeg ikke kan vite dette med sikkerhet.   

 Bruk av tolk under intervjuer  3.3.1

Tolk ble anvendt i tilfeller der informanten ikke snakket norsk eller engelsk. Bruk av tolk 

under intervjuer medfører både fordeler og utfordringer.  Utfordringer knytter seg blant annet 

til at selve intervjusituasjonen blir berørt: flyten i samtalen mellom forsker og informant blir 

påvirket, det blir utfordrende å respondere på det informanten sier underveis, informanten kan 
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potensielt la seg begrense av at det er en tredjeperson til stede, forskeren kan la seg påvirke og 

intervjuene tar lengre tid. Brekke (2001: 56 – 63) belyser lignende utfordringer ved bruk av 

tolk under intervjuer. I tillegg innebærer behov for tolk økte økonomiske utgifter. Jeg 

opplevde at det i tilfeller hvor jeg anvendte tolk tok lengre tid å etablere et tillitsforhold med 

informanten. I tillegg til at det var utfordrende å respondere med anerkjennende nikk og blikk 

underveis i informantens fortelling. Jeg var på forhånd spent på om en tredjeperson ville føre 

til at informantene lot seg begrense. Jeg opplevde at informantene var engasjerte og snakket 

åpent rundt den aktuelle tematikken, noe som kan tyde på at de ikke lot seg begrense av 

tolkens tilstedeværelse (Thagaard 2011: 106). Dette kan jeg derimot ikke vite med sikkerhet. 

Det kan tenkes at informantene utelot informasjon og refleksjoner som han/hun ville ha fortalt 

dersom det kun var informanten og med til stede. Samtidig tilbyr bruk av tolk den fordel at 

informantene kan uttrykke seg på sitt førstespråk. Dette legger til rette for at informanten ikke 

blir begrense av språk. Èn av informantene snakket noe norsk, men ønsket å gjennomføre 

intervjuet med tolk da dette tillot han/hun å kommunisere på sitt morsmål. Informanten 

fortalte under en pause at han/hun satt pris på at vi kunne gjøre intervjuet med tolk da han/hun 

opplever å bli begrenset i situasjoner der han/hun må snakke norsk. Kjersti Ørvig (2007: 5) 

peker blant annet på hvordan begrenset språkkompetanse kan gjøre det utfordrende for 

individer å uttrykke seg tilstrekkelig. Hun belyser blant annet hvordan det kan være vanskelig 

å utrykke følelser dersom man har begrenset språkkompetanse.  

Jeg kunne ha valgt og kun inkludere personer som behersker norsk og/eller engelsk i 

informantgruppen da dette ville ha eliminert utfordringer ved tolkeintervju. Jeg valgte likevel 

å ikke gjøre en slik avgrensning da det ville ha gjort det vanskeligere og mer tidskrevende å 

rekruttere informanter. En slik avgrensning ville samtidig ha påvirket sammensetningen av 

informantgruppen da det kunne ha ført til at tidspunktet for når reisen ble gjennomført hadde 

økt. Jeg mottok stipend fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for å dekke 

økonomiske utgifter ved bruk av tolk under intervjuer. Dette var helt avgjørende for at jeg 

kunne gjennomføre alle intervjuene.  

I følge Kvale og Brinkmann (2009: 156) skal man være nøye med å velge en tolk som er 

språklig kyndig.Tolkene som ble anvendt under intervjuene hadde mye erfaring med 

tolkearbeid, samt god kjennskap til utlendingsfeltet. De fleste tolkene hadde formell 

tolkeutdanning. Tolkene signerte skriftlig taushetserklæring før intervjuet startet og 

informantene ble opplyst om dette.  
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3.4 Relasjonen mellom forsker og informant 

Til tross for en åpen tilnærming kan ikke forskningsintervjuet betraktes som en fullstendig 

åpen og fri dialog (Kvale og Brinkmann 2009: 52). Det vil alltid være et asymmetrisk 

maktforhold mellom partene da det er forskeren som i hovedsak definerer og kontrollerer 

samtalen. I hvilken grad informanten oppfatter og lar seg påvirke av dette forholdet vil 

variere. I de fleste intervjuene var informantene aktive og snakket tilsynelatende fritt rundt 

spørsmålene som ble presentert. I flere tilfeller svarte informanten før jeg rakk å stille 

spørsmålet ferdig og flere argumenterte i tilfeller de oppfattet at mine kommentarer til det 

som ble sagt ikke var korrekt. Slik adferd kan i følge Thagaard (2011: 106) være en indikator 

på at informanten ikke føler seg underordnet i intervjusituasjonen. Det at informantene 

fortalte åpent om personlige og sensitive tema kan tolkes som at informantene følte seg trygge 

på meg og i intervjusituasjonen.  

Aldersforskjell mellom forsker og informant er et annet aspekt som kan påvirke relasjonen 

mellom partene (Thagaard 2011). Jeg var flere år yngre enn informantene, noe som potensielt 

kan bidra til å øke den sosiale avstanden. Jeg opplevde likevel at det at jeg var flere år yngre 

enn mine informanter la til rette for en uformell kontakt og bidro til at jeg ble oppfattet som 

student snarere enn en myndighetsperson (Thagaard 2011: 104).  

Et annet aspekt som kan øke den sosiale avstanden er det faktum at vi har opphav i 

forskjellige kulturer, samt at jeg ikke deler de samme erfaringene som mine informanter når 

det kommer til tematikken rundt intervjuet (Thagaard 2011:104). Dette gjør at jeg ikke kan ta 

i bruk et felles kulturelt repertoar og ikke kan trekke på felles erfaringer under intervjuet. 

Kanskje kan dette ha bidratt til at jeg ikke har plukket opp relevante aspekter underveis og at 

det er spørsmål jeg ikke har stilt fordi jeg manglet nødvendig bakgrunnskunnskap. Samtidig 

har denne avstanden tillatt meg å innta en (delvis) ‘naiv’ rolle, der det var rom for å komme 

med oppklarende og utdypende spørsmål underveis. Thagaard (2011: 84) påpeker at en av 

fordelene ved å drive forskning på tvers av kulturer er at forskeren, ved å være utenforstående, 

lettere kan stille spørsmål til det som tas for gitt. Jeg opplever samtidig at det å innta rollen 

som ‘naiv’ i denne sammenheng kan ha bidratt til å endre den relative posisjon mellom 

informantene og meg, da det resulterte i at informanten kunne ta rollen som 

‘kunnskapsbærer’.  
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Å bruke tid på å snakke åpent i starten av intervjuet kan, i følge Tjora (2010: 108), bidra til å 

gi en pekepinn på hvordan informanten betrakter forskerens posisjon og hvem han/hun 

representerer. Jeg opplevde i flere tilfeller at informantene var nysgjerrige på hva jeg studerer 

og hvor lenge jeg har studert. Dette kan tolkes som en anerkjennelse- og oppfattelse av min 

rolle som student. Jeg kan likevel ikke utelukke muligheten for at jeg ble oppfattet som 

representant for myndighetene og at dette kan ha påvirket hva informanten har valgt å fortelle.  

3.5 Analyse 

Transkribering av intervjuene 

Transkripsjon av intervjuer fra muntlig til skriftlig form gjør at intervjuene blir mer egnet for 

analyse (Kvale og Brinkmann 2009: 188). Det blir lettere å få oversikt over datamaterialet og 

transkriberingsprosessen er i seg selv en start på analysen. Jeg valgte å transkribere parallelt 

med gjennomføringen av intervjuene. Dette ga meg mulighet til å oppdage elementer og tema 

som var interessante, men som jeg på forhånd ikke hadde tenkt på eller som jeg ikke plukket 

opp under selve intervjuet. I tillegg fikk jeg innsikt i min rolle som intervjuer. Jeg kunne da ta 

med meg den nye innsikten til de neste intervjuene og følge opp elementer som dukket opp 

underveis.   

Koding og kategorisering 

Koding innebærer å systematisere datamaterialet gjennom å knytte ord eller korte setninger til 

utdrag av teksten (Thagaard 2013: 187).  En empirinær analytisk tilnærming innebærer å 

hente ut aktuelle temaer fra det empiriske materialet, snarere enn at man utfra 

forhåndsbestemt teori setter opp de temaene man ønsker å belyse (Widerberg 2001: 127).  

I følge Kvale (2007: 104) kan man skille mellom meningskoding og lingvistisk koding samt 

innholdsanalyse inspirert av kvantitative beskrivelse og innholdsanalyse inspirert av 

Grounded theory. I denne oppgaven er datamaterialet kodet utfra meningsinnholdet i teksten 

og en kvalitativ eksplorerende innholdsanalyse er anvendt som analyseteknikk. I praksis 

innebærer dette å bryte ned, utforske, sammenligne, konseptualisere og kategorisere data 

(Kvale 2007: 105). Fokuset ligger på å analysere forholdet mellom koder, konteksten og/eller 

handlingskonsekvenser, snarere enn kvantifisering av koder.  Kategorisering er det neste 
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steget og innebærer å redusere meningsinnholdet til færre og enkle kategorier. Kategorisering 

impliserer å strukturere store mengder data.   

Jeg brukte mye tid på å utforske datamaterialet og å bli kjent med hvilke temaer og aspekter 

som utpekte seg. Det var for eksempel gjennom denne prosessen jeg ble oppmerksom på 

hvordan tid og sted var sentrale dimensjoner. Kodene jeg utledet gjennom denne prosessen 

var følgende: omstendigheter i hjemlandet, kjennskap og forventninger til 

Europa/destinasjonsland, informasjonskilder, sted, hindringer og utfordringer underveis, 

transittopphold, vurderinger av handlingsalternativer underveis, kjennskap til 

asylreguleringer, ankomst i Europa, fingeravtrykk, tidligere forventninger vs. opplevd realitet, 

vurdering av handlingsalternativer etter ankomst i Europa. For ytterligere systematisering 

utledet jeg tre hovedkategorier, henholdsvis ‘utreisen’, ‘reisen frem til informanten når 

Europa’ og ‘ankomsten i Europa’. Samme koder kan inngå under flere hovedkategorier. For 

eksempel er koden ‘kjennskap og forventinger til livet i Europa og/eller destinasjonsland’ 

aktuell innenfor flere av hovedkategoriene da dette er noe som stadig er i utvikling. Viktig i 

analyseprosessen har vært å se etter likheter, variasjoner og spenninger innenfor de ulike 

kodene.  

Det neste steget var å tolke meningsinnholdet og knytte kodene til teoretiske begreper. Denne 

prosessen var preget av en kombinasjon av induktiv og deduktiv tilnærming, noe som i følge 

Thagaard (2013: 187) og Tjora (2010: 155 – 161) er vanlig i kvalitativ analyse. Den induktive 

tilnærmingen innebærer å jobbe ut fra data til begreper og den deduktive tilnærmingen 

innebærer at man knytter begreper fra andre teorier til teksten man analyserer (Thagaard 

2013: 187). Analyse og tolkning av data innebærer å si noe utover det som direkte utrykkes 

samt å finne sammenhenger og mening som ikke er åpenbare (Kvale 2007: 107).  

De teoretiske begrepene som anvendes i denne oppgaven er valgt ut på bakgrunn av tema og 

tendenser som fremkom av datamaterialet. En utfordring var å finne teori og tidligere 

forskning som belyser sammenhengen og relasjonen mellom tid og migrasjon. Flere forskere 

på feltet påpeker, som nevnt i kapittel to, at dette er en relasjon som i relativt liten grad er 

utforsket eksplisitt. Da jeg ønsket å følge opp tendenser som framkom av datamaterialet, og 

fordi informantenes refleksjoner i stor grad knytter seg til handlingsforløp underveis, valgte 

jeg å anvende handlingsbegreper som belyser tidsaspektet ved sosial handling; projectivity og 

praktisk evaluering. Jeg oppfatter at dette var en fruktbar tilnærming for å studere 

migrasjonsreiser med utgangspunkt i et tidsperspektiv. En slik tilnærming innebærer samtidig 
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utfordringer da det impliserer å anvende abstrakte/generelle teoretiske begreper på et 

empirinært datamateriale. Avstanden mellom teori og data er stor. Risikoen ved å koble 

empirinært datamateriale og abstrakt teori slik jeg har gjort i denne oppgaven er, i følge 

Blaikie (2010: 125 – 128), at koblingen fort kan bli tynn. Andre innvendinger kan blant annet 

være at deler av fenomen som studeres blir belyst, mens andre aspekter blir mindre synlig. 

Samtidig tilbyr teorier som dette måter å forså verden på, teoretiske ideer, som kan legge 

grunnlag for forskningens kontekst og retning og tilbyr et språk for å beskrive og forklare 

aspekter ved sosialt liv.  Jeg har forsøkt å belyse og underbygge tolkninger og funn, koblinger 

mellom empiri og teori, gjennom tidligere forskning på feltet.  Dette var særlig viktig med 

tanke på avstanden mellom datamaterialet og teori. Det må påpekes her at flere av de tidligere 

studiene som er inkludert nedenfor ikke eksplisitt studerer relasjonen mellom tid og 

migrasjon. Studiene er likevel relevante da de implisitt belyser slike sammenhenger. 

3.6 Presentasjon av data 

Ettersom jeg ønsker at informantenes perspektiver skal stå i fokus har jeg valgt å ta med 

mange og utfyllende sitater. Temaene i analysen belyses med sitater som anses å reflektere 

tendensene i datamaterialet og informantens perspektiver på best mulig måte. Det har 

samtidig vært viktig å belyse nyanser og variasjoner i datamaterialet. I tilfeller der 

informantene belyser de aktuelle temaene på ulike måter, har jeg valgt ut sitater som belyser 

hvordan informantenes perspektiver og beskrivelser skiller seg fra hverandre. Videre har jeg 

valgt å renskrive sitatene så langt det lar seg gjøre, uten at informantenes ‘stemme’ forsvinner.  

Dette er gjort med hensyn til å ivareta informantenes integritet og for at teksten skal bli 

leservennlig (Kvale og Brinkmann 2009: 195).  

3.7 Etiske hensyn 

Ved forskning som innebærer opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til 

enkeltpersoner følger det særskilte etiske forhåndsregler (Thagaard 2013: 26). De etiske 

retningslinjene definerer deltakernes rettigheter og forskerens ansvar overfor deltakerne 

(Thagaard 2013: 31) 

Utgangspunktet for ethvert forskningsprosjekt er kravet om informert samtykke (Thagaard 

2013: 26, NESH 2016:13 - 16). Dette innebærer at deltakere skal ha tilstrekkelig informasjon 
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om det som angår hans eller hennes deltakelse og at samtykket skal være avgitt uten press 

(NESH 2016: 13). Informantene ble, som nevnt tidligere, informert om hva prosjektet handler 

om, hva deltakelse ville innebære samt rettigheter før, under og etter selve intervjuet (se 

informasjonsskriv vedlegg 1 og 2). Denne informasjonen ble i første omgang formidlet 

skriftlig eller muntlig via vår felles kontaktperson og deretter gjentatt muntlig av meg før 

selve intervjuet startet. Det må samtidig påpekes at det i kvalitative studier er vanskelig å gi et 

fullstendig bilde av hva studien handler om så tidlig i prosessen, da fokuset i studien kan 

endres underveis (Thagaard 2013: 27). Studien er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD). 

Krav om konfidensialitet er et annet viktig grunnprinsipp for et etisk forsvarlig 

forskningsprosjekt (Thagaard 2013: 28, NESH 2016: 16 - 18). Prinsippet stiller krav til 

hvordan forskeren håndterer informasjon deltakere har gitt og innebærer at all informasjon 

deltakere gir skal behandles konfidensielt og anonymiseres. Informasjon fra 

forskningsprosjektet må behandles på en slik måte at deltakernes identitet forblir skjult. 

Deltakerne i denne studien er anonymisert. Informantene omtales ved betegnelsen ‘informant 

1’, ‘informant 2’, osv og alle personidentifiserbare opplysninger er fjernet eller endret. Som 

jeg var inne på i avsnitt 3.2 krever rekrutteringsstrategien anvendt i denne oppgaven ekstra 

varsomhet i forhold til anonymisering. I disse tilfellene er det vurdert nøye hvilke sitater som 

er tatt med i analysen slik at en tredjeperson ikke skal kunne koble sitatene til en person det 

gjelder. Det er kun sitater av mer generell karakter, situasjoner, hendelser og omstendigheter, 

og som flere av informantene forteller om, som er inkludert i teksten.  I tillegg har jeg 

anonymisert kjønn og landbakgrunn .Alle informantene omtales som ‘han’ i teksten og jeg 

har, i tilfeller der informantene nevner navnet på hjemlandet og lignende, byttet ut dette med 

benevnelsen ‘hjemlandet’.   

Konsekvenser av å delta i forskningsprosjektet er et tredje grunnprinsipp for en forsvarlig og 

forskningsetiske studie (Thagaard 2013: 20, NESH 2016: 19 - 22). Dette innebærer at 

deltakelse ikke skal innebære skade eller alvorlig belastning. Dette knytter seg til hele 

forskningsprosessen. I forhold til min studie måtte jeg inngående og gjennom 

datainnsamlingsprosessen gjøre vurderinger av den potensielle påkjenningen av å gjenkalle 

fortiden og en tøff reise. Et viktig grep for å minske potensiell påkjenning var å stille åpne 

spørsmål slik at informantene kunne unngå å komme inn på aspekter ved reisen som de ikke 

ønsker å snakke om. Ved to tilfeller begynte informanten å gråte og det var åpenbart at det 
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gjorde inntrykk på informanten og minnes hendelser under reisen. Jeg ga informantene i disse 

tilfellene tid, spurte om han/hun ønsket og ta en pause eller om de ønsket å avslutte intervjuet. 

I begge tilfellene ønsket informanten å fortsette intervjuet og personen ønsket å fortelle 

historien ferdig. Det var tydelig at tematikken og historien som gjorde personen opprørt ble 

ansett som viktig å fortelle. I tillegg var det viktig å på forhånd informere tilstrekkelig om 

temaene som skulle tas opp, slik at de som meldte seg for deltakelse kjente til hva vi skulle 

snakke om.  

Thagaard (2013: 31) påpeker at det ideelt sett bør foreligge et samsvar mellom hva deltakerne 

gir av informasjon og hva de får igjen av å være med på undersøkelsen.  Informantene 

uttrykte at de opplevde intervjusituasjonen som positiv, at de var glade for muligheten til å 

bidra med innsikt til denne tematikken og at de synes det var fint å dele sine refleksjoner og 

fortellinger med en person som var interessert i å lytte til dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36  

 

4 Utreise 

I dette kapitlet vil jeg belyse utgangspunktet for reisen samt hva asylreiser representerer for 

informantene ved utreisetidspunktet. Teori om tid og handling samt teori om sted er sentralt 

her. Jeg vil starte med å belyse betydningen av omstendigheter i hjemlandet i forbindelse med 

beslutningen om å reise. Deretter belyser jeg omstendigheter i hjemlandet samtidig står i nær 

relasjon til orienteringer mot framtiden. Steders betydning ved utreisen vil samtidig belyses. 

Til slutt vil jeg diskutere hva asylreiser representerer for migrantene selv. Kapitlet tar 

utgangspunkt i refleksjoner knyttet til starten av reisen; omstendigheter i hjemlandet, ønsker 

og forventinger til framtiden samt refleksjoner rundt handlingsforløpet i starten av reisen.   

4.1 Omstendigheter i hjemlandet 

Refleksjoner knyttet til utreisetidspunktet og hva som ledet til beslutningen om å reise 

omhandler i all hovedsak konfliktfylte og prekære omstendigheter i hjemlandet
6
. Nedenfor 

forteller informant 4 om situasjonen som førte til at han reiste ut:  

(…) Jeg var i militæret på den tiden. Det var krig på den tiden. Jeg hadde ikke noen 

plan om å flykte hit, men i krig skjer det mye som man ikke har planlagt. Vi var på 

grensen (…) De fleste av dem [de andre personene informanten var sammen med 

under militærtjenesten] bestemte seg for å reise ut, de ønsket ikke å reise tilbake. Vi 

var bare fire stykker som sa ‘nei, vi må reise tilbake’. Jeg visste ikke hva 

konsekvensene ville bli om jeg reiser tilbake. (…) Hvis jeg blir i hjemlandet kan jeg 

rapportere alt hva som har skjedd (…), og kanskje de [myndighetene] ikke tror på oss. 

Da blir det bråk. Så, vi ble tvunget på en måte. Rett og slett – vi ble tvunget. Så vi 

reiste ut. Vi fant vei ut (informant 4). 

Informanten forteller at han i utgangspunktet ikke hadde noen plan om å reise, men at 

situasjonen han befant seg i utviklet seg på en måte som gjorde at han umiddelbart måtte ta en 

beslutning om å reise ut. Samtlige av informantene beskriver utreisen med utgangspunkt i 

prekære omstendigheter og fryktede framtidsutsikter i hjemlandet. Variasjoner knytter seg til 

hvorvidt de beskriver at trusselen var rettet mot dem direkte, om de opplevde å stå i fare 

grunnet trusler eller forfølgelse av familiemedlemmer og/eller prekære omstendigheter i 

hjemlandet generelt. Informant 6 er blant dem som beskriver utreisen med utgangspunkt i 

prekære omstendigheter i hjemlandet mer generelt:  

                                                   
6
 Omstendigheter i hjemlandet refererer til tidsdimensjonen ‘nåtid’, se begrepsavklaring avsnitt 1.4. 
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Vi planla jeg og min kone at vi må reise ut. For det første tenkte vi på fremtiden til 

barna våre. (…) Man kan ikke leve der på grunn av krig. Det mangler medisin, 

mangler økonomi, mangler alt (informant 6). 

Flere av informantene beskriver utreisen med utgangspunkt i prekære omstendigheter i 

hjemlandet generelt, slik som informant 6. Informant 1 beskriver utreisen med utgangspunkt i 

at han følte seg truet etter at et familiemedlem ble fengslet. Han forteller:  

Jeg måtte plutselig reise. Min bror ble arrestert (…) og navnet mitt var også der. Fordi 

jeg var redd for å bli arrestert slik som min bror, måtte jeg bestemme meg for å reise 

(informant 1). 

Eksemplene illustrerer hvordan omgivelser og faktorer utenfor informantenes kontroll griper 

inn i livene deres og krever en revurdering av framtidsutsiktene i hjemlandet og alternative 

handlingsmuligheter. Crawley (2010), Brekke og Aarset (2009) og  Bökker og Havinga 

(1999), blant flere, finner lignende tendenser i sine studier av hvorfor asylsøkere ender opp i 

henholdsvis Storbritannia og Norge eller andre Europeiske land.  De finner at spesifikke 

situasjoner rettet mot migranter direkte, generelle prekære omstendigheter i hjemlandet 

og/eller at trusler og vold mot familiemedlemmer er sentrale faktorer som leder til 

beslutninger om å reise. Beskrivelser av utreisen med utgangspunkt i prekære omstendigheter 

i hjemlandet må samtidig ses i sammenheng med informantenes (tidligere) status som 

asylsøkere. Samtlige av informantene denne oppgaven baserer seg på søkte asyl da de kom til 

Norge og de fleste hadde positivt svar på sin asylsøknad ved intervjutidspunktet. Dette tilsier 

at personen hadde beskyttelsesbehov
7
. Andre grupper av migranter vil kanskje beskrive andre 

faktorer knyttet til livet i hjemlandet som avgjørende for beslutninger om reise. For eksempel 

finner Vigh (2009) at oppfattelser av at livet i Bissau ikke tilbyr et sosialt og økonomisk 

verdig liv var sentralt for migrantenes beslutninger om å reise ut. Som jeg kommer nærmere 

inn på nedenfor står beskrivelser av prekære omstendigheter i nåtiden og manglende 

framtidsutsikter, i hjemlandet, i nær relasjon til forestillinger om alternative 

framtidsmuligheter utenfor hjemlandet. 

