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Sammendrag 

Navn på forfatter: Selini Tavridis Månsson 

Tittel på oppgaven: Asylmottak i nærmiljøet - Hvordan forstå ulike lokale responser fra et 

community-psykologisk perspektiv? 

Navn på veiledere: Inger Skjelsbæk og Eleanor Allgood 

Arbeidet er et selvstendig forskningsprosjekt, og all data er samlet inn av forfatteren. 

Bakgrunn: Beskjeden om at det skal etableres et asylmottak i nærmiljøet, blir ofte møtt 

med ulike reaksjoner i lokalsamfunnet. Under flyktningkrisen i 2015/2016 utviklet det seg en 

akutt asylsituasjon og et polarisert politisk klima, som satte rammene for hvordan ulike 

responser i nærmiljøet fikk komme til uttrykk. Formål: Denne studien tok sikte på å utforske 

hvilke antakelser som lå til grunn for ulike responser i møte med en slik beskjed, og hvilke 

diskurser som ble tatt i bruk når medlemmer av lokalsamfunnet begrunnet egne ståsteder. Et 

community psykologisk perspektiv ble benyttet for å vurdere hvordan tilhørighet, verdier og 

kultur blir relevant i slike situasjoner.  

Metode: Ved hjelp av Q-sorteringer av predefinerte utsagn, og semi-strukturerte 

intervjuer, har jeg undersøkt hvordan elleve personer opplevde beskjeden om at et asylmottak 

var planlagt i deres nærmiljø i 2015/2016. Gjennom en «by-person» faktoranalyse har jeg 

studert hva som er felles og hva som skiller informantenes ulike perspektiver fra hverandre, 

og tre faktorer ble trukket ut. Gjennom en diskursiv tilnærming til både faktorer og intervjuer 

har jeg deretter sett på hvordan mening har tatt form rundt forhold på mikro-, meso- og 

makronivå, og hvordan disse nivåene har virket sammen i tre ulike hovedfortellinger om 

«oss», «dem» og «vi». De tre fortellingene avdekker ulike underliggende diskurser som 

muliggjør ulike posisjoner for de berørte informantene i utvalget. 

Konklusjon: Opplevelsen av tilhørighet, makt og inkludering fremstår som sentralt for 

muligheten til å være åpen i møte med asylmottaket, mens opplevelse av usikkerhet og frykt, 

samt en essensialistisk forståelse av kultur og identitet, kan gjøre det vanskelig å se for seg en 

velfungerende løsning der asylsøkere og lokalsamfunn kan leve sammen. Fremfor alt er det 

viktig at både nye og gamle grupper i samfunnet ser mulighet til å oppleve well-being i sin 

nye situasjon, og dette kan trolig bidra til at de kan inkludere hverandre i et felles «vi». 

Det foreslås at politisk retorikk og planer for implementering av asylpolitikk, brukes 

aktivt til å formidle en romslig norsk kultur og identitet, og at myndighetene møter 

lokalsamfunn med en inkluderende og respektfull tilnærming når mottak etableres.   
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1 Innledning 

Asylsøkere som plasseres i et lokalsamfunn i Norge, kan fungere som et illustrerende 

eksempel på hvordan globale endringer har innvirkning på lokale forhold. Ofte stiller 

forskjellige grupper seg ulikt til tanken om et asylmottak i nærmiljøet, og debattene som 

følger blir både emosjonelle og engasjerte. Videre er det slik at vår tids globaliserte verden 

har stor innvirkning på måten mennesker gir mening til sine opplevelser på, og skaper stadig 

nye situasjoner som krever omstilling (Hermans & Dimaggio, 2007). Debatten om asylmottak 

inngår i dette bildet. Denne oppgaven vil se nærmere på hva det er som vekker så sterke 

følelser når et lokalsamfunn får beskjed om at det skal komme asylsøkere til deres 

nærområde, og på hvilken måte tilhørighet, verdier og kultur er relevant for å forstå hvorfor 

noen naboer stritter imot, noen er likegyldige, mens andre tar imot med åpne armer. 

1.1 Bakgrunn 

I 2015 kom det største antallet mennesker på flukt fra krig og konflikt siden 1990-tallet til 

Nord- og Vest-Europa. Det er beregnet at over en million mennesker flyktet til Europa, og 

flesteparten av dem kom sjøveien over Middelhavet (UNHCR, 2015, s. 1). Europas kapasitet 

til å registrere og håndtere asylsøknadene var i ferd med å sprenges. Mange flyktninger mistet 

livet under flukten (Godzimirski, 2015) og den nye situasjonen ble av Europakommisjonen 

omtalt som den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig (Avramopoulos, 2015). Det 

var en massiv dekning av den tiltakende flyktningkrisen i media (Godzimirski, 2015). 

Samtidig fortsatte konfliktene videre i de samme landene som mennesker flyktet fra, og 

grusomhetene ble kringkastet i de fleste medier. Grupperinger tilknyttet den Islamske Stat 

(IS) utførte terrorangrep i europeiske byer (FN-sambandet, 2017) og dette skapte frykt. 

Samtidig vokste spekulasjoner om hvorvidt det var IS-sympatisører blant asylsøkere fra 

muslimske land frem, og risikoen for dette ble vurdert (Omland & Svendsen, 2015). 

Debattklimaet ble slik preget av flytende overganger mellom lidelsen for folk på flukt på den 

ene siden, og risiko for terror og kulturkonflikt på den andre siden. 