For noen måtte reisen ut av hjemlandet foretas på relativt kort varsel og med liten eller ingen 

tid til planlegging. Dette var, som det kom frem over, tilfellet ved informant 4 sin utreise, da 

han umiddelbart måtte bestemme seg for å reise ut. I slike tilfeller foregikk planleggingen av 

reisen hovedsakelig etter at migranten hadde reist ut og han/hun var da ofte avhengig av ett 

                                                   
7
 «I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonene av 1951og de som 

står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff ved tilbakevending. I dag brukes ofte begrepet beskyttelse i stedet for asyl». (FN Sambandet 2016b). 
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eller flere lengre transittopphold for å spare penger til finansiering av reisen. Andre hadde noe 

mer tid til planlegging der de enten forhørte seg med familie, venner/bekjente om hvordan de 

kunne reise og/eller søkte informasjon på internett. I slike tilfeller forteller informantene at de 

finansierte reisen ved å jobbe og spare penger før utreisen, fikk økonomisk støtte av familie 

og/eller at de solgte eiendeler for finansiering. Ytterligere andre hadde noe tid til planlegging, 

men måtte planlegge reisen i skjul da risikoen knyttet til å dele utreiseplaner med andre var 

stor. I slike tilfeller foregikk planlegging av reisen hovedsakelig etter at personen hadde reist 

ut av hjemlandet og migrantene var ofte avhengige av å ha ett eller flere lengre 

transittopphold underveis til planlegging og oppsparing av økonomiske midler. Jeg kommer 

nærmere inn på selve reisen, transittopphold underveis, hindringer og utfordringer i kapittel 5.  

 Umiddelbare utreiser eller lengeværende drømmer 4.1.1

Samtidig som prekære omstendigheter i hjemlandet er sentralt for beslutninger om å reise, 

varierer det hvorvidt informantene beskriver at de på forhånd hadde hatt tanker om å reise ut, 

eller om tankene om å reise oppsto ved utreisen. Flere forteller at de aldri hadde hatt tanker 

om å reise ut og at de i utgangspunktet ikke ønsket å reise. Informant 1 er blant dem og 

forteller følgende:  

Selvfølgelig var ikke planen min å reise. Landet mitt er vakkert. Det er det beste, bedre 

enn Europa. Jeg skulle ønske at det ikke hadde skjedd noe i mitt land – at jeg ikke 

måtte reise ut (Informant 1).   

Tanker om å reise ut kom inn i bildet da informantene opplevde at omstendighetene i 

hjemlandet utviklet seg til det uholdbare.  Hvorvidt utsagnet om at informanten oppfatter 

hjemlandet som ’bedre’ enn Europa svarer til oppfatninger han hadde før utreise, eller om 

utsagnet baseres på erfaringer han har gjort seg underveis på reisen og etter ankomst i Europa 

kommer ikke tydelig frem. Som jeg var inne på i metodekapitlet foreligger det ved 

retrospektive intervjuer en viss risiko for at fortiden gjenkalles av erfaringer informanten har 

gjort seg i senere tid. Det kan for eksempel tenkes at utfordringer informanten opplever/har 

opplevd ved livet i Norge påvirker hvordan han minnes- og reflekterer rundt fortiden i 

hjemlandet og beslutningen om å reise.  

På det andre siden finner man dem som beskriver at de i en lengre periode før utreise hadde 

drømt om et liv i Europa. Informant 3 er blant dem. Han forteller:  
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Jeg bodde i (…) Jeg hadde en butikk der. Jeg solgte klær og hadde et fint liv. Men du 

vet, noen folk liker å reise og vil ut å se verden. Jeg tenkte for eksempel ‘åh jeg ønsker 

å reise til Europa, jeg ønsker å se Europa, jeg ønsker å gjøre noe. Jeg ønsker å gjøre 

noe’. Det er slik vi mennesker er. Ønsker alltid noe mer. Fra jeg var 14 – 22 år tenkte 

jeg på å reise til Europa. Og så starte krigen (…). Jeg var der når krigen startet. Så 

arbeidet mitt tar slutt. Jeg har ingenting. Så jeg, jeg sparte litt penger så jeg kunne dra 

ut. Så dro jeg (informant 3).  

 

Informant 3 hadde i flere år før utreisen hatt en drøm om å reise til Europa, noe som skiller 

seg fra eksemplet over.  Det var likevel først etter at omstendighetene endret seg og utviklet 

seg til det uholdbare at han bestemte seg for å reise ut. Flere av informantene forteller om 

lignende forløp. For eksempel forteller informant 5 følgende:  

For å være ærlig, jeg ønsket meg Norge helt siden 1993 -1994. (…) Men (…) på denne 

tiden så var jo situasjonen [i hjemlandet] bra, så vi hadde ikke planer om å reise ut. 

Men så ikke sant, så kom denne situasjonen som endte med at vi reiste ut. Og jeg var 

fast bestemt på at jeg skulle komme meg til Norge jeg (informant 5).  

 

Crawley (2010:23) finner i sin studie at migrantenes utreise var preget av at de befant seg i 

pressede situasjoner – dette gjaldt også tilfeller der migrantene i flere måneder/år hadde 

planlagt eller tenkt på å reise ut. Brekke og Aarset (2009: 61) finner at flere av migrantene fra 

blant annet Eritrea hadde hatt drømmer om å reise ut i lengre tid, men at det ikke var før de 

befant seg i en presset situasjon at de besluttet å forlate hjemlandet.  I hvilken grad det var 

lengeværende drømmer om å reise til Europa eller prekære omstendigheter i nåtiden som 

influerte mine informanters valg om å reise ut kan ikke konstateres utfra beretningene. Det er 

heller ikke et poeng å identifisere dette, da det er kompleksiteten ved beslutningen som er 

sentralt her. Brekke og Aarset (2009: 81) påpeker at beslutninger om å reise både kan baseres 

på behov for å overleve, et ønske om å forbedre ens liv eller en kombinasjon av flere faktorer. 

For eksempel kan forfølgelse komme på toppen av dårlige leveforhold og dermed trigge 

migrasjon (Brekke og Aarset 2009: 81). Sammensetninger og kombinasjoner av faktorer 

bidrar til å belyse hvordan beslutninger om å reise på et individnivå er komplekse og 

vanskelig kan forklares utfra enkle dikotomier. Henrik Vigh (2009: 92 - 93) påpeker at faren 

er stor for å miste grepet om kompleksiteten ved migrasjonsreiser dersom man kun fokuserer 

på en eller et fåtall faktorer ved motivasjon for migrasjon.  

Dette leder oss inn på et annet sentralt poeng i forbindelse med utreisen. Ved gjennomgang av 

datamaterialet oppdaget jeg at prekære omstendigheter og manglende framtidsutsikter i 

hjemlandet sto i nær relasjon til oppfattelser av potensielle framtidsmuligheter andre steder. 
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Tar man i betrakting asylreisens lengde (tid og avstand), samt utfordringer, hindringer og 

risiko forbundet med reise, kan man argumentere for at manglende og/eller fryktede 

framtidsutsikter i hjemlandet ikke alene forklarer informantenes reise. I den neste delen vil jeg 

belyse fremtidsdimensjonens sentrale rolle ved utreisen, samt hvordan utfordringer ved livet i 

hjemlandet (nåtid) og forestillinger om alternative fremtidsmuligheter utenfor hjemlandet 

(fremtid) danner grunnlag for å etablere asylreisen som et framtidsprosjekt.   

4.2 Fremtid og etablering av nye prosjekter 

Fremtidsdimensjonens betydning kommer både til utrykk gjennom beskrivelser av reisen som 

et framtidsprosjekt samt gjennom beskrivelser av migranten som en fremtidsorientert aktør. 

På spørsmål om informantene med et par ord kan beskrive hva de assosierer med en 

‘asylsøker på reise’, beskriver informant 7 ‘asylsøkeren’ på følgende måte:   

En visjonær. Eller visjon. Altså, en [person] som har fremtidstro, og som gjør det, 

reiser, for å få en bedre fremtid. Og som av den grunn er innstilt på å komme over 

mange hindringer (informant 7). 

Flere av informantene bruker lignende betegnelser i sine beskrivelser av hva de assosierer 

med ‘asylsøkere på reise’. Anvendelse av begreper som ‘visjonær’ og aktører med 

‘fremtidstro’ impliserer en forståelse av migranter som aktører med et kreativt engasjement til 

fremtiden. Asylsøkere beskrives som aktører med evne til å forestille seg alternative 

fremtidsmuligheter samt aktører med vilje og mot til å møte utfordringer for å skape en 

mulig/bedre fremtid. Sitatet belyser fremtidsdimensjonens betydning ved utreisetidspunktet. I 

henhold til begrepet projectivity (Emirbayer og Mische 1998: 971) er nettopp aktørers 

kreative engasjement til fremtiden sentralt. Sosiale aktørers kapasitet til å ha et kreativt 

engasjement til fremtiden gjør det, i følge forfatterne, mulig å respondere på utfordringer ved 

det sosiale liv, bryte ned kjente handlingsmønstre og formulere nye prosjekter. Hvordan dette 

skjer i praksis kommer jeg nærmere inn på nedenfor. Arjun Appadurai (1996: 5 - 6) 

argumenterer på lignende måte og knytter prosessen direkte til migrasjon. Han peker på at 

migranter befinner seg i en situasjon der de har ‘mistet’ den verden de er født inn i og at de på 

kreative måter må konstruerer nye forestilte verdener basert på minne og fremtidsønsker. 

Informantene denne oppgaven baserer seg på er i henhold til dette argumentet i ferd med å 

miste den verden de er født inn i og kjenner. På kreativt vis etablerer de nye framtidsprosjekt 
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basert på ønsker/behov for fremtiden. Asylsreisen kan med dette forstås som et prosjekt som 

må ‘gjøres’ for å skape en bedre fremtid. 

 Etablering av asylreisen som framtidsprosjekt   4.2.1

Beskrivelser av prekære omstendigheter og manglende framtidsutsikter i hjemlandet knyttes 

til forestillinger om alternative fremtidsmuligheter utenfor hjemlandet. Nedenfor forteller 

informant 1 om hvordan manglende framtidsutsikter i hjemlandet førte til at han måtte tenke 

på fremtiden i Europa:  

Det er vårt mål å reise til Europa, og .. det er vårt mål å finne fremtiden. Vi så at vi 

ikke hadde noen fremtid i hjemlandet, du kan tenke om 20 år kanskje. Så derfor måtte 

vi tenke på fremtiden vår i Europa (informant 1). 

Beskrivelser av utreisen med utgangspunkt i omstendigheter i hjemlandet og forestilte 

fremtider utenfor hjemlandet er gjennomgående blant informantene. Beskrivelsene indikerer 

hvordan informantene, i henhold til begrepet projectvity (Emirbayer og Mische 1998: 984), 

responderer på usikkerhet og utfordringer i nåtiden og identifisere muligheter fremover i tid. 

På bakgrunn av identifiserte muligheter samt ønsker og behov for fremtiden søker 

informantene å innovere nye framtidsprosjekter – å reise til Europa for å finne fremtiden. 

Informasjon om alternative muligheter er sentralt her. Dette kommer jeg nærmere inn på 

nedenfor. Informant 4 reflekterer på lignende måte rundt utreisen sin: 

Hovedårsaken for at man reiser til Norge er jo for at man skal ha fred. Ikke noe annet. 

Livet som vi har i hjemlandet er jo farlig (informant 4). 

Utreisen beskrives med utgangspunkt i omstendigheter i nåtiden, ønsker og behov for 

fremtiden og informasjon om alternative muligheter andre steder.  

Mer presist kan utreisen og prosessen der framtidsprosjektet blir etablert beskrives på 

følgende måte: informantene opplever at omgivelsene de befinner seg i endrer seg - det 

oppstår utfordringer ved sosialt liv - og de frykter etterhvert for livet og framtidsutsiktene i 

hjemlandet. Med utgangspunkt i den problematiske situasjonen de står overfor evner de å 

identifisere alternative muligheter fremover i tid. Basert på behovet for framtidsutsikter og 

informasjon om at dette finnes andre steder etableres et nytt prosjekt – å reise til Europa for å 

etablere en fremtid. Utreisen kan med dette forstås som konstituert innenfor flyten av tid. 
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Belloni (2016: 114) argumenterer for at reisen ikke nødvendigvis kun handler om å overleve, 

men at den også er et middel for ‘å bygge en fremtid’.  

Emirbayer og Mische (1998: 984) påpeker, som nevnt i kapittel to, at sosiale aktører mottar 

drivkraft til å formulere nye prosjekter gjennom utfordringene ved sosialt liv.  Utsagnet om at 

informant 1 ‘ser at han ikke har noen fremtid i hjemlandet og at han derfor må tenke på 

fremtiden i Europa’, forstås i henhold til dette argumentet.  Flere informanter belyser hvordan 

utfordringer ved livet i hjemlandet fungerte som drivkraft til å legge ut- på og gjennomføre 

reisen. Informant 7 forteller hvordan utfordringer han opplevde i hjemlandet og underveis – 

blant annet fengslig som følge av å bli oppdaget ved et utreiseforsøk og bilulykke i 

forbindelse med utreiseforsøk - fungerte som motivasjon og drivkraft for ytterligere 

utreiseforsøk:   

Du vet, når du opplever sånne situasjoner [utfordringer, hindringer], så, du kommer 

styrket ut av det hver gang. Livet sier deg at ‘det er noe i vente’. Så du kommer styrket 

ut av det. heh, Det er ikke bare det her jeg har opplevd, jeg har jo opplevd noe mye 

verre. Jeg deltok jo i krigen. Så ikke sant, og når du har vert igjennom sånne 

situasjoner så innser du hvor heldig du er og du tenker at det må være en mening bak 

det. Og at det er noe bedre i vente. Det gir deg styrke. Og det gir deg motivasjon 

(informant 7). 

I henhold til Emirbayer og Mische (1998) sitt argument henter informant 7 motivasjon og 

drivkraft til utreisen gjennom utfordringer ved sosialt liv. 

Framtidsprosjekter kan, i følge Emirbayer og Mische (1998: 984), oppfattes med ulik grad av 

klarhet og detalj. Gjennomgående blant informantene er beskrivelser av framtidsprosjektet 

med utgangspunkt i relativt generelle egenskaper, ønsker og behov. For eksempel ønsket om  

‘å finne fremtiden’, ‘å oppleve fred’, ‘menneskerettigheter’, ‘trygghet’ osv. Bruken av 

generelle termer som dette kan komme av at informantene ved utreisetidspunktet hadde 

relativt begrenset informasjon om livet i Europa og potensielle destinasjonsland. Eller det kan 

komme av at det eneste som var av betydning på dette tidspunktet var å unnslippe krig og 

konflikt og å finne trygghet, menneskerettigheter, fred, osv. Gjennomgående er beskrivelser 

av behovet for- og ønsket om ‘å skape en fremtid’. Implisitt omfatter dette, i følge Belloni 

2016: 114), en sammensetning av faktorer; å få seg en jobb, et hus, oppleve stabilitet og 

trygghet samt hjelpe familie i hjemlandet. Å skape en fremtid impliserer å etablere et liv. 

Sentralt ved etablering av nye framtidsprosjekter er informasjon om alternative muligheter. 

Sted er sentralt i den forbindelse.  Jeg vil i den neste delen ta for meg steders betydning ved 
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utreisen og belyse sentrale informasjonskilder ved etablering av steder. I følge Cresswell 

(2004: 33) er sted et sentralt aspekt ved fremtiden. 

 Framtidsprosjekter og sted 4.2.2

Samtlige av informantene knytter sin forestilte framtid til ett eller flere sted(er). Som jeg var 

inne på i kapittel 2 konstitueres steder gjennom en geografisk plassering, en materiell form og 

menneskers investering av mening og verdi (Gieryn 2000). Det er særlig det fortolkende 

aspektet – tilskrivning av kvaliteter og investering av mening til bestemte lokasjoner - som er 

sentralt her. I en refleksjon rundt utreisen kommer det frem hvordan informant 2 knytter sin 

forestilte fremtid til det han oppfatter som ‘Europa’: 

Etter revolusjonen var det mye kaos, trøbbel med livet. Det var ikke noe sted å være 

trygg. Det jeg hørte var at, i Europa er det trygghet. Det er først trygghet. Og det 

ønsket jeg å se i virkeligheten (informant 2). 

I henhold til Gieryn (2000: 467) etableres steder, som nevnt i kapittel 2, gjennom tilskrivning 

av kvaliteter til det fysisk/materielle. Basert på rykter, erfaringer og tilgjengelig informasjon 

tilskriver informantene kvaliteter til det de oppfatter som ‘Europa’. Informant 2 tilskriver her 

kvaliteten ‘trygghet’ til det han oppfatter som Europa. Denne prosessen innebærer at Europa, 

som tidligere kun var en geografisk plassering, nå investeres med mening og verdi og blir 

betydningsfull for informanten. Europa etableres som et betydningsfullt sted i kraft av hva 

stedet oppfattes å representere og knyttes til informantenes framtidsprosjekt. Nedenfor 

belyses flere eksempler på betydningen av sted i forbindelse med utreisen. Sitatet over 

illustrerer samtidig hvordan sted er en relativ dimensjon, da Europa etableres og forestilles i 

relasjon til hjemlandet. Dette støtter Harvey (1996: 261) sitt argument om at steder er relativt 

konstituert. Den relative etableringen og oppfattelsen av steder bidrar, som nevnt tidligere, til 

å etablere og opprettholde skiller og grenser mellom steder (Gieryn 2000). Sentralt i den 

forbindelse er hvordan den relative etableringen og oppfattelse av sted legger grunnlag for 

rangering av steder. Basert på ønsket om- og behovet for trygghet rangerer informant 2 

Europa over hjemlandet.  

Dette kan ses i sammenheng med hva Vigh (2009) finner blant «would-be» migranter i 

Guinea - Bissau. I følge Vigh (2009: 103) har mennesker som opplever kriser og ulykker en 

tendens til å se/oppfatte verden gjennom det han kaller «Manichean dichotomies» - en prosess 

der verden deles inn i enten/eller, svart/hvit, god/dårlig. Vigh trekker referanser til Appadurai 
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(1996) og peker på at informasjon og bilder av alternative muligheter leder mennesker til å 

reflektere over sin egen situasjon og alternative muligheter (Vigh 2009: 103). Han 

argumenterer for at informasjon og bilder av alternative muligheter skaper og/eller minner om 

at det eksisterer ‘bedre’ steder og tider. Etter hvert som «would-be» migrantene opplever 

sosial død i Bissau, begynner de å forestille seg et liv andre steder. Der Vigh (2009) finner at 

migrasjon oppfattes å være eneste mulighet for å kunne skape en positiv sosial tilværelse, 

finner jeg at migrasjon oppfattes å være eneste mulighet for å kunne skape en mulig/bedre 

fremtid. I likhet med Vigh finner jeg at bestemte steder kommer til å representere håp og 

muligheter for fremtiden. Vigh refererer i den forbindelse til det han kaller «location of hope» 

(Vigh 2009: 102).  

Steders mening og representasjon er i følge Gieryn (2000) formbare og har elastiske grenser. I 

kapittel 6 vil jeg komme nærmere inn på hvordan steder og deres grenser ikke er statiske, men 

reforhandles og endres etterhvert som informantene får ny informasjon og nye erfaringer.   

 Informasjonskilder 4.2.3

Sentralt i forbindelse med etablering av steder er hva som bidrar til å skape representasjonene. 

Etablering av hva ‘hjemlandet’ representerer skjer blant annet gjennom personlige erfaringer. 

Steder informantene ikke har personlig erfaring til etableres derimot gjennom rykter, 

fortellinger, bilder og gjenstander. Emirbayer og Mische (1998: 989) argumenterer for at 

sosiale fortellinger innehar ressurser som gjør det mulig for aktører å utvikle en følelse av å 

bevege seg fremover i tid. Cresswell (2004: 7) påpeker hvordan noveller og filmer kan skape 

en følelse av hvordan det er å være på et sted. Argumentene kan trekkes frem for å belyse 

hvordan historier, rykter og bilder av Europa gjør det mulig for informantene å visualisere og 

forestille seg et liv i Europa. Stedene blir betydningsfulle i kraft av hva de oppfattes å 

representere.  Jeg finner at nettverk, media og fysiske gjenstander er særlig viktige 

informasjonskilder i forbindelse med etablering av steder. 

Nettverk 

Nettverk, i form av familie, venner og bekjente som er i Europa, er en sentral 

informasjonskilde ved etablering av steder. Flere informanter forteller at de fikk informasjon 

om potensielle destinasjonsland gjennom kjente som reiste ut før dem. Informant 6 er blant 

dem som fikk informasjon gjennom familie. Han forteller:  
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Jeg har en søster som bor i Norge. Min søster skrøt så mye av Norge. Hun fortalte at 

‘vi har det veldig bra. For barna og for familien’. Hun bare skrøt. Så derfor ønsket jeg 

å komme til Norge (informant 6).  

Informasjon tilgjengeliggjort av nettverk er en viktig kilde til etablering av steder. Basert på 

søsterens informasjon om at Norge var et bra land for familie og barn tilskriver informanten 

positive kvaliteter til det han oppfatter som Norge. Informant 6 fortalte tidligere i intervjuet at 

det viktigste for han i forbindelse med reisen var å skape en fremtid for barna og familien. 

Informasjon om Norge bidrar i denne sammenheng til at ellers ukjente geografiske 

plasseringer tillegges mening og verdi. Samsvaret mellom hva stedet oppfattes å representere 

og migrantens ønsker og behov for fremtiden gjør stedet betydningsfullt. I ett tilfelle beskriver 

informanten at nettverk videreformidlet både positiv og negativ informasjon. Informant 6 

forteller for eksempel hvordan informasjon om dårlige arbeids- og levekår i Italia gjorde at 

han ved utreisetidspunktet var bevisst på at han ikke ønsket å søke asyl i Italia:  

Vi hørte om Italia. At de har dårlig økonomi, dårlige arbeidskår og lite jobbmuligheter. 

Så det var ikke noen vits å søke asyl der. Men vi hørte så mye om Norge. Både i 

forhold til menneskerettigheter, at det er bra for barna og for familien. Og jeg tenker 

både familien og på fremtiden til barna mine. Så derfor valgte jeg Norge (informant 6). 

Med et ønske om å skape en fremtid for barna og familien, samt informasjon om at det i 

Norge finnes muligheter for barna, mens det i Italia er dårlige økonomiske tider - tilskriver 

informanten de aktuelle kvalitetene til det de oppfatter som Norge og Italia. Basert på 

informantens behov for fremtiden rangerer han stedene i forhold til hverandre. Det må 

påpekes her at det var få tilfeller hvor informantene på dette stadiet av reisen differensierte 

mellom steder innad i Europa. Informasjon knyttet seg hovedsakelig til Europa og/eller 

omfattet positiv informasjon om et enkeltland. 

Crawley (2010: 29), Koser og Pinkerton (2002: 9 - 11), blant flere finner også at nettverk og 

sosiale relasjoner er sentralt i migrasjonsprosesser. Crawley finner at nesten halvparten av 

informantene hans hadde familie eller venner i Storbritannia. For mange av dem var 

informasjon tilgjengeliggjort av nettverk viktig for valget av destinasjonsland. Han 

understreker samtidig at selv om mange hadde familie og venner i Storbritannia, var det kun 

et fåtall som hadde direkte eller nær kontakt med personer i utlandt før utreisen. Enda færre 

fikk informasjon som direkte informerte beslutninger om destinasjonsland. Brekke og Aarset 

(2009: 64) beskriver hvordan de eritreiske informantene deres, ved utreise, hadde begrenset 

informasjon om ulike land i Europa og at informasjon på dette tidspunktet hovedsakelig 
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knyttet seg til Europa. I likhet med Crawley (2010) og Brekke og Aarset (2009) finner også 

jeg at nettverk på dette tidspunktet hovedsakelig videreformidler informasjon av mer generell 

karakter, og at det i liten grad ble differensiert mellom land innad i Europa. Det siste poenget 

endrer seg derimot ved ankomst og etter ankomst til Europa, noe jeg kommer nærmere inn på 

i kapittel 6. Informasjon tilgjengeliggjort av nettverk knytter seg hovedsakelig til generelle 

beskrivelser av at det finnes fremtidsmuligheter, trygghet, fred, menneskerettigheter, osv i 

Europa. Ved utreisen oppfattes Europa å representere kvaliteter informantene har behov for i 

fremtiden.  

Videre er det ikke bare nettverk i form av familie og venner i Europa som fungerer som 

informasjonskilder. Også familie og venner i hjemlandet beskrives som sentrale 

informasjonskilder. Et par av informantene beretter at de hadde familie eller bekjente i 

Europa, men at de sjeldent eller aldri var i kontakt med dem og at de fikk lite eller ingen 

informasjon av dem. Rykter blant venner og familie i hjemlandet nevnes i den forbindelse 

som sentrale informasjonskilder. For eksempel forteller informant 5 følgende i forhold til hva 

han visste om Europa og/eller bestemte destinasjonsland før utreise:  

Nei altså, folk i min alder snakket om det. At det er mye, at Norge er et humant land, 

at man får mye hjelp i Norge. Man snakket mye positivt. Alle snakker positivt om 

Europa. Skal jeg være helt ærlig så tror man nesten det er et paradis (informant 5). 

Du vet, Norge hadde et bra rykte da. Ikke sant, fordi det gikk jo rykter om at under 

frigjøringskrigen så hjalp Norge frihetskjemperne. (…) Også våre fedre, våre eldre 

som kjempet og frigjorde landet, de forteller historier om at under den berømte eller 

beryktede sjette offensiven, når det internasjonale samfunnet sviktet oss, så stilte 

Norge opp (informant 5). 

Rykter og informasjon som deles mellom venner og bekjente i hjemlandet er en viktig 

informasjonskilde og bidrar til å etablere Europa og Norge som betydningsfulle steder. For 

informantene som hadde lite eller ingen kontakt med familie eller bekjente i Europa var dette 

en avgjørende informasjonskilde. Som det fremkommer av sitatet over etablerer informant 5, 

på bakgrunn av positive rykter som gikk i hjemlandet, en oppfattelse av Europa som et 

‘paradis’.  
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Gjenstander 

Også gjenstander danner grunnlag for positive assosiasjoner og etablering av steder: 

Det var også en veldig berømt kjeks som het, som kaltes Norge. (…) Og under 

innrulleringen spiste vi masse norgekjeks. (…) Og det sto jo «made in Norway» på 

den. Og da husker jeg at, da snakket vi om at ‘du vet dette landet som heter Norge, det 

må være veldig bra. Altså hvordan er det? Fordi du spiser èn kjeks, skikkelig mektig – 

og du blir mett!’. Så vi snakket om det, vi ble nysgjerrige. Hvordan ser flagget ut? 

Hvordan ser flagget ut? Ikke sant sånne ting (…). Men ikke sant, som sagt, på denne 

tiden så var jo situasjonen bra, så vi hadde ingen planer om å reise ut. Altså, så ikke 

sant, så kom denne situasjonen som endte med at jeg reiste ut. Og jeg var fast bestemt 

på at jeg skulle komme til Norge jeg (informant 5). 

Kjeksen, med symbolet ‘made in Norway’ og opplevelsen av ‘å bli skikkelig mett’ etter å ha 

spist kjeksen, fungerer her som en informasjonskilde i form av å skape en nysgjerrighet og en 

følelse av at Norge er et ‘bra’ land. Vigh (2009: 103) belyser i sin studie hvordan fysiske 

gjenstander bærer med seg representasjoner. I studien tar han for seg hvordan teknologiske 

gjenstander som fly, mobiltelefoner, datamaskiner, biler, osv, trigger forestillingsevner og 

minner «would-be» migranter i Bissau om bedre steder og tider. De teknologiske 

gjenstandene bidrar, i følge Vigh (2009: 103), til å belyse elendighetene og mangelen på 

fremgang i hjemlandet og fremgangen og mulighetene som finnes andre steder.  

Norgeskjeksen skaper ikke nødvendigvisen en oppfattelse av Norge som et fremgangsrikt og 

vellykket sted, slik som Vigh finner at teknologiske gjenstander fra vesten gjør, men bidrar 

likevel til å skape positiv assosiasjon knyttet til Norge.  Flere av informantene med samme 

landbakgrunn nevner norgeskjeksen som en sentral informasjonskilde.    

Media 

TV og internett er også en sentral informasjonskilde ved etablering av steder. For eksempel 

svarer informant 3 følgende på spørsmål om hva han visste om Europa eller Norge før utreise:  

Jeg så på TV og tenkte bare ‘å herregud, det må være et fint liv’. Du vet, det må være 

fantastisk, du kan ha drømmer og alt. Jeg ønsket å jobbe (…), jeg liker å jobbe, jeg 

elsker å jobbe. (…) Alle i hjemlandet mitt tenker positivt om Europa (informant 3).  

 

Gjennom TV har informanten sett bilder av Europa og etablerer, på bakgrunn av dette, en 

oppfattelse av Europa som et sted for muligheter og drømmer. TV og internett nevnes av flere 

informanter som en sentral informasjonskilde. Appadurai (1996: 4) argumenterer for at media 

og migrasjon er sammenkoblet og har en felles effekt på forestillingsinsgarbeid. Gjennom 
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media blir sosiale aktører presentert for alternative måter å leve livet på. Bilder og videoer 

fungerer som en ressurs for «self-imagination». Vigh (2009: 103) trekker i sin artikkel på 

dette argumentet. Han understreker at globalt spredte bilder av mulighetene som finnes andre 

steder leder mennesker til å reflektere rundt forskjeller, likheter og muligheter som finnes. 

Bilder og sosiale fortellinger gjør det, i følge Emirbayer og Mische (1998: 989) og Crawley 

(2010: 7), mulig for aktører å visualisere fremtiden og kan samtidig skape følelser av 

‘hvordan det er å være der’. Bilder og videoklipp av Europa ser tilsynelatende ut til å trigge 

forestillinger og positive assosiasjoner av ‘Europa’ og/eller støtter opp under allerede positive 

assosiasjoner. Europa etableres gjennom denne prosessen som et betydningsfullt sted.   

4.3 Informasjon om reisemuligheter 

I tillegg til prekære omstendigheter i hjemlandet og forestilte fremtider utenfor hjemlandet, er 

informasjon om reisemuligheter sentralt i forbindelse med etablering av asylreisen som 

fremtidsprosjekt. Som jeg var inne på tidligere hadde informantene varierende grad av tid og 

mulighet til å planlegge reisen. Felles for alle var likevel en viss kjennskap til reisemuligheter. 

Nettverk i hjemlandet, nettverk i utlandet samt internett nevnes som informasjonskilder i 

denne forbindelse. Variasjon knytter seg til hvorvidt informasjon om reisemuligheter var 

sentralt i forbindelse med beslutningen om å reise, eller om det ble sentralt først etter at det 

ble klart at personen skulle reise. Skillet går hovedsakelig mellom dem som forteller at de i en 

lengre periode hadde hatt en drøm eller plan om å reise ut, og dem som forteller at de ikke 

hadde hatt det. Informant 5 er blant dem som forteller at han i en lengre periode hadde drømt 

om å reise til Norge og som forteller at informasjon om reisemuligheter var sentralt i 

forbindelse med beslutningen om å reise ut. Han forteller:  

Du vet, det som også fungerte som en pushfaktor for utreisen var at, det var en venn av 

meg, en jeg hang mye sammen med, han reiste ut. Og etter tre uker kom jeg i kontakt 

med han på internett og han var i nabolandet. Så gikk det kanskje en måned etter det, 

og så var han plutselig i Libya. Så jeg bare tenkte ‘hva er det her for noe liksom?’. Og 

så endte han opp i Sverige og han kontaktet meg derifra. Og så var det også en annen 

venn og han endte opp i England. Så da tenkte jeg bare ‘Hvis de har klart det, så skal 

jeg også klare det’ (informant 5).  

Informasjon om reisemuligheter er sentralt i forbindelse med informantens utreise og fungerer 

i noen tilfeller som drivkraft for reisen i seg selv. Informasjon om reisemuligheter og andre 

som har lykkes bidrar, i henhold til begrepet projectivity (Emirbayer og Mische 1998: 984), til 

at informanten evner å identifisere mønster av muligheter og hindringer fremover i tid. 
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Fortellinger om andre som lykkes underbygger troen på at det er mulig å gjennomføre reisen - 

‘hvis de [andre] har klart det, så skal jeg også klare det’. Framtidsprosjektet - asylreisen - 

vurderes her utfra muligheter og hindringer fremover i tid. I henhold til Emirbayer og Mische 

(1998: 989) defineres et passende handlingsforløp utfra identifiserte mønstre av muligheter og 

hindringer. Dette impliserer ikke en forståelse av at informantene ved utreisetidspunktet 

oppfattet reisen som uproblematisk og/eller at informantene ved utreisetidspunktet hadde all 

relevant informasjon om reisen tilgjengelig. Det impliserer snarere en forståelse av at 

informasjon om reisemuligheter og kjennskap til andre som har klart å gjennomføre reisen 

etablerer oppfattelser av at det er mulig å lykkes, til tross for hindringer og utfordringer 

underveis. Samtlige informanter forteller at de var kjent med at reisen innebar stor risiko. 

Dette forholdet leder oss videre inn på asylreisenes tvetydige betydning.  

4.4 Asylreisen - offer og mulighet   

Videre, i en refleksjon rundt kjennskap til reisemuligheter, belyses forholdet mellom 

mulighetene forbundet med reisen og risiko forbundet med reisen. Informant 5 forteller: 

(…) Når det gjelder oss [personer fra informantens hjemland] så er det litt sånn, det 

fungerer som en kjede eller samlebånd på en måte da. (…) Når man hører om en viss 

person eller noen som har kommet frem så er det bare det man tenker på. ‘Hvis han 

kommer frem så skal hvertfal jeg klare det’. Så da er man opptatt av det, man tenker 

liksom ikke på andre ting. Man tenker bare på det å komme frem, man tenker ikke på 

hindringene underveis og hva som kan skje. (…) (informant 5). 

Informanten er kjente med at reisen innebærer hindringer og utfordringer, men historier om 

personer som har reist tidligere og som har lykkes overskygger dette. Hovedfokuset er her 

rettet mot mulighetene reisen representerer og kapasiteten man har til å gjennomføre reisen. I 

andre tilfeller belyses forholdet mellom muligheter og utfordringer forbundet med reisen på 

en annen måte. Flere av informantene beskriver reisen med utgangspunkt i hva de opplever å 

måtte etterlate seg. Beskrivelser av reisen som et ‘offer’ går igjen her.  Informant 7 var blant 

dem og beskriver reisen på følgende måte: 

Det som er, det er at, et land du flykter til det er et land du flykter til. og det hadde jeg 

ganske god erfaring med, fordi jeg måtte flykte som liten. Så jeg var innstilt på at man 

ikke kunne forvente at det kom til å bli veldig bra. Jeg var innstilt på, eller jeg var klar 

over at man uansett blir behandlet som en annenrangsborger. Så det vi (…) tenker, i 

min alder, så tenker man bare på sine barn egentlig. At dem skal få vokse, at dem skal 

få en bra oppvekst og at dem skal ta høyere utdanning og sånn. Hvis du skjønner hva 
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jeg mener? Det er sånn jeg tenker. Så vi ser bort ifra oss selv, nedprioriterer oss selv 

(informant 7). 

 

Der reisen i noen tilfeller beskrives i positive termer og med utgangspunkt i å representere 

muligheter og potensielle og positive fremtider, beskrives den i andre tilfeller som et ‘offer’. 

Offer har i denne sammenhengen to betydninger.  Offer knytter seg både til det å ‘ofre’ 

nåtiden og livet i hjemlandet –å nedprioritere seg selv og sine ønsker/behov - til fordel for en 

ukjent og usikker fremtid andre steder, slik det fremkommer av sitatet over. Basert på 

tidligere erfaringer av å flykte forventer informant 7 at livet i Europa vil preges av at han vil 

bli behandlet som en ‘annenrangsborger’.  Senere i intervjuet kommer det frem at ‘det å bli 

behandlet som en annenrangsborger’ særlig knytter seg til utfordringer med å skaffe arbeid i 

landet man flykter til og opplevelser av å bli forskjellsbehandlet som følge av at man kommer 

‘utenfra’. Videre knytter ‘offer’ seg til det å potensielt ‘ofre livet’ som følge av risikoen 

forbundet med reisen.  I en refleksjon rundt utreisen forteller informant 6 følgende: 

Vi planla jeg og min kone at vi må reise ut fra hjemlandet. For det første tenkte vi på 

fremtiden til barna våre. Og nå, man kan ikke leve i hjemlandet på grunn av krig. (…) 

Det var jeg som måtte reise. Min kone måtte være med barna. Så jeg måtte på en måte, 

ofre meg, for å redde hele familien. Selv om jeg visste at det var en veldig vanskelig 

reise, måtte jeg gjøre det for og, ja, å prøve å skape fremtiden til barna mine, til hele 

familien(…) (informant 6). 

 

I likhet med flere andre beskriver informant 6 reisen som et offer, og knytter betydningen til 

risikoen for og potensielt kunne miste livet underveis. Informanten beskriver hvordan han er 

villig til å potensielt ofre livet i håp om å skape en fremtid for familien. Emirbayer og Mische 

(1998: 1000) påpeker at fornuftige og kloke handlingsvalg i noen tilfeller innebærer tragiske 

tap. Forfølgelse av et prosjekt eller et gode kan i noen tilfeller kreve at man ofrer et annet 

gode. Utførelse av prosjekter impliserer i slike tilfeller ikke nødvendigvis en lykkelig løsning, 

men snarere oppfyllelsen av et mindre onde. Beskrivelser av asylreisen som et ‘offer’ kan 

forstås i henhold til dette argumentet. Berger og Mohr (1975: 187) belyser i sin bok, som 

omhandler arbeidsinnvandring i Storbritannia på 1970-tallet, hvordan det og gjøre investering 

og ofring i nåtiden for fremtidens skyld er et vesentlig aspekt ved sosialt liv. Forfatterne 

belyser hvordan arbeidsmigranter i Storbritannia ofrer nåtiden – i form av å akseptere dårlig 

behandling og diskriminering – som et middel for å potensielt oppnå en bedre fremtid. I min 

studie finner jeg at informantene er villige til å ofre livet i hjemlandet og gjennomgå en 

utfordrende og risikofylt reise, som et middel for å skape en fremtid i Europa.  
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4.5 Oppsummering 

Prekære omstendigheter i hjemlandet, forestilte fremtider andre steder og informasjon om 

reisemuligheter er sentralt og nært relaterte aspekter i forbindelse med utreisen. Prekære 

omstendigheter i hjemlandet, som følge av krig og konflikt, beskrives i samtlige tilfeller som 

avgjørende for utreisen. Variasjon knytter seg til hvorvidt informantene hadde hatt tanker om 

å reise ut i kortere/lengre tid eller om de aldri hadde hatt tanker om et liv utenfor hjemlandet. I 

relasjon til beskrivelser av prekære omstendigheter i hjemlandet står oppfattelser av 

alternative fremtidsmuligheter utenfor hjemlandet. Relasjonen mellom omstendigheter i 

hjemlandet (nåtid) og orienteringer mot fremtiden legger sammen grunnlag for etablering av 

nye framtidsprosjekter – å reise til Europa i håp om en mulig/bedre fremtid; Drivkraft til å 

etablere nye prosjekter mottas gjennom utfordringer ved livet i hjemlandet og rykter og 

informasjon om muligheter som finnes andre steder legger grunnlag for å formulere nye 

framtidsprosjekter. Sted er sentralt i den forbindelse da framtidsprosjektene knyttes til 

betydningsfulle steder. Sted gjør det mulig for informantene å visualisere en alternativ og 

betydningsfull fremtid. Asylreisens gjennomførbarhet vurderes utfra informasjon om 

reisemuligheter og rykter om andre som har lykkes med å gjennomføre reisen.  

Jeg finner at asylreiser har en tvetydig betydning. På den ene siden representerer reisen 

muligheter og et middel for å skape en mulig/bedre fremtid. På den andre siden representerer- 

og beskrives reisen som et ‘offer’. ‘Offer’ knyttes både til opplevelsen av å ofre nåtiden og 

livet i hjemlandet til fordel for en ukjent framtid, og til opplevelser av å potensielt ofre livet 

som følge av risikoen forbundet med reisen. 
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5 «Reisen er et slags sjansespill» 

I forrige kapittel ble utgangspunktet for asylreisen belyst, samt asylreisens tvetydige og 

motstridende betydning. Med utgangspunkt i begrepet projectivity belyste jeg hvordan 

asylreisen som framtidsprosjekt ble etablert. I dette kapitlet vil jeg, med utgangpunkt i 

begrepet praktisk evaluering, belyse hvordan videre reise vurderes underveis. I tillegg vil jeg 

belyse hindringer, utfordringer og muligheter informantene beskriver som sentrale ved reisen. 

Som det vil komme frem av kapitlet preges asylreiser av gjentatte 

beslutningstakingsprosesser, tvetydigheter og konflikt (Griffiths med flere 2013, Brekke og 

Aarset 2009). 

5.1 Kilder til utfordringer, hindringer og muligheter 

 Økonomi 5.1.1

Økonomi er et gjennomgående tema i informantenes refleksjoner knyttet til reisen og har stor 

betydning på hvordan reisen utvikler seg. I en refleksjon rundt reisemuligheter belyser 

informant 2 økonomiens sentrale rolle i migrasjonsprosessen. Han forteller:  

Det er den som har penger som klarer å reise videre, de som ikke har [penger] kan 

selvfølgelig ikke (informant 2).  

Penger er altså avgjørende for å kunne reise. Dette er på mange måter et selvsagt poeng, men 

implisitt og sentralt i forhold til dette er konsekvensene av å ikke ha penger eller å ha en 

begrenset økonomi. Konsekvensene i denne sammenheng er at reisen tar lang tid, i flere 

tilfeller måneder og år, da migrantene er avhengige av kortere eller lengre transittopphold for 

å jobbe og spare penger. I tillegg innebærer en begrenset økonomi at migrantene må benytte 

seg av lange og farefulle reiseruter. I en refleksjon rundt starten av reisen belyser informant 5 

hvordan migranter benytter seg av menneskesmuglere fordi de ikke kan reise på lovlig vis og 

at transittopphold er nødvendig for å spare økonomiske midler til videre reise. Han forteller: 

Folk bruker det bare som en passasje [flyktningleirer]. Transittsted da. Ikke sant, i 

utgangspunktet så er tanken at folk skal bo der. Men det folk gjør, det er at de betaler 

for å bli smuglet videre (…). For du har ikke tillatelse til å reise lovlig. Så det folk 

gjør for å skaffe penger, enten får man tilsendt penger fra utlandet (…) eller så må 

man jobbe. Ikke sant, man kutter korn og sånn, og så jobber man litt for å spare 

penger for reisen videre (informant 5).  
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Videre forteller han:  

Jeg hadde ikke så mye hjelp å få utenfra da, jeg hadde ikke så mye folk som kunne 

hjelpe meg i utlandet. Så ikke sant, jeg sparte penger her og der (informant 5).  

 

Informant 5 var blant dem som var avhengig av å ha flere lengre transittopphold underveis for 

å jobbe og spare penger. Gjennom intervjuet kommer det frem at han tilbragte noen måneder 

ved første transittsted, to år i Libya, noen uker i Italia og til slutt i overkant av to år i Norge 

før han fikk opphold. Som følge av økonomi og som følge av at han valgte å kjempe for 

oppholdstillatelse i Norge, endte reisen hans opp med å ta flere år. Det siste aspektet kommer 

jeg inn på i neste kapittel. 

Reiseforløpet som belyses ovenfor er ikke enestående blant informantene. Flere forteller at de 

i perioder opplevde ‘å stå fast’ i transitt fordi de ikke hadde økonomi til å reise videre. 

Samtlige informanter forteller at de opplevde det som utfordrende å forholde seg til at reisen 

‘dro ut i tid’. Denne opplevelsen var i stor grad knyttet til at det ikke var samsvar mellom 

tidligere forventninger knyttet til hvor lang tid reisen kom til å ta og hvor lang tid den i 

realiteten tok. Stress i forhold til dette var samtidig knyttet til at personer i hjemlandet hadde 

forventninger til informantenes reise og hvor lang tid den ville ta. Opplevelser av og ikke 

klare å innfri forventninger (både andres og egne) beskrives som utfordrende. Nedenfor 

belyser informant 7 hvordan han opplevde forventinger fra familie og venner:  

Altså ærlig talt, de trodde ikke at det skulle ta så lang tid. Spesielt mot slutten så 

begynte det å påvirke meg. Det begynte å gå inn på meg, for jeg begynte å føle mye 

press da (informant 7). 

 

Det er selvsagt ikke bare økonomi som avgjør hvorvidt migranter må ha transittopphold 

underveis, hvilke reisemidler som anvendes og hvor lang tid reisen tar. For eksempel har 

strukturelle rammevilkår for å kunne reise internasjonalt betydning, i tillegg til faktorer som 

vær og grensekontroll.  Papadopoulou (2004: 173) påpeker for eksempel at det er en 

sammenheng mellom intensivering av grensekontroll og flyktningers anvendelse av ulovlige, 

farlige og kostbare måter å reise på. Grensekontroll kan samtidig føre til avbrudd i reisen og 

økte utgifter.  Flere informanter forteller at de ved èn eller flere anledninger ble tatt i 

grensekontroll og at konsekvensene av dette var at reiseetappen ble avbrutt, utsatt og at de 

økonomiske utgiftene økte. Informant 4 er blant dem som hadde flere lengre transittopphold 
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underveis fordi han måtte spare opp økonomiske midler.  Han belyser nedenfor hvordan 

økonomi og grensekontroll førte til at hans transittopphold i Libya ble ytterligere forlenget:   

Han [smugleren] gjemte oss, vi var tre stykker, han gjemte oss med noen sauer under 

dekk. (…). Før båten forlot havnen ble vi tatt i kontroll, og vi ble satt i fengsel. Så jeg 

satt i fengsel. Men jeg slapp ut, jeg betalte 100 dollar for å slippe ut. Alt er penger der 

nede. Så jeg måtte bestemme meg for å jobbe videre, for å samle penger på nytt. Så 

skaffet en jobbet. (…). Noen måneder etter så hadde jeg samlet litt penger (informant 

4).   

Uforutsette hendelser som grensekontroll kan dukke opp underveis og endre reiseforløp og 

øke utgifter. Det økonomiske aspektet påvirker samtidig opplevelsen av hva som ‘står på 

spill’ og er en stressfaktor før informantene legger ut på neste reiseetappe. Informant 3 

oppholdt seg noen uker i Tyrkia før han skulle reise videre med båt over til Hellas. I en 

refleksjon rundt hva han og andre migranter snakket om da de var i transitt og hva han tenkte 

om den videre reisen, forteller han følgende: 

Vi snakket om; ‘Hvor lenge har du ventet?’, ‘Jeg har ventet to måneder, hvor lenge har 

du ventet?’, ‘Jeg har ventet tre måneder’. ‘Hva har du gjort i denne perioden?’. ‘Jeg 

har prøvd å reise ut to – tre ganger, men politiet tok meg. Jeg kan ikke prøve mer’. Du 

vet, alle folkene hadde så vanskelige situasjoner. Alle folkene hadde prøvd og prøvd 

og prøvd. Men det gikk ikke. Så jeg var veldig redd. Jeg var veldig redd.   

 

Intervjuer 

Kan du utdype litt mer rundt hva du var redd for?  

 

Jeg var redd fordi jeg ikke kunne svømme. Og, når folk fortalte meg hvor mye reisen 

kostet … (…) Så jeg var veldig redd (informant 3).  

 

Mye står på spill når informantene skal legge ut på nye reiseetapper. Dette knytter seg både til 

frykten for å potensielt miste livet (dette kommer jeg nærmere inn på i andre del av dette 

kapitlet) og til det økonomiske aspektet ved reisen, slik som i informant 2 sitt tilfelle. Den 

økonomiske innsatsen er allerede høy og dersom reiseetappen blir avbrutt må informantene 

starte oppsparingen på nytt og reisen trekker ut i tid. 

Økonomi innehar samtidig et muliggjørende aspekt. Det er nettopp økonomi som i det hele 

tatt gjør det mulig for migranter å kunne reise ut og gjennomføre asylreiser. Som det ble 

påpekt gjennom sitat fra informant 2 i starten av kapitlet ‘er det den som har penger som kan 

reise videre, den som ikke har [penger] kan selvfølgelig ikke. Brekke og Aarset (2009: 25) 

argumenterer for at migranters handlingsrom på reise ikke er statisk, men at handlingsrommet 
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stadig er i utvikling og endring. I henhold til dette kan man argumentere for at økonomiske 

ressurser spiller inn her og bidrar til å vekselvis øke og begrense migrantenes handlingsrom.  

 Menneskesmuglere 5.1.2

Informantene anvendte ulike reisemidler underveis og til ulike reiseetapper. Felles for alle var 

at de var avhengig av å benytte seg av menneskesmuglere under hele eller deler av reisen. 

Menneskesmuglere beskrives som en kilde til usikkerhet og risiko. Informantene forteller at 

de var nervøse i møte med smuglerne og at de i ingen eller liten grad stolte på dem. I en 

refleksjon rundt planlegging av videre reise belyser informant 5 hvordan han opplever at 

menneskesmuglerne opererer og hvilken konsekvens dette har for migranter:  

Så du vet, det var formidlere der [i transittbyen] og smuglere som driver med sånt da. 

Og det som er, fra det tidspunktet du har bestemt deg for å reise til Europa, fra det 

tidspunktet så opphører du som et menneske. Fra det tidspunktet er du en sau. Det er 

sånn du blir behandlet. Fordi du blir solgt fra det ene punktet til det andre underveis, 

flere ganger. (…). Noen av dem [smuglerne] er ordentlige, andre er ikke det. Da tenker 

jeg på de som følger deg da. (…). Når du legger ut på en sånn reise må du alltid være 

på vakt. Du må være forberedt på alt (informant 5).  

 

Informant 5 beskriver hvordan det å være involvert med menneskesmuglere innebærer at 

migranten mister makt over sin egen situasjon og migrasjonsprosess. Han sammenligner 

formidling av migranter mellom smuglere med kjøp og salg av dyr. Utsagnet ‘du blir solgt fra 

det ene punktet til det andre underveis’ belyser maktubalansen mellom smugler og migrant og 

hvordan migranters handlingsrom begrenses i kontakt med menneskesmuglere. Sitatet 

illustrerer samtidig usikkerheten og den psykiske påkjenningen informanten opplever i 

kontakt med smuglerne, da det innebærer og alltid måtte ‘være på vakt’. Påkjenning i denne 

forbindelse knytter seg også til usikkerhet i forhold til om smuglerne ville følge opp avtaler 

etter at migranten hadde betalt for en tjeneste. 

Fysisk påkjenning nevnes også  av flere som en sentral utfordring og påkjenning ved å være 

involvert med menneskesmuglere. Informant 5 forteller blant annet følgende i den 

sammenheng:  
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Under hele reisen, du vet, de [smuglerne] har forskjellige ting som de bruker for å slå 

med (…), de går løs på deg, hele veien. De gjør hva de vil med deg. Det er folk som 

forsvinner, det er folk som blir drept. Altså de behandler deg som, de river deg i håret 

og bare kaster deg på bilen. De sier det rett ut ‘hadde ikke dere hatt penger hadde vi 

kjørt over dere. Vi gjør det her for penger’. Altså, veldig fornedrende, nedverdigende 

… det du går gjennom underveis. Etter alt det her, så til slutt kom jeg frem til Tripoli 

(informant 5). 

Ved en annen reiseetappe forteller han følgende: 

Når vi startet reisen til Italia [fra Libya] så reiser man med smugler. (…). Og du vet, 

når du skal stige på så er dem ganske hissige [smuglerne]. Dem bare ‘stig på, stig på, 

kjapp dere’. Og alt dem gjør er liksom preget av hat. Dem går løs på deg med stokkene 

sine, dem slår deg (…). Så selv om du har betalt for det så blir du slått mens du stiger 

på. ‘Kom igjen, kjapp deg’.  Og så stapper dem folk inn i bilen da. Og så sender de 

bilen avgårde. Neste runde samme. Slår, stapper inn. Og så når du kommer til kysten 

så sier dem ‘gå av’. Og så må man, så blir man beordret til å sette seg ned på rekke og 

alt dette skjer samtidig som dem slår (informant 5).  

Menneskesmugleres brutale behandling av migranter skaper stor usikkerhet og påkjenning 

underveis. Det må samtidig presiseres her at ikke alle informantene beretter at 

menneskesmuglerne de var i kontakt med behandlet dem brutalt fysisk. Om dette skyldes at 

informantene ikke opplevde slike eller lignende hendelser underveis, eller om de ikke ønsket 

å komme inn på dette temaet under intervjuet er usikkert. Som nevnt i metodekapitlet var 

dette et tema jeg ikke spurte informantene direkte om da det vurderes å være svært sensitivt. 

Flere av informanten kom likevel inn på tematikken ved eget initiativ.  

Menneskesmuglere har, i likhet med økonomi, både et begrensende og et muliggjørende 

aspekt ved seg. På den ene siden begrenser smuglerne informantenes handlingsrom, enten 

gjennom en fysisk brutal behandling og/eller gjennom å frata migrantene kontroll over 

situasjonene de befinner seg i. På den andre siden er menneskesmuglernes tilstedeværelser og 

tilbud av tjenester avgjørende for at reisen i det hele tatt kan gjennomføres. 

Menneskesmuglernes tjenester bidrar på den måten også til å øke migranters handlingsrom.  

Som jeg var inne på over er det, i følge Papadopoulou (2004: 173), en sammenheng mellom 

flyktninger anvendelse av illegale reisealternativer og grensekontroll. Flere av informantene 

forteller at tilstedeværelsen av menneskesmuglere og deres tjeneste var helt avgjørende for at 

personen kunne reise ut av hjemlandet og inn til Europa. Informant 1 er blant disse og 

forteller følgende: 
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Jeg skulle ønske at jeg ikke måtte reise med hjelp av smugler, særlig på grunn av 

risikoen for å dø på veien. (…) Hele Europa presser mennesker fra mitt hjemland til å 

flykte på den måten, gjennom smuglere. Visst de hadde åpnet for eksempel for å søke 

visum, så kunne man klarte å komme på egenhånd. Hvorfor skal de [migranter] ofre 

livet sitt for å komme på denne måten? (informant 1) 

Informanten forteller at han oppfatter at Europa presser migranter til å anvende seg av 

menneskesmuglere. Implisitt beskriver informanten at han var avhengig av å benytte seg av 

menneskesmuglere for å kunne gjennomføre reisen.  

Utfordringer og hindringer som følge av økonomi, menneskesmuglere, grensekontroll, 

asylreguleringer og været er aspekter informantene delvis kjente til før de reiste og som de 

fikk ytterligere kjennskap til underveis. I forrige kapittel var jeg inne på hvordan noen av 

informantene, ved utreisen oppfattet reisen som et ‘offer’, nettopp på grunn av risiko og 

utfordringer beskrevet her. I den neste delen vil jeg belyse hvordan informantene vurderer 

videre reise underveis og hvordan tid er sentralt i denne prosessen.  

5.2 Vurdering av handlingsalternativer underveis 

  «Det fins ikke er annen vei» 5.2.1

I dette delkapitlet vil jeg se nærmere på refleksjoner rundt handlingsmuligheter underveis og 

drivkraft til å gjennomføre reisen. Begrepet ‘handlingsalternativ’ refererer her til 

handlingsalternativene (1) å fortsette den planlagte ruten til Europa (2), å bli værende i 

transittlandet/etablere seg permanent, eller (3) å reise tilbake til hjemlandet. Som det vil 

komme frem nedenfor kan handlingsalternativene direkte relateres til tidsdimensjonene fortid, 

fremtid og omstendigheter underveis. De fleste informantene beretter at de var av den 

oppfatning at det ikke fantes alternative reiseruter. Informant 5 beretter eksplisitt at han 

oppfattet at det kun var èn reiserute til Europa. Han forteller:  

Det man vet er at man drar til Libya, til Tripoli, fordi det er der kysten er. Ikke sant, 

det er det som er ruta, for det fins ikke en annen vei (informant 5).  

Også informant 4 beretter at det kun var èn vei til Europa – ruta gikk over havet fra Libya og 

til Italia:  

Det er bare KUN en vei [til Europa]. Du kommer ikke forbi. Du kan ikke stikke fra 

Italia, du kommer gjennom havnen, det er det første europeiske land du kan komme til 

(informant 4). 
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Typisk blant informantene er at de oppfattet at det kun fantes èn reiserute. Enten fordi de var 

av den oppfatning at det kun fantes èn rute, eller fordi det var den eneste reelle ruten grunnet 

økonomi eller strukturelle forhold. Èn av informantene forteller derimot at han opplevde å ha 

flere reisealternativer. Han forteller at han sto mellom to alternative ruter, der den ene gikk 

langs land og hav fra hjemlandet og til Europa og den andre innebar å reise med fly inn i 

Europa. Informanten vurderte reiserutene etter hvor stor risiko han oppfattet at de innebar. På 

grunn av risikoen forbundet med den første reiseruten valgte han å bli værende i transitt i en 

lengre periode, for å jobbe og spare penger til å finansiere en flyreise assistert av 

menneskesmuglere. Informant 7 beretter:   

Man kunne reise (…) til Libya og så over havet. Denne ruten kunne jeg ikke 

godta.(…)Men jeg hadde en større plan. Så min plan var å finne en måte å komme 

meg direkte til Europa på, med fly (informant 7). 

Uavhengig av om informantene oppfattet at de hadde en eller flere alternative reiseruter, 

måtte de gjennomgå gjentatte vurderingsprosesser. Vurderingene som fremkommer av 

datamaterialet knytter seg hovedsakelig til vurdering av gjennomførbarheten av neste 

reiseetappe. Handlingsalternativer, muligheter og risiko trekkes inn her.  

 «Jeg hadde litt mareritt før jeg skulle reise» 5.2.2

Til tross for at de fleste informantene allerede før utreise hadde etablert et ønske om å reise til 

Norge, impliserer ikke dette at reisen var en uproblematisk overgang fra et sted til et annet. 

Reisene var i stor grad preget av flere og ofte gjentagende reiseetapper, stillestående perioder, 

tvetydigheter, motsetninger og stor risiko. Informantene vurderer kontinuerlig videre reise og 

alternative handlingsforløp. I likhet med de fleste informantene hadde informant 1 et lengre 

transittopphold før han kom til Europa. Han tilbragte et år i Egypt der han arbeidet, sparte 

penger og planla videre reise. I en refleksjon rundt transittoppholdet kommer det frem 

hvordan informanten vurderer videre reise i lys av omstendighetene som omgir han:  

Jeg var i Egypt i ca. ett år. (…) Også der var det veldig vanskelig å bo, i Egypt. Særlig 

med Egypterne. Det er veldig vanskelig, de har en annen mentalitet enn oss, og det 

oppstod noen konflikter på grunn av det. Det var veldig vanskelig å finne jobb i Egypt, 

særlig for ungdommer som oss, så derfor velger alle å reise videre fra Egypt 

(Informant 1). 

 

Informanten beskriver hvordan økonomiske og sosiale utfordringer i transitt var sentralt for 

hans ønske og beslutninger om å reise videre. Slike beskrivelser er gjennomgående i 
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informantenes refleksjoner knyttet til reisen, noe som tyder på at nåtiden – omstendigheter 

underveis er sentralt for vurdering av videre reise. I henhold til begrepet praktisk evaluering 

(Emirbayer og Mische 1998: 994) må sosiale aktører respondere på kravene og betydningene 

av nåtiden - framtidsprosjekter må bringes inn i den opplevde verdens omstendigheter og 

gjennomgå praktiske vurderinger. Dette gjelder også ved migrasjonsreisen. Videre reise må 

vurderes i lys av omstendighetene underveis og forventede hindringer og muligheter. Jeg 

finner at videre reise i første omgang vurderes i lys av de umiddelbare omstendighetene som 

omgir informantene, slik det fremkommer av sitatet over. Informant 1 vurderer, utfra de 

sosiale og økonomiske utfordringene ved livet i Egypt, at videre reise er hensiktsmessig. I 

andre omgang vurderes videre reise med utgangspunkt i omstendigheter og feltet av 

muligheter. Det siste innebærer at informantene identifiserer fremtidige forløp, risiko og 

muligheter. I forhold til ‘feltet av muligheter’ finner jeg at informantene trekker inn (1) 

mulighetene knyttet til neste reiseetappe, (2) risikoen knyttet til neste reiseetappe, (3) 

muligheter for å bli/etablere seg i transittlandet og (4) muligheten for å reise tilbake til 

hjemlandet. Nedenfor følger informant 1 opp forrige sitat med en refleksjon rundt neste 

reiseetappe. Gjennom refleksjonen kommer den andre vurderingsprosessen frem: 

Fra Egypt reiste jeg med båten. Det var vanskelig reise. Det kan jeg si helt ærlig, det 

var dødsreise (…) Selv om det var mange drømmer foran oss og foran meg, tenkte jeg 

også ‘det kan hende jeg dør’. Jeg hadde litt mareritt før jeg skulle reise. Jeg begynte å 

tenke ‘er det riktig at jeg skal reise? At jeg skal ofre kanskje meg selv for å reise?’. 

Det var vanskelig å velge. Det var vanskelig, helt bestemt. Det er vanskelig å være i 

Egypt også og tilbake til hjemlandet det var umulig. Å bo i Egypt var enda 

vanskeligere, både sosialt og økonomisk. For det er, egypterne ligner ikke på oss. Det 

var ikke noe valg – enten skal jeg reise til Europa og leve videre eller så skal jeg dø på 

veien. Ikke noe valg (Informant 1). 

 

Informanten reflekterer rundt hvordan han i forkant av reisen på den ene siden tenkte på 

drømmene han hadde foran seg, men at han på den andre siden var bekymret for risikoen 

forbundet med båtreisen. Sitatet illustrerer både asylreisens tvetydige betydning – ‘offer’ og 

‘mulighet’, som jeg var inne på i kapittel 4, samt hvordan framtidsprosjektet vurderes utfra 

omstendigheter og feltet av muligheter. Rollen tid har i denne prosessen blir særlig tydelig her 

da ‘feltet av muligheter’ kan knyttes direkte til de ulike tidsorienteringene.  I sin vurdering av 

videre reise trekker informanten vekselvis på (1) orienteringer mot fremtiden – 

fremtidsdrømmen om Europa og risiko forbundet med reiseetappen, (2) orienteringer mot 

fortiden – at det er umulig å reise tilbake til hjemlandet, og (3) på omstendigheter underveis – 

at det var for vanskelig å leve i Egypt. I henhold til begrepet praktisk evaluering responderer 
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informanten på kravene og betydningen av nåtiden og gjør vurderinger av videre 

handlingsforløp med utgangspunkt i dette og feltet av muligheter og hindringer.  

Framtidsprosjektets gjennomførbarhet vurderes utfra mål, middel, innsats og alternativ. I 

henhold til begrepet praktisk evaluering (Emirbayer og Mische1998: 994) styrker denne 

vurderingsprosessen aktørers evne til å forfølge framtidsprosjekter. Vurdering av videre reise 

er forankret i samspillet mellom fortid, fremtid og nåtid. Selv om informantene forteller at de 

ikke anså transittstedet som et potensielt destinasjonsland og aldri oppfattet at det var et reelt 

alternativ å reise tilbake til hjemlandet – trekkes det inn som argument i refleksjoner og har en 

sentral rolle i vurderinger av videre reise. Informasjon tilgjengeliggjort underveis er sentralt i 

forhold til denne prosessen.   

Som Emirbayer og Mische (1998) påpeker må vurderinger og beslutninger ofte tas i 

omstendigheter preget av tvetydighet, usikkerhet og konflikt. Dette poenget er særlig sentralt i 

en migrasjonsprosess da mål og middel ofte motsier hverandre - forfølgelse av en fremtid i 

Europa innebærer å potensielt kunne miste livet. Jeg kommer nærmere inn på dette i slutten 

av kapitlet. 

 «Det er som å stå mellom barken og veden» 5.2.3

Flere av informantene forteller at de måtte gjøre gjentatte forsøk på å reise/gjennomføre 

reiseetapper. Informant 5 forteller at han i løpet av sine to år i transitt i Tripoli gjorde flere 

forsøk på å reise ut. Planen hans var å reise over havet fra Libya til Italia. Han forteller blant 

annet at han i forsøk på å reise ut holdt på å drukne tre ganger og at han i ett av forsøkene ble 

tatt av Libyske myndigheter og deretter fengslet. I en refleksjon rundt transittoppholdet i 

Libya og videre reise forteller han:  

Du vet, det er umulig å leve i Libya. Altså, når du har kommet til Libya, det er som å 

stå mellom … det er som å stå mellom barken og veden på en måte. (…). Problemet 

med Libya er at man vil gjerne jobbe. Og du søker på jobber, og du søker på jobber og 

etter mye slit så finner du deg en jobb da. Manuelt byggearbeid. Og så jobber du for 

dem, og den dagen du skal få lønn så sier de til deg ‘enten stikker du av eller så vil vi 

få deg arrestert’. Så du kan ikke leve der. (…) Og så er det sånn at, det er et eller annet 

med moralen i samfunnet. Noen kan, hvem som helst kan bare komme bort til deg og 

banke deg opp. (informant 5). 

 

Til tross for at informanten gjorde flere forsøk på å reise ut av Libya og konsekvensene dette 

medførte, forteller han at det var uaktuelt å slå seg ned i Libya. Igjen er begrepet praktisk 

evaluering fruktbart for å belyse vurderingsprosessen og hvordan tid er sentralt i forhold til 



61 

 

vurdering av videre reise. Ønsket om en fremtid i Europa vurderes her opp mot 

omstendigheter i nåtiden - utfordringen informanten opplevde ved livet i Libya. Negative 

migrasjonserfaringer i Libya bygger opp under informantens ønske om å reise videre og 

fungerer som drivkraft for videre reise. Utfra kravene og omstendighetene i nåtiden vurderes 

videre reise som et hensiktsmessig alternativ.  Ved å trekke inn utsagnet ‘det er som å stå 

mellom barken og veden’ beskriver informanten hvordan han opplever å stå mellom to 

krevende og vanskelige situasjoner; han har Sahara bak seg og havet foran seg. I likhet med 

eksemplet over vurderes videre reise i første omgang med utgangspunkt i kravene og 

betydningen av nåtiden, livet i transitt. Deretter vurderes videre reise i lys av omstendigheter 

og feltet av muligheter. Videre forteller informant 5 følgende:  

Altså, en ting må være klart. Det du tenker, altså du tenker ‘la oss bare komme til 

Europa! La oss bare komme til Europa!’ (…) Det er mange som mister livet. Mange 

jeg kjenner druknet, det var mange som mistet livet i Sahara. Bare på mine tre forsøk 

så var det mange som døde. (…) Så tatt i betraktning så tenker du bare ‘Så lenge jeg 

kommer til Europa’ (Informant 5). 

 

Informanten følger opp beskrivelser av at det var vanskelig å leve i transitt med å fortelle at 

han på dette tidspunktet tenkte ‘la oss bare komme til Europa!’. I henhold til begrepet praktisk 

evaluering vurderes videre reise i lys av omstendigheter og feltet av muligheter. Basert på (1) 

erfaringer i transitt og (2) tidligere gjennomførte reiseetapper, (3) erfaringer av å prøve å reise 

ut av Libya samt (4) ønsket om å komme til Europa og kjennskap til risiko ved neste 

reiseetappe - vurderer han videre reise til Europa som eneste mulighet. Samspillet mellom 

tidsorienteringer legger grunnlag for vurderingen samt beslutninger om å forfølge 

framtidsprosjektet.  

I likhet med Robinson og Segrott (2002), Brekke og Aarset (2009), blant flere, finner jeg at 

vurdering av handlingsalternativer er en pågående prosess gjennom hele reisen. Emirbayer og 

Mische (1998: 1012) argumenterer for at sosiale aktører kontinuerlig engasjerer erfaringer og 

repertoarer fra fortiden, projiserer hypotetiske veier fremover i tid og tilpasser handlinger til 

kravene fra fremvoksende situasjoner. Basert fra erfaringer og informasjon tilgjengeliggjort 

underveis identifiserer informantene mulige/alternative handlingsforløp samt risiko og 

muligheter forbundet med handlingsforløpene. I henhold til Emirbayer og Mische (1998) sitt 

argument tilpasser informantene handlinger til fremvoksende og hypotetiske situasjoner og 

nåværende og fremtidige behov. Ved å kontekstualisere sosial erfaring på denne måten blir 

sosiale aktører, i følge Emirbayer og Mische (1998: 994), i stand til å forfølge prosjekter og 
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utfordre situasjoner og handlingskontekster de står overfor. På bakgrunn av (1) behovet for 

framtidsutsikter, (2) oppfattelser av at det finnes framtidsutsikter i Europa, (3) opplevelser av 

manglende framtidsutsikter i transittlandet og (4)opplevelser av at de ikke kan reise tilbake til 

hjemlandet - beslutter informantene å reise videre. Brekke og Aarset (2009) belyser med 

utgangspunkt i en sekvensiell handlingsmodell hvordan asylreiser preges av 

gjentakende/multiple beslutningstakingsprosesser, se avsnitt 2.3. Modellen innebærer at hver 

bevegelse migranter tar åpner opp nye kontekster for handling. Nye beslutninger må tas i 

henhold til nye handlingskontekster.  Vurderingsprosesser knyttet til begrepet praktisk 

evaluering kan forstås i sammenheng med en slik modell.  Etter hvert som informantene 

beveger seg/reiser får de nye erfaringer og ny informasjon om risiko og muligheter forbundet 

med reiseetapper. Ny erfaring og ny informasjon skaper nye handlingskontekster og krever 

vurderinger av videre reise. Beslutninger av hvorvidt og/eller hvordan reisen skal 

gjennomføres må tas. I denne vurderingsprosessen finner jeg at tid spiller en sentral rolle, da 

vurderinger og beslutninger knyttet til videre reise i stor grad er forankret i orienteringer mot 

fremtid, omstendigheter underveis og fortid. Det dynamiske samspillet mellom 

tidsorienteringer fungerer som drivkraft til videre reise. 

 «Jeg kan ikke dra tilbake» 5.2.4

Vurderinger av en potensiell retur til hjemlandet trekkes også inn i vurdering av videre reise. 

Informant 3 er blant dem som hadde et lengre transittopphold i Europa. Han oppholdt seg i 

Hellas i ca. ett år der han arbeidet, sparte penger til videre reise og gjorde flere forsøk på å 

reise videre. I en refleksjon rundt transittoppholdet i Hellas forteller han hvordan han 

opplevde å bli tatt imot da han ankom. Han forteller blant annet at han ble tatt imot av 

personer som gikk med hansker og munnbind, noe han opplevde som nedverdigende. Han 

sammenligner måten han ble mottatt på med måten dyr behandles på. Han forteller følgende: 

Jeg følte bare at, dette er ikke livet mitt, jeg vil tilbake, jeg vil tilbake. Jeg vil tilbake 

til min familie. Jeg vil bare tilbake. Fordi, det er veldig trist når du føler du blir 

behandlet som et dyr. Når, hva du er, hva du er nå, hva du var der, når du gikk på gata 

og alle sa ‘Hei, hei, hei. Hvordan har du det? Kom og drikk te, kom og drikk kaffe. 

Kom’. Når du husker det, og når en ‘shit’ mann behandler deg dårlig. Han snakker til 

deg som om du var et dyr (…) (informant 3).  

 

 

Informant 3 beretter at mottakelsen han fikk i Hellas ikke svarte til forventningene av hvordan 

han så for seg at livet i Europa kom til å bli. Dette fikk han til å ønske seg tilbake til 
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hjemlandet og familien. I sin refleksjon trekker informanten inn referanser til hvordan han 

husker livet i hjemlandet, der folk hilste på hverandre og ba hverandre på te og kaffe. 

Kontrastene blir store. Informantens tanke om å reise tilbake til hjemlandet er på den ene 

siden forankret i negative migrasjonsopplevelser i Hellas og på den andre siden i 

informantens positive minner om livet i hjemlandet. Samtidig kommer det frem nedenfor at 

det å reise tilbake til hjemlandet aldri var et reelt alternativ. Informant 3 reflekterer på 

følgende måte rundt spørsmål om hvordan han vurderte videre handlingsmuligheter da han 

var i Hellas:  

Jeg kunne ikke bli værende der [I Hellas]. Jeg kan ikke gjøre noe, og hvis jeg vil 

tilbake [til hjemlandet]vil det ikke være normalt. Jeg kommer ikke til å ha det samme 

livet. Visst jeg drar tilbake til hjemlandet, vil alle si ‘hva faen?! Du dro til Europa og 

du gjorde ingenting?! Og så kommer du bare tilbake?! (…) Hvorfor kommer du 

tilbake?’ Så jeg vil være flau visst jeg drar tilbake til hjemlandet mitt. Jeg vil være 

veldig flau visst jeg drar tilbake. Jeg kan ikke dra tilbake. Jeg kan ikke. Så, til slutt fant 

jeg en mann der [I Hellas], han hadde en bil (informant 3).  

 

I sin refleksjon rundt videre handlingsmuligheter trekker informanten på orienteringer mot 

fortiden og omstendigheter underveis. Han opplevde at han ikke kunne reise tilbake til 

hjemlandet da det er knyttet skam til det å vende tilbake etter at man først har reist ut. 

Informantens primære fokus er fremtiden. Framtidsprosjektet vurderes utfra utfordrende 

omstendigheter underveis og orienteringer mot fortiden – oppfattelser av at livet i hjemlandet 

ikke vil bli det samme. Til sammen legger tidsorienteringer grunnlag for beslutningen om å 

reise videre og fungerer som drivkraft for videre reise. Som ved eksemplene over kan dette 

forstås i lys begrepet praktisk evaluering, der informanten responderer på krav og betydninger 

av fremvoksende situasjoner (Emirbeyer og Mische 1998). Etter et år i Hellas og seks forsøk 

på å reise videre klarte informant 3 å ta seg over til Italia fra Hellas. Fra Italia reiste han 

videre til Skandinavia.   

5.3 «Det er som når du kaster en terning» 

Selv om videre reise ble vurdert som det eneste aktuelle handlingsalternativ, impliserer ikke 

dette en oppfattelse blant informantene om at reisen nødvendigvis vil lykkes. Som jeg har 

vært inne på tidligere påpeker Emirbayer og Mische (1998: 994) at valg og handlinger ofte 

foretas i omstendigheter preget av tvetydighet, usikkerhet og konflikt. I en 

migrasjonssammenheng kan dette innebære at forfølgelse av en fremtid i Europa potensielt 
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kan innebære å miste livet. Kloke og fornuftige valg kan lede til tragiske utfall (Emirbayer og 

Mische 1998: 1000). Samtlige av informantene var klar over at videre reise, og særlig etappen 

som skulle ta dem inn i Europa, innebar stor risiko og at faren for å miste livet var tilstede. 

Flere av informantene beskriver i denne sammenhengen reisen som ‘et spill’ og/eller som ‘et 

lotteri’. Innsatsen er livet og pengene og den potensielle gevinsten er en fremtid i Europa. 

Underveis på reisen må de leve i usikkerhet rundt hvorvidt de vil ‘vinne’ eller ‘tape’ – om de 

vil overleve eller ikke. For eksempel ble dette forholdet belyst gjennom informant 1 sitt 

utsagn ‘…enten skal jeg reise til Europa og leve videre, eller så skal jeg dø på veien’ (se 

avsnitt 2.2.1). Informant 8 er blant dem som beskriver reisen i termer av ‘spill’ og ‘lotteri’, 

han forteller:  

Du vet, reisen er et slags sjansespill. Skjønner du? Det er som når du kaster en terning, 

du ikke vet hva som vil skje. Hva som skjer, jeg vet ikke hva som vil skje. Det som 

skjer det skjer. Kanskje taper man (informant 8).  

 

Milena Belloni (2016) finner lignende beskrivelse av asylreiser blant migranter hun har 

snakket med i Europa. Flere av migrantene hun snakket med beskriver migrasjon i lys av 

metaforer knyttet til ‘lotteri’ eller ‘spill’ og positive utfall beskrives som å vinne ‘the jackpot’. 

Belloni har studert sekundær migrasjon i Europa med utgangspunkt i spillteori. Hun beskriver 

sekundær reise i Europa med utgangspunkt i at konsekvensene av å ikke lykkes er relativt 

små, mens gevinsten av å lykkes vil være altomfattende. I forhold til reiseetapper utenfor- og 

inn til Europa vil risikoen være desto høyere da reisene i mange tilfeller handler om liv og 

død (Belloni 2016: 110). Alternativet – å bli værende i transittområdet – vurderes av mine 

informanter likevel ikke som aktuelt da framtidsutsiktene er mer eller mindre ikke-

eksisterende. Resultatet av reiseetappene (hvorvidt man overlever eller ikke ) oppfattes av 

informantene å bli avgjort av tilfeldigheter, men historier om andre som lykkes bidrar til å 

opprettholde håpet om at også de kan ha marginene på sin side. Gevinsten, dersom man 

lykkes, betyr mer enn potensielle konsekvenser av å ikke lykkes.  

5.4 Oppsummering   

I dette kapitlet har jeg sett på kilder til utfordringer, hindringer og muligheter ved asylreiser 

samt hvordan handlingsalternativer vurderes underveis. Økonomi, menneskesmuglere, 

strukturelle omgivelser og asylreguleringer er identifisert som sentrale kilder til utfordringer 

og hindringer underveis. Samtidig kom det fram hvordan flere av kildene til usikkerhet og 
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hindringer også er mulighetsskapende, da de er avgjørende for at informantene i det hele tatt 

kan reise. Økonomi og menneskesmuglere er blant disse. Migranters handlingsrom er ikke en 

statisk dimensjon, men preges snarere av å være i utvikling og endring. Menneskesmuglere og 

økonomi bidrar vekselvis til å utvide og begrense informantenes handlingsrom.  

Gjennom reisen tilegner informantene seg nye erfaringer og ny informasjon. Dette åpner opp 

nye handlingskontekster og krever revurderinger av framtidsprosjektets gjennomførbarhet.  I 

lys av begrepet praktisk evaluering har jeg belyst hvordan framtidsprosjektet må vurderes 

utfra kravene og betydningen av nåtiden og feltet av muligheter. Jeg finner i den forbindelse 

at praktiske vurderinger gjøres i to omganger. I første omgang vurderes videre reiser i lys av 

umiddelbare omstendighetene i nåtiden– omstendigheten i transitt. Manglende femtidsutsikter 

og utfordrende leveforhold i transitt gjorde at samtlige informanter vurderte videre reise som 

hensiktsmessig. Deretter vurderes prosjektet i lys av omstendigheter og fremtidige muligheter. 

Her vurderes videre reise med utgangspunkt i (1) mulighetene knyttet til neste reiseetappe, (2) 

risikoen knyttet til neste reiseetappe, (3) muligheter for å bli/etablere seg i transittlandet og (4) 

muligheten for å reise tilbake til hjemlandet. Hvert handlingsalternativ kan direkte relateres til 

tid. Vurderinger av videre reise forstås med dette som forankret i samspillet mellom 

orienteringer mot fremtid, fortid og omstendigheter underveis  
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6 Ankomst i Europa – forventing 

møter realitet 

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på informantenes refleksjoner knyttet til ankomsten- og 

den videre reisen i Europa.  Hvilke temaer går igjen i informantenes beskrivelser av å 

ankomme Europa, og hvordan håndteres gap mellom tidligere forventninger og erfaringer ved 

ankomst? Det er særlig tre temaer som utpeker seg, og som er kilder til manglende 

sammenfall mellom tidligere forventinger og erfaringer ved ankomst; ‘fingeravtrykk’, 

‘ventetid’ og ‘sted’. Kapitlet er strukturert i henhold til disse tre temaene.  

Emirbayer og Mische (1998: 985) understreker at realisering av framtidsprosjekter ikke 

nødvendigvis resulterer i ønskede og/eller forventede resultater. Uventede og ukjente aspekter 

kan dukke opp og uintenderte konsekvenser kan oppstå. Som jeg var inne på i kapittel 4 

hadde informantene begrenset informasjon om Europa før de reiste og hva som ville skje ved 

ankomst. Som vi skal se i dette kapitelet oppstår det spenning i det informantene ankommer 

Europa og oppdager at realiteten ikke nødvendigs svarer til tidligere forventinger. Flere av 

informantene forteller at møtet med Europa ble ‘annerledes’ enn hva de på forhånd hadde 

forventet seg. Gap mellom tidligere forventninger og erfaringer ved ankomst er samtidig ikke 

konstant. På samme måte som Benson og O’Reilly (2009: 9), finner at livsstilsmigranter 

forsøker å forene tidligere forventinger og opplevd realitet finner jeg at informantene har 

alternative måter å håndtere uforutsette hendelser og manglende sammenfall mellom 

forventinger og realitet.  

6.1 Fingeravtrykk  

Informantenes fortellinger om å ankomme Europa knyttes i stor grad til erfaringer med 

asylreguleringer og særlig prosedyrer og konsekvenser av å avgi fingeravtrykk
8
. Som nevnt 

tidligere har samtlige informanter avgitt fingeravtrykk i ett eller flere Europeiske land. Flere 

av informantene har opplevd å få dublinvedtak grunnet avgitt fingeravtrykk i Sør-Europa. I 

hvilken grad informantene kjente til prosedyrer av fingeravtrykking påvirker forventingene de 

hadde til ankomsten.  

                                                   
8
Som jeg var inne på innledningsvis er registrering av fingeravtrykk et tiltak i forbindelse med Dublin-

forordningen. Hensikten er å identifisere om - og eventuelt hvor en asylsøker har søkt asyl tidligere (Vevstad 

2012: 8). 
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Informant 1 var blant dem som på forhånd kjente til krav om å avgi fingeravtrykk og 

potensielle konsekvenser av dette. I en refleksjon rundt ankomsten til Italia forteller han at 

han følte seg heldig da han ikke ble tvunget til å avgi fingeravtrykk her. Han beretter 

følgende:  

Da vi kom til Italia var vi heldige fordi de ikke tok fingeravtrykk. De tvang ikke oss 

slik som med de andre for eksempel som vi hadde hørt om. Det var frivillig. (…) Det 

var ikke tvang å gjøre det. De sa til oss rett ut ‘hvis dere er her to – tre dager, trenger 

dere ikke å avgi fingeravtrykk’. Så det var på en måte en lettelse for oss (informant 1) 

Ved ankomst opplever informant 1 at fremtiden i Europa er usikker da destinasjonslandet 

potensielt ikke er opp til han å bestemme. Han hadde samtidig et håp om at systemet ikke 

skulle knytte hans fremtid til Italia. Informant 5 var også blant dem som kjente til prosedyrer 

av fingeravtrykking og potensielle konsekvenser. Han forteller følgende: 

Man har informasjon om at Italia tar fingeravtrykk og hvor dårlig det er der og sånn 

da. Alle visste det. Beskjeden man fikk var ‘Avgir du fingeravtrykk så er du ferdig’. 

Vet du hva jeg pleide å si?! ‘Å avgi fingeravtrykk i Italia, det er som å få aids’. HIV-

viruset da (informant 5). 

Videre forteller han: 

Det alle gjør underveis vet du, de sliper fingrene for å ikke avgi fingeravtrykk i Italia. 

Så ikke sant, alle gjør det når dem skal starte reisen. Så sliper man fingrene. (…) Man 

blir desperat (informant 5). 

Informant 5 forteller at kjennskap til forholdene i Italia og konsekvensene av å avgi 

fingeravtrykk skapte frykt og desperasjon blant migrantene. Utsagnet ‘avgir du fingeravtrykk 

er du ferdig’ og informantens sammenligning av å avgi fingeravtrykk med å få HIV viruset - 

impliserer en oppfattelse av at fremtidsmulighetene i Italia er små og at migranter mister 

kontroll over sin egen situasjon dersom de avgir fingeravtrykk her. Siste aspekt kan forstås i 

sammenheng med at fingeravtrykket potensielt kan avgjøre hvor migrantene får behandlet sin 

asylsøknad – fingeravtrykket oppfattes å 'låse' informantenes fremtid til et bestemt sted.  

Samtidig beskriver informanten hvordan han og de andre migrantene tar forhåndsregler og 

forsøker å omgå systemet ved å slipe fingertuppene.  Emirbayer og Mische (1998:989) 

påpeker at et sentralt aspekt ved projectivity er sosiale aktørers forsøk på å forstå 

begrensingene og fleksibiliteten av fremtidige mulighetsstrukturer. I den forbindelse må 

aktørene identifisere mønstre av potensielle situasjoner i fremtiden og hensiktsmessige 

handlingsforløp. Beskrivelser av at migranter velger å slipe fingertuppene i et forsøk på å 
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omgå systemet kan forstås i henhold til dette argumentet. Det må samtidig påpekes at slike 

identifikasjoner ofte skjer i omstendigheter av usikkerhet og der fremtidshorisonten er vage 

og uoversiktlig. Emirbayer og Mische (1998: 989) knytter denne prosessen til en retrospektiv 

– prospektiv prosess der sosiale aktører trekker på sitt lager av kunnskap og erfaringer fra 

fortiden. I en migrasjonsprosess som dette finner jeg derimot at informantene i stor grad 

trekker på andre migranters erfaringer og kunnskap, snarere enn sitt eget lager av erfaringer. 

Informantene identifiserer handlingsforløp på bakgrunn av rykter om potensielle hindringer, 

muligheter, andre migranters erfaringer og et kreativt engasjement til fremtiden.  

Til tross for informant 5 sitt ønske og forsøk på å unngå å avgi fingeravtrykk i Italia, endte det 

med at han måtte avgi fingeravtrykk. I den forbindelse forteller han:  

Det endte med at vi avga fingeravtrykk [i Italia]. Og da, alle bare sier til hverandre 

‘Hvordan føles det å ha HIV?’. Og du vet, når du er der [på Lampedusa] så får du, det 

er sånn ringekort (…). Og da ringer du til folk som er i Libya. Og da sier du til dem 

‘Faen jeg fikk HIV!’ Hehe. (informant 5).  

Til tross for at informanten måtte avgi fingeravtrykk i Italia og at han tidligere har beskrevet 

et slikt scenario som ‘å være ferdig’ - betyr ikke det at asylreisen hans stopper her. I likhet 

med flere av de andre informantene reiser han nordover i Europa i håp om at fingeravtrykket 

hans ikke vil bli oppdaget. Brekke og Aarset (2009), Brekke og Brochmann (2014), Belloni 

(2016) og Schuster (2011) finner i sine studier at migranter er særlig opptatt av dette med 

‘fingeravtrykk’ og betydningen av å avgi fingeravtrykk. Brekke og Brochmann (2014: 10 -11) 

finner at de fleste informantene deres lærte om Dublin-reguleringen underveis eller etter 

ankomst i Italia, mens noen hadde eksplisitt kjennskap til Dublin-reguleringen allerede før de 

reiste ut av hjemlandet. De finner flere eksempler på at migranter forsøker å omgå systemet 

ved å forsøke å motsette seg kravet om å avgi fingeravtrykk. Forfatterne finner også at mange 

migranter reiser videre nordover i håp om at fingeravtrykket ikke vil bli funnet, at deres 

asylsak vil bli vurdert annerledes og at de ikke vil bli returnert til Sør Europa. Belloni (2016: 

111 – 112) påpeker at selv om migranter ofte er kjent med at sjansen for å oppnå asyl i Nord-

Europa i slike tilfeller er små – vurderes videre reise som et attraktivt alternativ da kostnadene 

(økonomi, tid, risiko) ved å reise videre er relativt små og gevinsten ved en eventuell 

innvilgelse av asyl vil være altomfattende. Migrantenes tidligere etablerte mål regnes ikke for 

å være oppnådd ved ankomst til Sør-Europa, da deres håp og drømmer ligger utenfor Italias 

grenser (Brekke og Brochmann 2014: 9). Da informantene opplever at framtidsutsiktene i 

Italia eller Hellas er små eller ikke-eksisterende impliserer dette at målet med reisen – å 
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etablere en fremtid i Europa – ikke vil kunne oppnås der. Dette kommer jeg nærmere inn på i 

avsnitt 6.3. 

Ikke alle informantene denne oppgaven baserer seg på forteller at de kjente til betydningen av 

å avgi fingeravtrykk da de ankom Europa. Informant 3 forteller at han kjente til prosedyren av 

fingeravtrykking, at han hadde blitt advart mot å avgi fingeravtrykk i Hellas, men at han på 

dette tidspunktet ikke var kjent med potensielle konsekvenser av å avgi fingeravtrykk. Han 

forteller: 

De tok fingeravtrykk der [i Hellas]. De tok fingeravtrykket mitt. Men vi brydde oss 

ikke om det da, fordi vi kjente ikke til dublin. Vi visste ikke om det der. (…) En venn 

av meg sa til meg ‘Nei, ikke gjør det [avgi fingeravtrykk]’. Så når jeg kom dit sa jeg 

‘Nei, jeg vil ikke gjøre det’. De sa ‘Du må’. Han slo meg og bare ‘Du må avgi 

fingeravtrykk’ (informant 3) 

Det endte med at informanten avga fingeravtrykk i Hellas. Det var likevel ikke før etter at 

informanten kom til Sverige, søkte asyl der og fikk beskjed om at han hadde Dublinvedtak 

knyttet til Helles, at han ble kjent med konsekvensen av å ha avgitt fingeravtrykk i Hellas. 

Han forteller følgende i den forbindelse:  

Jeg bodde i Hellas i et år. Og etter det kom jeg til Sverige. Jeg bodde der tre i måneder. 

Jeg søkte asyl. Men jeg visste ikke om Dublin. Jeg visste ikke om det der. Etter tre 

måneder fikk jeg beskjed om at ‘Du må tilbake til Hellas’. Da jeg fikk denne 

beskjeden … jeg, ehh … jeg følte alle drømmene mine forsvant (informant 3).  

Sitatet belyser hvordan forventninger møter realitet i det informanten får beskjed om at han 

må reise tilbake til Hellas på grunn av dublinvedtak. Der informanten tidligere knyttet sine 

drømmer og fremtidsmuligheter til oppholdstillatelse i Sverige, opplever han i det øyeblikket 

han får beskjed om at han ikke får behandlet sin asylsøknad i Sverige at drømmene forvitrer. 

Dette henger sammen med at han opplever manglende framtidsutsikter- og muligheter i 

Hellas. Jeg finner lignende beskrivelser blant andre informanter som, etter ankomst i 

Skandinavia, fikk beskjed om at de har/hadde dublinvedtak knyttet til land i Sør-Europa. 

Informant 5 er blant dem som kjente til konsekvensene av å ha avgitt fingeravtrykk, men som 

valgte å reise videre til Norge. I en refleksjon rundt tidspunktet han ankom Norge forteller han 

følgende:  
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Ja det husker jeg. Det jeg husker, så fort jeg ankom tenkte jeg ‘Gud, gjør dem døve og 

blinde så de ikke oppdager fingeravtrykket mitt’. Du vet, jeg søkte asyl og når de, når 

dem fortalte meg at dem hadde funnet mine fingeravtrykk så .. det gjorde meg gal. Du 

vet, jeg ble faktisk sjokkert fordi (…) jeg hadde hele tiden tenkt Norge. Så jeg hadde 

overbevist meg selv om at de kom til å gi meg opphold. (…) Du vet, det gjorde meg 

faktisk, det gjorde meg faktisk deprimert. Tenk deg! Alt det jeg har vært igjennom, det 

klarte jeg å holde ut. Men det verste som skjedde med meg var å få den beskjeden 

(informant 5). 

Til tross for at informanten kjente til konsekvensene av å ha avgitt fingeravtrykk i Italia reiser 

han videre til Norge i håp om at fingeravtrykket ikke vil bli oppdaget. Utsagnet ‘Gjør dem 

døve og blinde så de ikke oppdager fingeravtrykket mitt’ belyser hvordan informanten ved 

ankomst i Norge fryktet at fingeravtrykket hans skulle bli oppdaget. Han forteller at beskjeden 

om at fingeravtrykket var funnet var det verste som hadde skjedd ham, tatt i betraktning alt 

han hadde opplevd underveis. Han opplever at fremtidsdrømmen han har kjempet for og 

investert mye i, glipper. Flere av informantene trekker inn lignende utsagn. Back og Sinha 

(2012: 72) påpeker hvordan avvisning i en migrasjonssammenheng fremhever relasjonen 

mellom migrasjon, tid og aktørers kapasitet til å forestille seg en fremtid. I likhet med Back 

og Sinha (2012: 72) og Brekke (2004) finner jeg at situasjoner som dette utfordrer evnen til å 

se fremtiden. Situasjonen skaper opplevelser av å være låst mellom fortid og fremtid. Dette 

står i stor kontrast til reisen frem til ankomst da informantenes fremtidsrettede fokus har vært 

sentralt. Jeg kommer nærmere inn på forholdet mellom ventetid, avslag, dublinvedtak og tid i 

neste avsnitt. 

Flere av informantene beskriver det å ha dublinvedtak gjennom metaforer av å være en 

‘kasteball’ og/eller å være en ‘fotball’. Ingen av informantene hadde, ved intervjutidspunktet, 

opplevd å bli returnert til Italia eller Hellas, men frykten for uttransportering 

etablerte/etablerer følelser av at utenforstående/eksterne instanser har kontroll over dem og 

deres fremtid. Informantene beskriver at de, ved å ha dublinvedtak, opplever å bli fratatt 

evnen til å ta egne valg og beslutninger. Eksterne instanser har kontroll over deres fremtid. 

Lisa Schuster (2011) finner lignende beskrivelser blant Afghanske migranter i Frankrike som 

har avgitt fingeravtrykk i Italia eller Hellas. Hun påpeker følgende: «…this was not what they 

[the migrants] expected of Europe, the cradle of human rights. They expected to be treated 

with respect, as human beings, with the right to make choices and decisions, not to be turned 

into ‘ping pong’ balls» (Schuster 2011: 409) .  
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6.2 Asylsøkerprosess og ventetid 

Ventetid er et annet tema som er gjennomgående i informantenes beskrivelser av ankomsten 

til Europa. Ventetid knyttes her til tidspunktet personen søker asyl i Norge til han/hun får svar 

på sin asylsøknad og tiden etter en eventuell klage på avslag eller dublinvedtak. Mange av 

informantene forteller at de på forhånd hadde hatt en forventning om at de kunne starte sitt 

nye liv i Europa relativt raskt etter ankomst. For de færreste ble dette realiteten. I hvilken grad 

informantene kjente til asylsøkerprosesser, påvirker forventninger til oppstarten av livet i 

Europa. Skuffelsen ble stor blant dem som opplever/opplevde at ventetiden er/var lenger enn 

forventet. Informant 4 er blant dem som hadde minst informasjon om hva som ventet han ved 

ankomst i Europa. Han beretter blant annet at han ikke kjente til at han skulle søke asyl da han 

ankom Italia samt hva «asyl» i det hele tatt innebar:   

Jeg visste aldri at man søker asyl når man kommer til Europa. ‘Hva, vi skal ha 

dokument? Hvordan skal vi leve med papir?’.  Jeg tenkte ‘vi har kommet til landet. Til 

jorda. Da er vi trygge. Ferdig med den saken’. (…) Så virkelig, det var ingen som 

visste om det der. Vi visste ikke hvorfor man skal søke asyl. Hvorfor skal man gå til 

politi? Vi visste ikke, kanskje vi blir satt i arresten der nede eller hva kommer til å 

skje? (informant 4). 

Informant 4 hadde på forhånd hatt en forventning om at det å ankomme Europa umiddelbart 

ville innebære og finne trygghet. Sitatet belyser hvordan tidligere forventninger utfordres i det 

informanten ved ankomst i Italia ble møtt med krav om å søke asyl. Kravet om å søke asyl, i 

kombinasjon med praksisen av å måtte leve med eller uten dokument, fører til forvirring og 

usikkerhet da informanten ikke vet hva dette innebærer. ‘Europa’ som tidligere representerte 

trygghet utvikler seg, som følge av uforutsette omstendigheter og krav, til å preges av 

usikkerhet og forvirring.  Det foreligger et gap mellom informantens tidligere forventninger 

og hans opplevde realitet.  

Samtlige av de andre informantene kjente til at de skulle søke asyl ved ankomst i Europa, men 

de var i liten grad kjent med hvor lang tid prosessen kan ta. Informant 6 er blant dem som 

forteller om en lang ventetid: 

Det var en drøm å komme til Europa, til Norge. Men for meg, det er veldig vanskelig å 

beskrive. Alle som kom til Norge, en - to måneder så fikk de oppholdstillatelse eller 

asyl. Det er noen som har hentet familie mens jeg venter. Og frem til nå har jeg ikke 

fått noe svar. Det er veldig vanskelig. (informant 6). 
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På spørsmål om hva informanten tenker om fremtiden på dette tidspunktet, svarer han 

følgende: 

Jeg kan ikke se fremtiden. Jeg har ikke sett den enda. Jeg har ikke oppholdstillatelse 

for å tenke på fremtiden. Jeg vet ikke hva som vil skje (informant 6). 

 

Informanten hadde en forventning om at han relativt raskt etter ankomst kunne starte sitt nye 

liv i Europa. Realiteten slår inn når han oppdager at dette nødvendigvis ikke er tilfellet og at 

ventetiden blir lang. Videre kommer det fram hvordan han, i en situasjon av å ikke ha 

oppholdstillatelse, ikke evner å se fremtiden. I følge Back og Sinha (2012: 72) befinner, som 

nevnt tidligere, avviste asylsøkere seg i en forvirrende og desperat livssituasjon der livet mer 

eller mindre står på vent og forholdet mellom tid og migrasjon blir særlig tydelig. I følge 

forfatterne er asylsøkere i en slik situasjon låst mellom fortid og fremtid, da de verken kan 

bevege seg fremover eller tilbake. De har begrenset kapasitet til å eie sin egen livshistorie da 

fremtiden oppfattes å være i andre instansers kontroll (Back og Sinha 2012: 72 - 73). Brekke 

(2004: 28) beskriver på lignende måte hvordan asylsøkere som venter på svar på sin 

asylsøknad opplever det han kaller retningsløs tid – migrantene befinner seg mellom fortid og 

fremtid, mens nåtiden ikke peker i noen retning.  Fortiden er etterlatt og fremtiden er blokkert 

av manglende oppholdstillatelse (Brekke 2004: 25). Informant 3 beskriver på lignende måte 

hvordan ventetid ble lenger enn forventet og at dette har resultert i at han ikke lenger har 

drømmer for fremtiden:  

Hvorfor må man vente og vente og vente? Dette er mitt liv! Dette er mitt liv! Syv år 

fra mitt liv. Syv år fra mitt liv, og ingenting har skjedd. Jeg er ingenting. Jeg har ikke 

jobb, jeg har ikke penger, jeg har ikke drømmer. For livet mitt har stoppet nå. Alt har 

stoppet. Jeg sover, sitter og sover igjen. Det er livet mitt nå. Hvorfor?!  På grunn av 

systemet (informant 3).  

 

Der informanten tidligere forestilte seg ‘Europa’ som et paradis med fremtidsmuligheter (se 

kapittel 4), opplever han nå at han er ‘låst’ mellom fortid og fremtid. Ventetiden har ført til at 

han ikke lenger har drømmer for fremtiden. I henhold til Back og Sinhas (2012: 71) argument 

om at migranter i en slik situasjon ikke evner å eie sin egen livshistorie, kommer det her frem 

hvordan informanten opplever at ‘systemet’ har kontroll over hans situasjon og fremtid.  

Ventetiden og dublinvedtak informantene beskriver impliserer et vendepunkt i reisen. 

Gjennom hele reisen har informantene, innenfor et begrenset handlingsrom, vært en pådriver 
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og forsøkt å utfordre hindringer og vanskelige situasjoner. Ved nådd destinasjonsland 

kommer det plutselig eksterne krefter inn i bildet og utfordrer rollen informantene har hatt i 

eget liv. Informantene står på dette tidspunktet ved terskelen til fremtiden de har kjempet for, 

men de har ikke lenger innflytelse over hva som vil skje videre. Fremtiden er på dette 

tidspunktet opp til eksterne instanser å avgjøre. Det går et skille mellom et fåtall informanter 

som forteller at ventetiden var kort og at de fikk oppholdstillatelse relativt raskt etter ankomst 

og dem som beskriver å ha opplevd/opplever en lang ventetid. Informantene som fikk 

oppholdstillatelse relativt raskt kunne komme i gang med livet i Norge raskt etter ankomst og 

fremtiden var full av muligheter – til å lære språket, jobbe, få seg et eget sted å bo og å legge 

videre planer for fremtiden. For informantene som opplever/opplevde en lang ventetid er/var 

situasjonen, som vi har sett ovenfor, annerledes.  

Under ventetiden er tiden mer eller mindre død. Back og Sinha påpeker (2012: 80) at 

migranter som befinner seg i en slik situasjon lever i nåtiden - men nåtiden i seg selv har blitt 

som et fengsel. Jeg finner lignende beskrivelser av ventetiden blant mine informanter. I en 

refleksjon rundt ventetiden forteller informant 9 følgende:   

Det er vanskelig. Her har du ikke lov å gjøre noe. Du blir deprimert, du får ikke lov å 

jobbe, du får ikke lov å kjøre bil, du får ikke lov å reise, du får ikke noe å gjøre. Du er 

på en måte i fengsel, men i frihet (informant 9). 

Informant 9 belyser hvordan ventetiden, og det at han ikke kan ‘gjøre’ noe, oppleves som å 

være i fengsel. Flere av informantene beskriver tid i denne perioden på lignende måter. 

Informant 5 belyser dette forholdet ved å sammenligne overgangen fra ventetid til 

oppholdstillatelse med ‘å bli født på ny’. Informant 5 forteller:  

Da jeg fikk opphold i (…), det føltes som jeg ble født da. Det var da jeg begynte å 

leve. Det var, altså, jeg vekket meg selv til live (informant 5). 

 

Gjennom å beskrive opplevelsen av å få oppholdstillatelse med ‘å bli født på ny’, beskrives 

tiden før opphold implisitt for å være stillestående eller ‘død’.   
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 Ventetid – en relativ dimensjon 6.2.1

Tid, i form av lengden på ventetiden, er samtidig ikke en absolutt dimensjon, men i stor grad 

en relativ opplevelse. Brekke (2004: 24) trekker i sin studie inn begrepet relativ ventetid, som 

peker på at individuelle erfaringer av ventetid er avhengig av andre migranters ventetid. I 

likhet med Brekke (2004) finner jeg at ventetid i stor grad oppleves med utgangspunkt i andre 

migranters situasjon. Informant 6 er blant dem som sammenligner sitt dublinvedtak og 

lengden på ventetid med andre. I en refleksjon rundt situasjonen han befinner seg i forteller 

han følgende:  

Det var veldig trist å få vite at fingeravtrykket kan påvirke meg slik. Det er veldig 

vanskelig. I forhold til de andre for eksempel, de har samme situasjon som meg [avgitt 

fingeravtrykk i Italia], men de har, ja de har gjort noe slik at de har fått asyl her. Selv 

om de har fingertrykk i Italia. (…) Jeg skjønner ikke. Det er urettferdig. Jeg kjenner 

noen som har samme situasjon som meg, men allikevel har de fått asyl. Og de har 

hentet familiene deres. Så jeg skjønner ikke hvorfor de gjør dette mot meg (informant 

6).  

 

Rykter om- og/eller kjennskap til migranter som har avgitt fingeravtrykk i Italia og likevel fått 

opphold i Norge, bidrar til at situasjonen oppleves ytterligere frustrerende og ventetiden lang. 

I en refleksjon rundt sin situasjon beskriver også informant 3 ventetiden med utgangspunkt i 

venner og kjente som har kommet til Skandinavia etter han og fått opphold. Han forteller 

følgende:  

Jeg liker ikke lenger å snakke med mine venner (…). Alle mine venner kommer til 

Sverige og Danmark og de ringer meg hele tiden. Jeg skrur av mobilen. For jeg liker 

ikke at noen spør meg ‘Hvordan går det?’. Fordi jeg lyver når noen spør meg 

‘Hvordan går det?’. Jeg lyver når jeg sier ‘Jeg har det bra’. Fordi jeg har det ikke bra. 

(…) Min venn, han fikk positivt svar, han fikk papirer, og han kom for bare tre – fire – 

fem måneder siden. Han fikk alt (…). (informant 3). 

 

Skuffelsen og desperasjonen etter å etablere sitt nye liv blir for mange ytterligere forsterket 

når de opplever at personer som har kommet etter dem har fått innvilget oppholdstillatelse, 

mens de selv fremdeles venter. Andre migranter blir i denne forbindelse en referansegruppe. I 

tillegg til å sammenligne ventetiden med andre migranters ventetid, sammenligner informant 

3 situasjonen han befinner seg i med nordmenn på sin egen alder:  

Det eneste jeg hører nå er ‘Vent, vent, vent, vent’. Hvor lenge skal jeg vente? Jeg er 31 

år nå, du vet, alle menn her i Norge som er 31 år, han har drømmer, han har hus, han 

har jobb, han har kjæreste, han har … han har alt. Men jeg har ingenting, jeg har 

ingenting (informant 3).  



75 

 

 

Informantens opplevelse av at livet har stoppet opp blir forsterket når han begynner å 

sammenligne situasjonen sin - hva han har og ikke har - med andre personer i Norge på sin 

egen alder.  

 Håndtering av ventetid og potensiell retur til Sør-Europa 6.2.2

Lange og passive ventetider og dublinvedtak aksepteres likevel ikke uten motstand. Til tross 

for opplevelser av retningsløs tid er det flere som beskriver at de har et håp om at vedtaket en 

dag kanskje kan bli omgjort. Dette gjør at informantene er i stand til å finne nye måter å 

håndtere uforutsette krav fra omgivelsene. I likhet med flere andre fikk informant 5, ved 

ankomst til Norge, beskjed om at fingeravtrykkene hans var oppdaget og at han skulle 

returneres til Italia. Som det kommer frem nedenfor var dette et utfall han ikke kunne godta. 

Han forteller følgende:   

Jeg hadde fingeravtrykk fra Italia. Så de hadde tenkt å uttransportere meg. Men jeg 

meldte meg ut av systemet og så bodde jeg i (...)området, og jeg levde av å plukke opp 

flasker og av barnepass. Jeg jobbet svart da. Så bodde jeg på forskjellige steder: i 

kirker, på togstasjoner, her og der. Det var veldig tøft. Altså, det var veldig, veldig tøft. 

Altså, jeg levde jo .. ehh..  som en uteligger i store perioder (informant 5).  

 

I likhet med flere andre var hans respons på Dublinvedtaket å melde seg ut av systemet og 

leve svart i Norge - i et håp om å en dag få omgjort vedtaket og få oppholdstillatelse i Norge. 

På spørsmål om hva informanten tenkte om fremtiden på dette tidspunktet svarer han 

følgende:  

Du vet, når det gjaldt fremtiden min altså, jeg var 100 prosent overbevist om at Norge 

kom til å gi meg opphold før eller senere. Og jeg tenkte at, visst man skal få det bedre, 

så må man gjennom en vanskelig situasjon først. Det var bare sånn jeg tenkte. Men 

altså, alt er jo relativt, altså i forhold til det vi opplevde i hjemlandet og sånn så, så er 

jo det her ikke så verst. Men jeg var overbevist om at jeg kom til å få opphold i Norge. 

(…). Jeg pleide å drømme om det, jeg så det i drømmene mine (informant 5).  

 

Som respons på situasjonen han befant seg i meldte informanten seg ut av systemet og levde 

utenfor det konvensjonelle samfunnet i en lengre periode. Han overbeviste seg selv om at han 

kom til å få opphold. Informant 3 var også blant dem som responderte på Dublinvedtak ved å 

melde seg ut av systemet og leve svart. Han forteller at han avga fingeravtrykk i Hellas, reiste 

videre til Sverige og fikk deretter beskjed om at han hadde dublinvedtak og skulle returenes 
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til Hellas. På spørsmål om hvorfor han valgte å leve svart i Sverige framfor å dra tilbake til 

Hellas, svarer han følgende:  

Svart liv. Jeg lever uten papirer, (…). Jeg bare blir der [i Sverige] og jobber svart. 

Kanskje, kanskje noe skjer som gjør at jeg får papirer og at jeg kan finne jobb. 

Kanskje. Men der [i Hellas], der kan du ikke tenke på fremtiden (informant 3).   

På samme måte som de avviste asylsøkerne i Marko Valenta (2012) sin studie, tar 

informantene i denne oppgaven opp kampen mot uttransportering ved å melde seg ut av 

mottakssystemet og leve utenfor det konvensjonelle samfunnet i Skandinavia. Som det 

kommer fram av sitatene over innebærer dette å leve under vanskelige forhold og med få eller 

ingen rettigheter. Valenta (2012: 229) påpeker at handlinger som dette for mange kan fremstå 

som lite rasjonelle, men for migrantene selv ligger rasjonaliteten nettopp i det at de ikke 

aksepterer avvisningen som endelig. Jeg finner lignende beskrivelser blant mine informanter. 

I likhet med Valenta (2012: 229) finner jeg at håpet om at informantene til slutt vil få 

oppholdstillatelse er en viktig motivasjonsfaktor for å kjempe videre. Vanskelige leveforhold 

under denne perioden aksepteres på bakgrunn av at erfaringer fra hjemlandet, underveis og 

under transittopphold, relativt sett oppleves som verre enn leveforholdene utenfor 

mottakssystemet i Norge eller Sverige.  

Jeg finner at det å melde seg ut av mottakssystemet har to funksjoner. For det første innebærer 

handlingen å utfordre avmaktsposisjonen informantene opplever å befinne seg i og å unngå 

retur til Italia eller Hellas. I perioden hvor informantene venter på avklaring av sin asylsøknad 

og/eller ved beskjed om dublinvedtak knyttet til andre land i Europa, opplever informantene 

at de har liten eller ingen kontroll og innflytelse over sin egen fremtid. Ved å melde seg ut av 

systemet opplever de å utfordre kontrollen eksterne instanser har over deres liv. Til tross for at 

informantene, etter å ha meldt seg ut av mottakssystemet, fremdeles befinner seg i en 

situasjon hvor de er låst mellom fortid og fremtid, innebærer handlingen et forsøk på å 

manøvrere og utfordre begrensede og muliggjørende omstendigheter. For det andre impliserer 

handlingen at informantene utfordrer selve vedtaket og holder muligheten åpne for at noe kan 

skje og at de en dag kan få opphold. Handlingen legger med dette til rette for at håpet om en 

fremtid i Norge eller Sverige kan leve videre. Kapasiteten til å se fremover ivaretas og 

informantene legger til rette for kontinuitet i en ellers uoversiktlig fremtidshorisont Brekke 

(2001) påpeker at «muligheten til å se seg selv i en fremtidig tilværelse spiller direkte inn på 

situasjonen i nåtiden. Mine planer og forventinger sier noe om hvem jeg er. Og ikke minst gir 

de trygghet» (Brekke 2001: 293). Selv om informantene fremdeles er låst mellom fortid og 
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fremtid, gir håpet og forestillingen om at de en dag kanskje vil få opphold en viss trygghet i 

nåtiden. Der Valenta (2012) og Brekke (2004) finner at avslag og retur til hjemlandet 

oppfattes å være et uaktuelt alternativ, finner jeg at retur til land i Sør-Europa er et uaktuelt 

alternativ blant mine informanter. Fremtiden oppfattes å avhenge av- og innsnevres til å 

omhandle ett utfall; å få oppholdstillatelse i Norge eller Sverige (Valenta 2012: 231). Som 

informant 5 påpeker kunne han, i perioden han levde utenfor mottakssystemet i Norge, i 

drømmene sine se at han fikk oppholdstillatelse. Mens informant 3 forteller at han valgte å 

leve svart i Sverige fordi han i Hellas ikke kunne tenke på fremtiden. 

Jeg finner at historier om andre migranter som har opplevd å få omgjort sitt dublinvedtak, 

bidrar til å skape og opprettholde håpet om dette også kan skje dem. På spørsmål om 

informant 5 hadde møtt på personer i Italia som hadde reist nordover og deretter blitt returnert 

som følge av Dublinsystemet, forteller han følgende: 

Mange. Du vet, det er et eller annet med folk fra mitt hjemland og Norge. Folk fra mitt 

hjemland er glade i Norge, og når dem har prøvd seg i Norge og dem blir returnert så 

blir dem skuffet, noen vil til og med ta sitt eget liv. Det er faktisk en jeg kjenner, han 

kom hit [til Norge]. Så ble han returnert. Han gråt og ble skikkelig skuffet. Så kom han 

igjen. Og så ble han returnert igjen. Og så kom han for tredje gang. Han sa ’uansett 

hva dere gjør, det er her jeg vil være’. Til slutt, etter mye frem og tilbake, så ga de han 

faktisk opphold her (informant 5). 

Historier som dette bidrar til å skape og opprettholde et håp om at også andre kan få omgjort 

sitt vedtak og til slutt få oppholdstillatelse i Norge eller Sverige. Dette er en sentral drivkraft 

for å fortsette å kjempe for oppholdstillatelse. På den måten fungerer andre migranter også 

som referansegruppe i forhold til å opprettholde motivasjon til å fortsette å kjempe for 

opphold. 

6.3 Sted  

Sted er et tredje tema som utpeker seg i forbindelse med ankomsten i Europa. Som nevnt i 

kapittel fire er sted en sentral dimensjon ved etableringen av informantenes framtidsprosjekt. 

Sted og steders representasjon gjør det mulig for migranter å visualisere fremtiden og bidrar 

til å etablere forventninger til hva som vil møte dem ved nådd destinasjon. For de fleste 

informantene representerte ‘Europa’, ved utreisetidspunktet, et sted med trygghet, 

menneskerettigheter, fremtidsmuligheter, jobbmuligheter, osv. I likhet med flere andre 

(Brekke og Aarset 2004, Crawley 2010, Böcker og Havinga 1999) finner jeg at det i liten grad 
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ble differensiert mellom ulike steder innad i Europa ved utreisen. Informasjon på dette 

tidspunktet omhandler hovedsakelig ‘Europa’, og i noen tilfeller hadde informantene fått 

positiv informasjon om et bestemte land. Flere av informantene hadde allerede ved 

utreisetidspunktet hatt et ønske om å reise til Norge, Sverige eller Finland. Ønsket 

destinasjonsland var hovedsakelig utpekt på bakgrunn av nettverk og/eller informasjon om at 

det var mulig å få oppholdstillatelse i Norge, snarere enn på grunn av forskjeller mellom land 

innad i Europa. Dette endrer seg derimot underveis. Etterhvert som informantene får tilgang 

på ny informasjon og/eller erfarer at tidligere forventninger av Europa ikke nødvendigvis 

svarer til opplevd realitet - starter informanten å re-fortolke og differensiering mellom steder.  

Jeg vil i den neste delen se nærmere på denne prosessen samt diskutere hvordan sted kan 

forstås som en sentral dimensjon for videre reise. 

Som en innledning til dette delkapitlet vil jeg trekke inn et sitat der steders betydning i 

migrasjonsprosessen belyses. I sitatet nedenfor reflekterer informant 5 rundt sin overfart fra 

Libya til Italia. Sitatet illustrerer hvordan sted blir særlig betydningsfullt og avgjørende når 

informantene nærmer seg/ankommer Europa. Informant 5 forteller:  

Det man vet er at hvis (…) man ankommer Lampedusa, så vet man at fingeravtrykk er 

uunngåelig. Fordi Lampedusa er en øy, da kan du ikke rømme. For du vet, når 

malteserne stoppet oss, vi sa til dem, ‘Ikke bare skulle vi til Italia, men vi skal til 

Sicilia’. (…) Dem spurte ‘Hvorfor?’. ‘Men havner vi på det ene stedet [Lampedusa] så 

må vi avgi fingeravtrykk, det er derfor vi ikke vil dit’.(…) Da dem [malteserne] 

skjønte at vi var på vei til Sicilia så var dem bekymret for bølgene, og da ringte dem, 

tok kontakt med Italia. Og så kom det seks italienske båter og tre - fire helikoptre. 

Bare tenk deg, du har vært ute på havet i seks dager og seks netter, at noen kommer og 

redder deg, det skulle du egentlig bli glad for. Men vet du hvordan vi reagert?! ‘Faen, 

nå kommer vi til å avgi fingeravtrykk. Helvete’. Folk bare klagde. Alle ble sinte og 

deprimerte, for folk tenkte ‘Nå havner vi på Lampedusa, hva gjør vi nå?’. Og når dem 

da eskorterte oss videre, vi bare skrek ‘Sicilia, Sicilia! La oss være!’. Dem eskorterte 

oss dit [til Lampedusa]. Men når du først er der, da har du ikke noe valg. Da kan du 

ikke [rømme], altså, hvor skal du dra? Da må du bare.. Det endte med at vi avga 

fingeravtrykk (informant 5). 

Sted blir særlig avgjørende når informantene nærmer seg og/eller er i Europa. Når 

informantene får informasjon om- og/eller erfarer at fremtidsmulighetene er små i Italia og 

Hellas, blir ulike steder innad i Europa en avgjørende faktor. Dette henger samtidig sammen 

med prosedyren og konsekvensene av å avgi fingeravtrykk. Informant 5 beskriver for 

eksempel at det er avgjørende hvor i Italia han ankommer, da han oppfatter at det finnes 

rømningsmuligheter på Sicilia men ikke på Lampedusa. Utgangspunktet for utsagnet er at han 

ønsker å omgå asylsystemet i Europa, da han oppfatter at fingeravtrykket potensielt kan låse 
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hans fremtid til Italia. Fortellingen belyser nettopp hvor avgjørende sted blir på dette 

tidspunktet. Som nevnt tidligere var det ikke alle informantene som kjente til prosedyren av 

fingeravtrykk og/eller konsekvensene av dette før ankomst. For dem ble sted i denne 

sammenheng særlig avgjørende først etter ankomst.  

 Refortolkning av- og differensiering mellom steder 6.3.1

På samme måte som Vigh (2009: 104) finner at forestillinger om migrasjon og et bedre liv 

andre steder ikke nødvendigvis fører til positive migrantopplevelser ved ankomst - finner jeg 

at migrasjonserfaringer ved ankomst i Europa ikke nødvendigvis svarer til tidligere 

forestillinger av ‘Europa’. Informant 5 er blant dem som ved utreisen forestilte seg Europa 

som et paradis. Han ønsket helt fra starten å reise til Norge. Dette ønsket var basert på 

positive assosiasjoner knyttet til Norge, snarere enn informasjon om ulike land.  

Differensiering mellom steder kom inn i bildet da han nærmet seg Europa, slik det kom frem 

av sitat i starten av dette delkapitlet. Ved ankomst i Europa fører, som vi skal se nedenfor, 

negative migrasjonserfaringer til en refortolkning av Europas grenser. Informant 5 forteller: 

Det er veldig stor forskjell. Altså for meg, Italia er Libya. Italia er ikke Europa. (…) 

Italia pff, de tvinger deg til å skrive under, de gir deg t-skjorter og sånne ting og så blir 

du kastet ut. (…)Altså, jeg skal være ærlig med deg. Italienerne de er ikke som resten 

av Europa. På mange måter, så er liksom araberne - da tenker jeg på Libya da, fordi 

jeg bodde i Libya i to år - det er mange likheter i måten de behandler folk på da. 

 

Basert på erfaringer ved ankomst og (tidligere) forventninger av ‘Europa’ sammenligner 

informanten Italia med steder utenfor Europa og refortolker hva som befinner seg ‘innenfor’ 

og ‘utenfor’ Europa. Sitatet illustrerer steders elastiske grenser, hvordan steder stadig 

fortolkes samt den relative etableringen og oppfattelsen av sted (Harvey 1996: 261, Gieryn 

2000). Der ‘Europa’ tidligere ble oppfattet med utgangspunkt i den geografiske lokasjonen og 

dens representasjon, reforhandles nå det geografiske aspektet ved stedet. Hva som befinner 

seg ‘utenfor’ og ‘innenfor’ ‘Europa’ endres. Reforhandlingen av steders grenser gjøres, som 

nevnt i kapittel 2, gjennom tilskrivning av kvaliteter og sammenligning og kontrastering av 

steder (Gieryn 2000). I dette tilfellet sammenlignes Italia og Libya på den ene siden og på den 

andre siden kontrasteres Italia med Europa og Norge. Basert på opplevelser av å ikke bli 

behandlet med respekt og å bli ‘kastet’ på gata etableres Italia som noe utenfor ‘Europa’. 

Informanten anser ikke dette som kvaliteter tilhørende Europa.  
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Refortolkning av sted og dets grenser fører samtidig til en rangering av stedene basert på 

informantens ønsker og behov. Europa og Norge rangeres her over Italia og Libya, da 

kvalitetene informanten oppfatter at Europa og Norge representerer anses som mer ønskelig. 

Sentralt i denne fortolkningsprosessen er hvordan informantenes oppfattelse av hva Europa 

representerer ikke endrer seg. Det er altså kun stedets grenser – hva som befinner seg innenfor 

og utenfor - som i denne prosessen endres.  

«Italia er ikke Europa» 

Informant 4 reforhandler på lignende måte hva som befinner seg innenfor og utenfor Europas 

grenser. I en refleksjon rundt sitt transittopphold i Italia sammenligner han Italia med Afrika: 

Det er ingen som hadde lyst til å bo i Italia. Italia er jo veldig kjent i hjemlandet. Fattig 

land. Vi kaller det sånn ‘moderne Afrika’, et ‘sivilized Afrika’. Vi kaller det det. Vi 

kjenner jo alt det der. Folk sover i gata (informant 4). 

Når informanten ankommer Europa blir kjennskap til- og erfaringer av at det er vanskelige 

forhold for asylsøkere i Italia sentralt. Til tross for at han her opplyser at han kjente til at Italia 

var et ‘fattig’ land allerede ved utreisen, er det først i refleksjoner knyttet til ankomsten i Italia  

at dette trekkes inn og blir sentralt. Basert på informasjon om at Italia er et fattig land samt 

negative migrasjonserfaringer i Italia, re-fortolker informanten, hva som befinner seg innenfor 

og utenfor Europa. Det kommer frem av sitatet – beskrivelser av Italia som et fattig land og 

utsagnet ‘vi kaller det sånn moderne Afrika’ – hvordan ‘fattigdom’ er en kvalitet informanten 

assosierer med Afrika. Implisitt utrykker informanten at fattigdom er en kvalitet han ikke 

assosierer med Europa.  I følge Gieryn (2000) er tilskrivning av kvaliteter - deriblant 

dikotomier som for eksempel fattig/rik - sentralt ved etablering av steder og stedsoppfattelser. 

Det er nettopp dette relasjonelle aspektet som gjør det mulig å skille mellom her og der, 

ønsket og uønsket, fjernt og nært samt å rangere og differensiere mellom steder. I likhet med 

eksemplet fra informant 5 reforhandles ikke betydningen og oppfattelse av Europa, men 

snarere hva som befinner seg innenfor og utenfor. Dette er en gjennomgående tendens blant 

informantene. Italia og Hellas etableres som noe ‘annet’ enn Europa.  

Fortolkning av steders grenser og opprettholdelsen av hva Europa representerer er sentralt 

også etter nådd destinasjonsland. Dette blir særlig tydelig blant informantene som får beskjed 

om at de har Dublinvedtak knyttet til land i Sør-Europa.  Informant 3 beskriver at han valgte å 
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leve svart i Sverige, i stede for å reise tibake til Hellas, fordi han da føler at han er i Europa. 

Han forteller: 

Det er bedre fordi, fordi du føler at du er i Europa. Du føler du er .. det er ikke det 

samme livet i Hellas. (…). Du kan tenke på fremtiden [når du er I Sverige] (informant 

3).  

Videre forteller han: 

 Det er dårlig system der [i Hellas], det er ikke Europa (informant 3). 

Med begrepet ‘system’ sikter informanten her til at det ikke er et velfungerende asylsystem i 

Hellas – man blir ikke innkalt til asylintervju og man blir mer eller mindre overlatt til seg 

selv. På bakgrunn av negative migrasjonserfaringer og manglende fremtidsmuligheter 

beskriver informanten 3 hvordan Hellas ikke svarer til det han oppfatter som ‘Europa’. Basert 

på forventninger om at ‘Europa’ representerer fremtidsmuligheter etablerer han Hellas som 

noe ‘utenfor’. Han differensierer og rangerer stedene basert på behovet for å ha 

‘framtidsutsikter’. Ved å bli værende i Sverige kan han tenke på fremtiden og opprettholde 

fremtidshåpet. Cresswell (2004: 37) påpeker at steder aldri er komplette og ‘ferdige’, men 

alltid i utvikling. Steders ‘mening’ forhandles og utvikler seg over tid.  

«Da vi kom til Italia, det var som å bli ble født på ny» 

Et par av informantene reiste mer eller mindre direkte videre til Skandinavia etter ankomst i 

Sør-Europa. Disse informantene forteller ikke om negative migrasjonserfaringer ved ankomst 

og refortolker heller ikke hva som befinner seg innenfor og utenfor Europa. Informant 1 er 

blant disse og forteller følgende:  

Jeg hørte så mye om menneskene i Europa. At de var veldig snille. Og det opplevde 

jeg da vi ble tatt imot av italienerne. Jeg mener, de behandlet oss som mennesker.  De 

hjalp oss (…) Jeg skryter så mye av italienerne. (informant 1).  

Videre forteller han: 

Jeg skal beskrive hvordan det føltes å komme til Italia. Da vi kom til Italia, det var 

som å bli født på ny. For meg var de syv dagene over havet, det var nesten som å dø. 

Så når jeg kom til Italia så ble jeg født. Ja (informant 1) 

Informant 1 har positive migrasjonserfaringer ved ankomst til Italia og forteller at opplevelser 

ved ankomst svarer til tidligere forventinger. Oppfattelser av hva ‘Europa’ representerer og 

hva som befinner seg innenfor og utenfor forhandles ikke.  
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For å forstå informantenes reforhandling av sted ved ankomst i Europa kan man igjen trekke 

inn menneskers behov for kontinuitet. Ved å opprettholde betydningen av Europa og stedets 

positive assosiasjoner, legger informantene til rette for at fremtidsdrømmen og 

framtidsprosjektet – å skape en fremtid i Europa – opprettholdes og fortsatt kan forfølges. Det 

er ikke lenger nok ‘å komme seg til Europa’. Deres mål med reisen var å skape en fremtid. På 

bakgrunn av informasjon tilgjengeliggjort underveis og negative migrasjonserfaringer ved 

ankomst i Italia eller Hellas, oppfatter informantene at forholdene i Sør-Europa ikke legger til 

rette for å kunne skape fremtiden de har forestilt seg.  

 Sted og videre reise 6.3.2

Henrik Vigh (2009: 105) belyser i sin artikkel hvordan håp og drømmer knyttet til migrasjon 

forflytter seg fra sted til sted. Han finner at negative migrasjonserfaringer knyttet til et 

tidligere idealisert sted ikke nødvendigvis innebærer at fremtidshåp dør ut, men snarere at 

‘håpet migrerer’, «hope (…) becomes temporally or spatially transposed and related to other 

places or times» (Vigh 2009: 105). Han påpeker at migrasjon i seg selv kan komme til å 

fungere som «a technology of the imagination in which envisioned migratory trajectories 

open up imagined worlds and possibilities» (Vigh 2009: 105). En av informantene til Vigh 

påpeker blant annet at han anså Portugal som en ‘trampoline’ - kun et stoppested på veien til 

Tyskland eller Irland. Liknende beskrivelser gjøres av mine informanter. Jeg finner at 

negative migrasjonserfaringer fra ett sted og positive representasjoner knyttet til andre steder 

fungerer som drivkraft for videre reise. Sted og steders representasjon er i denne sammenheng 

sentralt for videre reise. Informant 3 er blant dem som belyser hvordan negative 

migrasjonserfaringer knyttet til ett sted og positive assosiasjoner knyttet til et annet sted 

fungerer som drivkraft for videre reise. Han forteller:   

Når jeg var i Hellas tenkte jeg ‘Jeg skal dra videre til Sverige eller Norge. Bare stoppe, 

to – tre uker, ikke mer enn det’. Men jeg var der i ett år. Jeg tenkte ‘Hva?! Hvor er 

jeg?! Var dette stedet jeg skulle reise til?! Var det dette som var drømmen min?! Nei!’. 

Så jeg sa til meg selv ‘Du må bare vente, når du kommer til Sverige vil det bli et annet 

liv. Her i Hellas er det ikke, dette er ikke ‘Europa’ (informant 3).  

 

Der Vigh (2009: 105) sin informant beskriver at han anså Portugal som en ‘trampoline’ for å 

komme seg videre til andre steder i Europa, beskriver informant 3 hvordan Hellas var et 

stoppested før videre reise til Sverige eller Norge. Forestillinger og håpet om et bra liv i 

Sverige gjør at informanten aksepterer vanskelige leveforhold i Hellas, samtidig som positive 
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assosiasjoner knyttet til Sverige fungerer som motivasjon og drivkraft for videre reise. Der 

negative migrasjonserfaringer blant Vigh (2009) sine informanter førte til at håpet migrerte til 

nye steder, bidrar negative migrasjonserfaringer blant mine informanter til å støtte opp under 

forventninger og forestillinger om et bedre liv andre steder. Nedenfor kommer det frem 

hvordan negative migrasjonserfaringer knyttet til et sted fungerer som drivkraft til videre reise 

- samtidig som rangeringen mellom ulike steder og steders representasjon er retningsgivende 

for videre reise. Informant 5 forteller: 

Det som er med Italia, det er, det er ingen humanisme der. Altså når man kommer dit 

er det mye som skjer, som man ikke hadde regnet med at skulle skje da. Ikke sant. De 

bruker makt, de tar deg med tvang, de tar fingeravtrykk med tvang, på mottaket. Ikke 

sant, de får deg til å gjøre ting som du ikke får informasjon om da. (…) De truer med å 

returnere deg til hjemlandet, og det er jo folk veldig redde for. (…) Du blir stående på 

bar bakke. Ikke får du bolig, ikke får du støtte, ingenting. Du blir overlatt til deg selv. 

Og det er det som gjør folk desperate. Og det er derfor folk vil hitover da (informant 

5). 

 

Videre forteller han:  

Alle visste at Sveits ga opphold selv om flyktningene hadde fingeravtrykk. Sånn var 

det da, før det endret seg da (…) Men du vet, hva skal man kalle det da, Sveits hadde 

liksom dårligere anseelse. Altså vi pleide å kalle Sveits for hytta. ‘Vi vil ikke dra til 

hytta, vi vil dra til Norge vi’ (informant 5).  

 

Informanten belyser hvordan negative migrasjonserfaringer som opplevelser av å bli tvunget 

til å avgi fingeravtrykk, frykten for å bli sendt tilbake til hjemlandet og opplevelsen av å bli 

etterlatt på ‘bar bakke’ uten støtte og bolig gjør at migranter blir desperate og ønsker å reise 

videre. Informanten beskriver negative migrasjonserfaringene og den medfølgende 

desperasjonen som drivkraft til videre reise i Europa. Samtidig kommer det frem av 

påfølgende sitat at rangering av steder innad i Europa er sentralt for å peke ut retning for den 

videre reisen og som drivkraft for å førfølge fremtidsdrømmen. Informanten var i dette 

tilfellet av den oppfatning at han kunne få opphold i Sveits, men basert på hva Norge 

representerer rangerer han Norge over Sveits. Han er villig til å reise til Norge for å prøve å få 

opphold der.  

I andre tilfeller finner jeg i likhet med Vigh (2009) at negative migrasjonserfaringer knyttet til 

ett sted og positive assosiasjoner knyttet til andre steder kan føre til at informantenes håp 

migrerer til nye steder. Informant 9 er blant dem. Han beretter blant annet at han kom til 

Norge, søkte asyl og fikk negativt svar søknaden sin. I frykt for å bli returnert til hjemlandet 
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valgte informanten på et tidspunkt å reise videre til et annet skandinavisk land i håp om å få 

innvilget asyl der. I henhold til Vighs (2009: 105) argument migrerer informantens håp om 

asyl til nye steder. Også informant 3 beskriver hvordan hans håp om asyl i Sverige migrerte til 

nye steder. 

Etter en periode [i Sverige] hørte jeg at Norge ikke returnerer asylsøkere til Hellas. Så 

jeg bestemte meg for å dra til Norge, jeg søkte asyl [i Norge] (informant 3).  

Som eksemplene i dette avsnittet belyser fører ikke negative migrasjonserfaringer og 

avvisning nødvendigvis til at migrantenes håp dør ut, men fører snarere til at håpet forflytter 

seg til nye steder.  

6.4 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på hvordan ankomsten i Europa beskrives. Det sentrale har vært å 

belyse hvilke tema som utpeker seg, samt hvordan uforutsette krav og gap mellom tidligere 

forventinger og erfaringer ved ankomst håndteres. Krav om å avgi fingeravtrykk og 

potensielle konsekvenser av dette er et tema som er gjennomgående ved ankomst til Europa. 

Usikkerhet knytter seg til hvorvidt avgitt fingeravtrykk vil låse informantenes fremtid til 

bestemte og uønskede steder. Analysen viste hvordan beskjed om dublinvedtak skapte 

opplevelser av å være låst mellom fortid og fremtid. 

Videre er ventetid et sentralt tema i refleksjoner knyttet til ankomsten i Europa. Informantene 

hadde en forventing om at de relativt raskt etter ankomst ville kunne starte sitt nye liv. 

Realiteten slår inn når de opplever at ventetiden blir lengre enn forventet. Analysen har vist 

hvordan uavklarte asylsøknader, avslag og dublinvedtak førte til at informantenes evne til å 

se/tenke på fremtiden ble utfordret eller forsvant. Migranter i en slik situasjon opplever å være 

låst mellom fortid og fremtid, da deres fremtid er i eksterne instansers kontroll. Analysen 

viser samtidig at informantene finner alternative måter å håndtere uforutsette krav og gap 

mellom tidligere forventinger og erfaringer ved ankomst. Flere av informantene melder seg ut 

av mottakssystemet og lever utenfor det konvensjonelle samfunnet. På den måten utfordrer de 

kontrollen de opplever at ‘systemet’ har over deres fremtid, unngår å bli uttransportert og 

opprettholder håpet om at de en dag vil få opphold. 

Sted er et tredje tema informantene er opptatt av ved ankomsten til Europa. På bakgrunn av 

informasjon og erfaringer av manglende framtidsutsikter i Italia og Hellas, starter en prosess 
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med refortolkning av- og differensiering mellom steder. I tilfeller der informantene opplever 

at Italia og Hellas ikke svare til forventinger av ‘Europa’, etableres stedene som noe ‘utenfor’. 

Stedets grenser re-fortolkes, men betydningen og positive assosiasjoner knyttet til ‘Europa’ 

opprettholdes. Informantenes håndtering av situasjonen forstås her i lys av behovet for 

kontinuitet. Ved å opprettholde betydningen av Europa legges det til rette for at informantene 

kan fortsette å kjempe for ‘en fremtid i Europa’.  Til slutt ble det belyst hvordan sted er 

sentralt for videre reise undervis. Negative migrasjonserfaringer knyttet til et sted og positive 

assosiasjoner knyttet til et annet sted er sentral for videre reise.  
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7 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot vurderingsprosesser asylsøkere gjennomgår på 

asylreiser. Datamaterialet består av ni dybdeintervjuer med personer som har reist fra 

tredjeland til Norge og søkt asyl. Ved gjennomgang av datamaterialet utpekte tid og sted seg 

som sentrale dimensjoner og jeg valgte derfor å studere asylreiser med utgangspunkt i 

perspektiver på tid og sted. Emirbayer og Mische (1998) sine begreper projectivity og 

praktisk evaluering samt teori om sted har vært sentrale for å studere fenomenet. I forbindelse 

med å belyse vurderingsprosesser har det også vært aktuelt å belyse tvetydigheter og 

motsetninger ved reisene. Ved å få grep om dette kan man få innsikt i kompleksiteten ved 

migrasjonsreiser, samt hvordan sosiale aktører forholder seg til- og manøvrerer begrensende 

og muliggjørende omstendigheter. Avslutningsvis vil jeg her besvare oppgavens 

problemstilling og diskutere hovedfunn. 

7.1 Tid i migrasjonsprosessen 

Analysen tar utgangspunkt i tre faser av asylreisen, henholdsvis utreisen, reisen frem til 

migrantene når Europa og ankomsten i Europa. Jeg finner at tid er sentralt i alle tre fasene. 

Omstendigheter i hjemlandet er identifisert som avgjørende i forhold til utreisen. Samtlige av 

informantene beskriver at de reiste som følge av krig, konflikt og prekære omstendigheter i 

hjemlandet. Beskrivelser av omstendigheter i hjemlandet er samtidig nært relatert til 

forestillinger om alternative fremtidsmuligheter andre steder. På bakgrunn av utfordringer ved 

sosialt liv i hjemlandet (nåtiden), oppfattelser av alternative fremtidsmuligheter andre steder 

(fremtiden) og ønsker og behov for fremtiden etablerer informantene et nytt prosjekt – å reise 

til Europa for å finne fremtiden. Med dette støtter min studie tidligere forskning som 

argumenterer for at asylreiser ikke kan forstås utfra enkle dikotomier som frivillig eller 

tvungen eller som motivert av økonomi eller politikk (Brekke og Aarset 2009: 81, Vigh 

2009). Der tidligere studier i stor grad knytter motivasjoner for migrasjon til ‘push-pull’ 

faktorer, belyser denne studien hvordan utreisen er konstituert innenfor flyten av tid.  

Videre ble asylreisens tvetydige betydning belyst. Asylreisen beskrives på den ene siden som 

en mulighet til å skape en mulig/bedre fremtid og på den andre siden beskrives reisen som et 

‘offer’. ‘Offer’ knyttes på den ene siden til risiko forbundet med reisen, faren for å miste livet 
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på reisen, og på den andre siden i termer av å ‘ofre’ nåtiden og livet i hjemlandet for en mulig 

fremtid andre steder. Beskrivelser av asylreisen som offer og muligheter illustrerer 

motsetninger og konflikter forbundet med slike reiser. Reisen forstås med utgangspunkt i 

dette som en investering og/eller et offer i nåtiden for å oppnå noe i fremtiden. Aktørene 

skaper kontinuitet i en ellers uoversiktlig og kaotisk situasjon.  

Tid utpeker seg som sentralt også i forhold til gjennomføring av reisen. Orienteringer mot 

fremtiden, omstendigheter underveis og fortiden preger informantenes refleksjoner knyttet til 

gjennomføringen av reisen. I henhold til begrepet praktisk evaluering bringes 

framtidsprosjektet inn i den opplevde verdens omstendigheter og vurderes i henhold til 

kravene og betydningen av nåtiden (Emirbayer og Mische 1998). Jeg finner at vurderingene 

kan deles inn i to delprosesser. I første omgang vurderes videre reiser i lys av umiddelbare 

omstendigheter – utfordringer ved livet i transitt.  I andre omgang vurderes videre reise i lys 

av kravene og betydningen av nåtiden og feltet av muligheter. Sentralt her er hvordan 

omstendigheter underveis og aktuelle handlingsalternativer er direkte knyttet til tid.  

Vurdering av videre reise knyttes til (1) orienteringer mot fremtiden – fremtidsdrømmen om 

Europa og risiko forbundet med reiseetappen, (2) orienteringer mot fortiden – at det er umulig 

å reise tilbake til hjemlandet, og (3) på omstendigheter underveis – utfordringer ved livet i 

transitt. Studien min støtter tidligere forskning som beskriver asylreiser som dynamiske og 

preget av gjentatatte beslutningstakingsprosesser (Robinson og Segrott 2002, Brekke og 

Aarset 2009, Collyer 2010, blant flere). Konteksten er sentral samtidig som asylsøkeres 

dynamiske og varierende handlingsrom anerkjennes.  Denne studien skiller seg derimot fra de 

nevnte studiene da vurderingsprosesser og rollen tidsorienteringer har i denne prosessen 

belyses. Jeg finner at vurdering av framtidsprosjektets gjennomførbarhet er forankret i- og 

ytrer seg i samspillet mellom fortid, fremtid og nåtid.   

Ved ankomst i Europa finner jeg at tid er sentralt i form av at tidligere forventninger til livet i 

Europa former erfaringene ved ankomst. Refleksjoner knyttet til ankomsten i Europa 

omhandler i stor grad krav om å måtte avgi fingeravtrykk, ventetid og sted. Tidligere 

forventninger av de nevnte aspektene bidrar til å etablere gap mellom tidligere forventinger og 

erfaringer ved ankomst. Dette støtter tidligere forskning som peker på hvordan livet etter 

migrasjon for mange preges av manglende samsvar mellom forventing og realitet (Vigh 2009, 

Benson og O’Reilly 2009). I tråd med Brekke (2004) og Back og Sinha (2012) finner jeg at 

ventetiden og beskjed om dublinvedtak resulterer i opplevelser av å være låst mellom fortid 
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og fremtid - evnen til å se fremtiden blir utfordret eller forsvinner. Fremtiden er opp til 

eksterne instanser å avgjøre.  

Ventetid, avslag og dublinvedtak er samtidig ikke noe informantene aksepterer uten motstand. 

Mange av informantene håndterer situasjonen ved å melde seg ut av mottakssystemet og leve 

utenfor det konvensjonelle samfunnet i Skandinavia. Gjennom denne handlingen utfordrer 

informantene avmaktssituasjonen de opplever å befinne seg i, opprettholder håpet om at de en 

dag kanskje vil få omgjort vedtaket og skaper kontinuitet i tilværelsen. Dette støtter tidligere 

forskning som belyser hvordan retur blant asylsøkere som venter eller har fått avslag 

oppfattes å være et uaktuelt alternativ (Valenta 2012, Brekke 2004). Tiden etter migrasjon/ved 

ankomst preges av å håndtere uforutsette omstendigheter og en konstant søken etter å forene 

tidligere forventinger og ønsker og behov for fremtiden (Benson og O’Reilly 2009: 8 – 9) 

7.2 Sted i migrasjonsprosessen 

Sted utpekte seg som en viktig dimensjon ved utreisen. Gjennom tilskrivning av kvaliteter til 

geografiske lokasjon etableres ‘Europa’ ved utreisetidspunktet som et betydningsfullt sted. 

Europa oppfattes å representere kvaliteter som er fraværende i hjemlandet, deriblant trygghet, 

fred, framtidsutsikter, arbeidsmuligheter, osv. Det fremkommer av analysen hvordan  

fortellinger om- og bilder av steder gjorde det mulig for informantene å visualisere fremtiden 

og bidro samtidig til å etablere forventninger til hva som vil møte dem ved nådd destinasjon. 

Med referanse til Arjun Appadurai (1996), Henrik Vig (2009) og Emirbayer og Mische 1998) 

ble det belyst hvordan informasjon og bilder av alternative muligheter leder migranter til å 

reflektere rundt framtidsmuligheter andre steder. I likhet med Henrik Vigh (2009) finner jeg 

at migrasjon til andre steder ble oppfattet å være eneste mulighet for å kunne skape en 

fremtid.  Ved utreisen differensieres det i liten grad mellom ulike steder innad i Europa. Dette 

endres derimot ved ankomst i Europa. 

Ved ankomst i Europa kommer sted inn som en særlig betydningsfull og avgjørende 

dimensjon. Analysen viser hvordan gap mellom (tidligere) forventinger til ‘Europa’ og 

erfaringer ved ankomst i Sør-Europa leder til re-fortolkning av- og differensiering mellom 

steder. Europas grenser re-fortolkes og Italia og Hellas etableres som noe ‘utenfor’. 

Betydningen og positive assosiasjoner knyttet til Europa opprettholdes. På den måten legger 

informantene til rette for at framtidsprosjektet – å etablere en fremtid i Europa – opprettholdes 



89 

 

og kan forfølges. Basert på ønsker og behov for fremtiden differensierer og rangerer 

informanten mellom ulike steder innad i Europa. Analysen støtter tidligere forskning som 

belyser hvordan sted er sentralt i migrasjonsprosessen (Vigh 2009, Benson og O’Reilly 2009).  

7.3 Veien videre  

Som jeg var inne på innledningsvis kan denne studien bidra med innsikt knyttet til 

tidsaspektet ved sosial handling, selv om dette ikke studeres eksplisitt i denne oppgaven. Det 

ble argumentert for at asylreiser er et fruktbart case for å studere tidsaspektet ved sosial 

handling da slike reiser aksentuerer tid på eksplisitte måter. Det fremkommer av analysen 

hvordan vurdering av handling og handlingsalternativer ytrer- og utspiller seg i forholdet 

mellom fortid, fremtid og nåtid. Analysen peker på hvordan orienteringer mot fremtiden - 

potensielle muligheter og hindringer fremover i tid og orienteringer mot nåtiden - 

umiddelbare omstendigheter, legger grunnlag for vurdering av handlingsalternativ. Aktørers 

lager av erfaring og disposisjoner (fortid) er også sentralt i denne prosessen, men ble ikke 

belyst i denne oppgaven. Det vil være behov for ytterligere forskning for å få en dypere 

forståelse av tidsaspektet ved sosial handling.  Andre situasjoner og case hvor tid kan tenkes 

bli særlig tydelig er for eksempel ved arbeidsledighet, i studietid, pårørende situasjoner, blant 

flere. 

Hovedmålet med studien har vært å belyse vurderingsprosesser asylsøkere gjennomgår på 

reise samt tvetydigheter og motsetninger som preger reisene. Til sammen har analysen gitt 

innsikt i hvordan tid og sted er sentrale dimensjoner ved asylreiser. Studien bidrar med 

tolkninger og forståelser av relasjonen mellom tid og sted. Samtidig behandles og belyses kun 

overflaten av sammenhengen her. For en dypere forståelse av sammenhengen vil det være 

behov for ytterligere forskning. Det kan for eksempel være aktuelt å studere tidsaspektet ved 

migrasjonsreiser med utgangspunktet i migranter som befinner seg på reise og/eller før 

migrasjon.  

Studier av vurderingsprosesser asylsøkere gjennomgår på reise handler samtidig om noe mer 

enn selve vurderingene og hvordan vi kan forstå gjennomføringen av reisene. På et mer 

overordnet plan belyses  mobilitet - menneskers mulighet og kapasitet til å reise og forflytte 

seg.  I den sammenheng kan det for eksempel være interessant å knytte videre studier av 

relasjonene mellom migrasjon og tid til mobilitetsparadigmet (Urry 2010, blant flere).  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv norsk versjon 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Bakgrunn og formål 

Jeg er student ved Universitet i Oslo og arbeider med et masteroppgaveprosjekt som handler 

om ‘asylreiser’. Jeg kontakter deg i den forbindelse med en forespørsel om deltakelse i mitt 

prosjekt.  Oppgaven jeg skal skrive handler om asylreiser – der hovedfokuset vil være rettet 

mot asylsøkeres erfaringer underveis, opplevelser av asylkontroll og vurderingsprosesser som 

gjennomgås undervis. Jeg er interessert i å få innsikt i dine erfaringer og perspektiver. 

Formålet er å belyse perspektivene til personer som selv har gjennomført en asylreise.   

Hva innebærer deltakelse i studien? 

For å studere dette ønsker jeg å snakke med ca. 10 personer som selv har reist fra land utenfor 

Europa og kommet til Norge som asylsøker. Det er krav om at deltakere må være over atten 

år. Utover det har alder, kjønn eller opphavsland ingen betydning. Det viktigste er at du 

ønsker å dele din historie, dine perspektiver og dine refleksjoner.  

Intervjuene vil ha en varighet på ca. 1 time og jeg vil snakke med èn person av gangen. 

Underveis vil vi snakke om asylreisen, kjennskap til Europa og asylreguleringer (før og under 

reisen), vurderinger og beslutninger (før og under reisen), samt dine erfaringer med 

ankomsten til Europa. Jeg vil forberede spørsmål på forhånd utfra disse hovedtemaene, men 

du står fritt til å snakke så åpent du selv ønsker rundt aktuelle tema.  Målet med intervjuet er å 

lytte til din historie og dine perspektiver og få innsikt i asylsøkeres vurderinger underveis på 

reisen til Europa. Du bestemmer selv hvilket språk som skal anvendes under intervjuet, samt 

når og hvor intervjuet skal holdes. Jeg vil avtale med en tok dersom det er behov for dette. 

Under intervjuet vil jeg ta notater. Hvis det er OK for deg, vil jeg spille inn samtalen på 

lydopptaker.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  
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Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Personopplysninger vil anonymiseres 

og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven.  

Eventuelle lydopptak og utskrifter av disse vil oppbevares innelåst og adskilt fra øvrige data. 

Ingen andre enn meg vil ha tilgang til personidentifiserbar informasjon som produseres under 

intervjuet. Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2015, og da vil personopplysninger og 

eventuelle lydopptak fra intervjuet slettes. 

Det vil gjennom hele prosessen legges ytterst stor vekt på å ivareta det etiske aspektet ved 

prosjektet.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg slettes. 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg på telefon (…) 

eller sende en mail til (…). Du kan også kontakte min veileder Mette Andersson ved Institutt 

for Sosiologi og Samfunnsgeografi på telefon (…), eller på mailadresse (…). 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Med vennlig hilsen 

Gro Malene Vestøl 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

mailto:gro.m.vestol@gmail.com
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv engelsk versjon  

 

Request for participation in research project. 

The study and its purpose 

I am a student at the University of Oslo and am currently working on a project concerning 

‘the asylum journey’. In that regard I am contacting you with a request for participating in this 

project. The main focus of the study will be directed at asylum seekers experience of their 

own journey, experience with asylum regulations and evaluations undertaken during the 

journey. I am interested in your experiences and your opinions concerning this topic. The 

purpose of the study is to illuminate the perspectives of asylum seekers who themselves have 

undertaken an asylum journey.  

What does participation entails? 

To be able to write this thesis I want to interview about 10 people who have traveled from 

countries outside Europa to Norway and applied for asylum. It is a requirement that 

participants are 18 years or more, but beyond that either age, gender nor country of origin are 

vital. The important thing is that you want to share your story, your perspectives and your 

opinions. 

The interviews will last in approximately 1 hour and I wish to talk to one person at a time. 

During the interview we will talk about four “main topics”: the asylum journey (from the start 

until you reached Norway), knowledge about Europe and asylum regulations, decisions on 

path of travel and your experience entering Europe.  

I will prepare questions in advance on the basis of these main topics, but I want you to talk as 

freely as you’d like around the topics. The goal of the interview is to listen to your story and 

your perspectives on the journey. You decide which language to be used during the interview, 

as well as when and where the interview will be held. I will arrange with a translator if that I 

necessary. I will take notes during the interview. If it is OK for you, I will record the 

conversation on audio recorder.  

What will happen with the information you give me? 
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All personal information will be treated confidentially. Personal data will be anonymized – 

which means that no individuals will be recognizable in the final thesis. Any recordings and 

transcripts of these will be kept locked up and separated from other data. I am the only one 

who will have access to information produced during the interview. The project is scheduled 

to end in June 2015. After the project is finished, all personal data and any audio from the 

interview will be deleted. 

Voluntary participation 

Participation in the study is completely voluntary, and you may at any time withdraw your 

consent without having to give any reason for this. If you withdraw from the study - all 

information about you will be deleted. 

 

If you want to participate or have any questions about the study, please contact me by phone 

(…) or send an email to (…).You may also contact my supervisor Mette Andersson at the 

Department of Sociology and Human Geography (ISS) at telephone (…), or e-mail address 

(…). 

The study is approved by Norwegian Social Science Data Service – which means that the 

study is approved through an ethical comity for research. 

Best regards 

Gro Malene Vestøl 

 

Consent for participation in the study 

 

I have received information about the study, and are willing to participate 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signed by participant, date) 

mailto:gro.m.vestol@gmail.com
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Vedlegg 3: Intervjuguide norsk versjon  

Intervjuguide 

Introduksjon 

- om prosjektet 

- om hvordan intervjuet er lagt opp 

- om informantens rettigheter 

- om min taushetsplikt og at alt som blir fortalt vil anonymiseres 

- om min rolle 

 Samtykker du til å delta? 

 

Livet i Norge 

 Navn, alder, opphavsland  

 Kan du fortelle litt om situasjonen din i Norge i dag? (hvor lenge har du vært i Norge, 

positiv/negativ/venter, jobb, familie, nettverk) 

 Har du kontakt med familie/venner i hjemlandet? - Hva forteller du evt om livet ditt i 

Norge? 

 Hvordan ser du på fremtiden? Er fremtiden din i Norge? 

 

Livet i hjemland 

 Kan du fortelle litt om din bakgrunn fra ……(informantens hjemland)? 

(hverdagsoppgaver: jobb, skole, annet?) 

 Hva var planene dine på dette tidspunktet? 

 Hva visste du om Europa på dette tidspunktet? Kan du beskrive hvilket rykte Europa 

hadde i …(hjemland)? - hvor kommer dette rykte fra: TV, aviser, internett, personer i 

Europa.  – Italia, Hellas, Norge, andre land.  

 Kjente du noen i Europa på dette tidspunktet? - Hadde du kontakt med denne/disse 

personene da du var i …(hjemlandet)? Kan du beskriv hva han/hun fortalte om 

Europa? 
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 Hva visste du om livet som asylsøker i Europa på dette tidspunktet? – Hvordan 

beskrev eventuelt bekjente i Europa livet som asylsøker? 

 Kjente du til asylreguleringer i Europa før du reiste? (f.eks Dublin-samarbeidet, 

forskjeller mellom land). - Tenkte du på dette da planla reisen din? På hvilken måte? 

 Hva var fremtidsdrømmen din på dette tidspunktet? 

 

Planlegging av reisen 

 Måtte du reise på kort varsel eller hadde du tid til å planlegge reisen?  

 Kan du beskrive hvordan du gikk frem for å planlegge reisen? -Var det noen som hjelp 

deg med å planlegge og organisere reisen (venner, familie, smuglere)?  

 Hvor ønsket du å reise? Og hvorfor? – Hvordan så du for deg livet der? 

 Var det noen (familie, venner) som hadde fortalt deg om erfaringer fra en slik reise? – 

Hva hadde de evt fortalt? Hva tenkte du evt om dette før du skulle reise selv?  

 Kan du beskrive hvordan du så for deg reisen (og resultatet) på dette tidspunktet?  

 Måtte du benytte deg av menneskesmuglere? 

 Kan du beskrive hva du tenkte om fremtiden ved utreisetidspunktet? 

 

Starten på reisen…. 

 Hvordan reiste du fra …….(hjemlandet)? (Til fots, bil fly, etc?) 

 Kan du beskrive den første delen av reisen? 

 Hadde du noen lengre/kortere opphold underveis? - Eventuelt hvorfor, hvem var du 

sammen med, snakket dere om videre reiseplaner, Europa, asylreguleringer, etc.  

 Kan du fortelle litt om tiden/livet i ….(transittstedet). - Hvordan levde du, hvem hadde 

du kontakt med, var du sammen med andre som planla å reise til Europa, arbeidet du? 

Snakket du med andre om Europa, Italia, Norge, asylregler, fremtidsdrømmer?  

 Vurderte du noen gang å bli værende i dette landet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hva tenkte du om videre reise på dette tidspunktet? 

 Husker du hva du tenkte om fremtiden på dett tidspunktet? 
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Innreise til Europa og livet i transitt 

 Kan du beskrive hvordan du reiste fra …. og over til/inn i Europa?  

 Kan du fortelle litt om overfarten/innreisen? - hvor lang tid tok det, hvor mange 

mennesker, er det en spesiell hendelse du husker ekstra godt, kan du beskrive 

stemningen? 

 Hvilket Europeisk land ankom du først? 

 Kan du beskrive hva som skjedde rett før og etter at du kom til …(første 

ankomstland)?- Hva var det første du gjorde? Hvem møtte du? Møtte du noen 

personer fra myndighetene? Hva skjedde eventuelt i dette møtet? (Ble ID papirer 

sjekket, måtte du avgi fingeravtrykk, måtte du i avhør, etc) 

 Opplever du at informasjonen du hadde fått om Europa på forhånd stemte med dine 

erfaringer? På hvilken måte/på hvilken måte ikke? 

 Hvor lenge ble du værende i …? - Hvorfor ble du værende i ….? 

 Kan du beskrive tiden i transitt i Europa? - Snakket du med andre om videre reise, 

asylpolitikk, destinasjonsland etc.? Hvem snakket du med og hva snakket dere om? 

Og Hvorfor? - Fikk du vite noe om destinasjonsland og asylreglene i Europa?  

 Møtte du personer i ….. som hadde blitt sendt tilbake på grunn av Dublin? Hva 

fortalte de evt om livet lenger nord og om å bli sendt tilbake? 

- Kan du beskrive hva du tenkte om dette?  

 Vurderte du noen gang å bli værende i …..(dette landet)? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 Kan du beskrive hvordan du så på fremtiden på dette tidspunktet? Endret dette seg 

underveis? – Hva var planen din på dette tidspunktet? – Hvorfor 

 

Videre reise i Europa og ankomst i Norge 

 Kan du beskrive den videre reisen til- og inn i Norge?  

 Kan du beskrive hva du tenkte/følte da du endelig kom frem til Norge? 

 Hva tenkte du om fremtiden på dette tidspunktet? 

 Hva skjedde etter ankomst? -  

 

Avslutning/refleksjon 
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 Hva vil du beskrive som den/de største drivkraften(e) for å legge ut på- og 

gjennomføre reisen? 

 Hva assosierer du med en ‘asylsøker på reise’? 

 Hvilke forventinger hadde/har du og din familie til reisen?– hvordan 

opplevde/opplever du eventuelt å innfri/ikke innfri disse? 

 Kunne du gjort reisen på en annen måte? På hvilken måte/på hvilken måte ikke?  

 Dersom du hadde en venn i ….(hjemlandet) som planla å reise til Europa, hva ville du 

informert han/henne om før han/hun skulle reiste? Hvorfor ville du informert 

han/henne om akkurat det? 

 

Da nærmer vi oss slutten av intervjuet, men først….   

 Er det noe du vil fortelle som vi ikke har snakket om? 

 Kan du si noe om hvorfor du ønsket å bli intervjuet? 

 Hva synes du om å snakke om dette temaet? 

 Har du blitt intervjuet om dette før (UDI, politiet, etc.)? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide engelsk versjon 

 

Interview guide 

Introduction 

 - about the project 

- about the interview 

- about the informants rights 

- about confidentiality  

- about my role 

 Do you consent to participate?  

 

Life in Norway 

 Name, age , place of origin  

 Can you tell me a about your situation in Norway today? (how long you’ve been here, 

positive/negative/waiting, work, family, network). 

 Are you in contact with family/friends in your home country? – What do you tell them 

about your life here? 

 How do you look at the future? – Is your future in Norway? 

 

The past – life in country of origin 

 Can you tell me about your life in ….(home coutry)? (daily activity: work, school, 

other, etc) 

 What was your plans at this point?  

What did you know about Europe at this point? Can you describe what rumor Europe 

had in ….(homecountry)? - Where did this rumor come from? - Italy, Greece, Norway 

other? 

 Did you know anyone in Europe at this point? - Did you stay in contact with this 

person? What did he/she tell you about life in Europe? 
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 What did you know about life as an asylum seeker in Europe at this point? Does this 

coincide with your experience? – How did family/friends in Norway describe life as 

an asylum seeker? 

 Did you know anything about asylum-regulations in Europe at this point?- Dublin-

regulation? Did you think about that when you planned the journey? 

 What was your dream for the future at this point? 

 

Planning- and the start of the journey  

 Did you have time to plan the journey or did you have to leave in short notice? 

 Can you describe how you planned the journey? – did anyone help you plan? 

 Where did you wish to go and why? - How did you picture your life in this place?  

 Where/how did you learn about travel routs? -Where did you seek information  

 Did anyone tell you about what journeys like this entail? Do you remember what you 

thought about the journey before you left? 

 Can you describe how you pictured the journey?  

 Did you have to make use of smugglers? 

 Can you describe what you were thinking about the future right before you left  

 

The start of your journey….. 

 How did you travel from ……..? (Did you walk, or by car, plain, etc.?) 

 Can you describe the first part of the journey? 

 Did you have any longer stay/stop on your way to Europe?- Where, why and for how 

long? 

 Can you tell me about the everyday life at this place? - How did you live, did you 

work (where), Who did you meet, What did you talk about (- did you talk about 

Europe, countries in Europa, asylumregulations, travelroutes, etc.)?  

 Did you ever consider to stay in this country? 

 What did you think about the further travel? 

 Do you remember what you were thinking about the future at this point? 
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Entering Europe and life in transit  

 Can you describe how you traveled from … and entered Europe?  

 Can you describe how you experienced the crossing of the ocean or the entering? - 

How many people, how long did it take, is there a particular event you remember 

especially well, can you describe the atmosphere at this point? 

 Can you describe what happened right before and after you arrived in …..(first arrived 

country).- What was the first thing you did?  Who did you meet? - Did you meet 

anyone from the authorities? What happened in this meeting? (Did someone check ID 

papers, did you have to submit your fingerprints, did someone questioning you, etc?) 

 How long did you stay in ….. and why did you stay? 

 How did you experience the time in …? - What did you do when you were in…. (a 

normal day), who were you with, where did you live, did you work? Did you get 

information about other countries, asylum regulations? 

 Did you meet people who had been sent back to this country because of the Dublin-

regulation? What did they tell you about life in northern Europe and about being sent 

back? 

- What did you think about that? 

 Did you ever consider to stay in this country? 

 Can you describe how you looked at the future at this point? – did this change during 

the stay? – What was you plan at this point? 

 

Traveling through Europe and entering Norway  

 Can you describe the further journey?  

 Can you describe the feeling when you finally reached Norway? 

 What did you think about the future at this point? 

 Can you describe what happened when/after you arrived to Norway? 

 

Some reflection and closing interview 



107 

 

 What would you describe as the motivation to continue / complete the journey? 

 What do you associate with a travelling asylum seeker? 

 What expectations did/do you and your familiy have regarding the journey? Can you 

describe how you experienced/experience to fulfill/not fulfill these expectations?  

 If you had a friend in  …..(homeland) who was planning to travel to Europe, what 

would you like to inform him/her about? What information would you like to pass on? 

Why would you like to pass on that information? 

 

 Is there anything you would like to tell/express that we have not talked about yet? 

 Can you tell me why you wanted to participate in this interview? 

 What do you think about talking about this topic?  

 