Også i Norge var ankomsttallene høyere enn mottaksapparatet forventet, og 

Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet fikk mye kritikk for sine mangelfulle 

rutiner, blant annet fordi nyankomne flyktninger tidvis måtte sove utendørs, og mindreårige 

asylsøkere ikke ble tilstrekkelig ivaretatt (Eriksen, 2015; Mellingsæter, 2015). Mange 

opplevde at flyktningsituasjonen var ute av kontroll, og i november 2015 uttrykte 

Utlendingsdirektoratet [UDI] at de var i kritisk behov for nye mottaksplasser (UDI, 2015). 

Som følge av dette, var det flere lokalmiljøer rundt om i landet som fikk beskjeden om at et 
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asylmottak ble vurdert eller skulle etableres i deres nærområder i løpet av kort tid, noe som 

skapte negative reaksjoner i mange nabolag landet rundt. Samtidig var det en rekke individer 

og grupperinger som tok til orde for en mer inkluderende tilnærming til folk i behov av 

beskyttelse (Castello, 2015). Debattklimaet utviklet seg til å bli emosjonelt og polarisert. 

En community-psykologisk (CP) analyse av hvordan medlemmer i lokalsamfunnet 

artikulerer både tilslutning og motstand mot opprettelsen av asylmottak, hjelper oss å få 

innsikt i hvilke verdier, tilhørigheter og kulturelle faktorer som kommer i spill. CP tilbyr et 

perspektiv for å forstå hvordan forhold på mikro-, meso- og makronivå virker sammen på 

individers opplevelse av well-being. Slike innsikter kan være avgjørende for å tilrettelegge for 

at naboer og asylsøkere sammen kan oppleve trygghet, trivsel og støtte i sin nye situasjon, at 

de inngår i et felleskap eller en «community». De rådende diskursene i lokalsamfunnet og 

måten asylsøkere blir mottatt i sitt nærmiljø på, påvirker hvordan de forholder seg til sine nye 

omgivelser (Kunst, Sadeghi, Tahir, Sam, & Thomsen, 2015; Nelson & Prilleltensky, 2010). 

Samtidig er det nødvendig at lokalsamfunnet ser muligheter for å sikre egen tilhørighet og 

posisjon, dersom de skal kunne utgjøre et støttende nærmiljø for de nyankomne (Nelson & 

Prilleltensky, 2010). Det er viktig å ta høyde for at situasjonen kan oppleves ulikt for den 

enkelte, og være bevisst på hva ulike bekymringer innebærer og hvordan de kan håndteres. 

1.2 Studiens formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er å utforske hvordan forståelsen av tilhørighet, verdier og kultur 

blir gjenstand for nye vurderinger når medlemmer av lokalmiljøet blir fortalt at et asylmottak 

skal etableres i deres nabolag. Hvordan ser de for seg den nye situasjonen, og hvilke 

muligheter eller utfordringer byr dette på? Jeg vil besvare dette gjennom bruk av Q-

metodologi og semi-strukturerte intervjuer. Ved hjelp av forhåndsdefinerte utsagn, tillater Q-

metoden meg å studere mulige responser i sin bredde, til tross for polarisering i det offentlige 

debattklimaet. Intervjuene gir meg mulighet til å få innblikk i de ulike aspektene som former 

informantenes erfaringer, og dermed supplere Q-metodologien. Jeg vil fokusere på hvordan 

deltakerne forklarer og gir mening til sine ståsteder i den første tiden, før planene om et 

asylmottak ble iverksatt eller forkastet. En diskursiv tilnærming vil bli brukt i analysen av 

dataene for å si noe om hvilke underliggende diskurser informantene inngår i for å begrunne 

egne posisjoner. 

Problemstillingene som vil diskuteres og gjennom studiens ulike faser er: 

Hvordan tas beskjeden om et planlagt asylmottak imot av medlemmer av nærmiljøet der det 

skal etableres? Og: Hvordan kan vi forstå responsen fra et community psykologi perspektiv? 
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Jeg vil begynne med å presentere tidligere forskning på etablering av asylmottak, før jeg 

skisserer det teoretiske rammeverket som studiens ulike faser kan forstås gjennom. Deretter 

vil jeg begrunne og presentere mitt valg av metodologisk tilnærming og analyse. Resultatene 

av analysen og studiens implikasjoner vil bli diskutert til slutt. 

2 Forskning på asylmottak, nærmiljø og asyldebatt 

Måten asylsystemet fungerer på i Norge, innebærer at variasjon i omfang av asylankomster 

medfører hyppige opp- og nedbygginger av asylmottak. Plasseringen av asylmottak antas ofte 

å ha stor betydning for både nabolag og beboere, men forskere på feltet peker på at kortvarige 

løsninger og hyppige endringer, gjør det vanskelig å få tilgang til og forske på hvordan 

prosessene oppleves i lokalsamfunnet (Drangsland, Ellingsen, Hidle, & Karlsen, 2010).  

I 2009 ble rapporten «Asylmottak som nærmiljø» publisert av Senter for byøkologi i 

Bergen (Drangsland & Fuglseth, 2009). De studerte relasjonene mellom asylmottak og 

nærmiljø i Ytre Arna gjennom et case-studie, og benyttet varierte kvalitative tilnærminger 

overfor både naboer av og beboere på mottaket. Gjennom å utforske de ulike opplevelsene av 

hva gode relasjoner innebærer for folk, fikk de òg innblikk i hva som fremmer eller hindrer 

slike. Særlig tre aspekter ble løftet fram som viktige for utvikling av gode relasjoner: Fravær 

av negative episoder, omlegging til desentraliserte leiligheter og god koordinering og 

samhandling på institusjonelt nivå (s. 48). Rapporten vektlegger viktigheten av kontakt 

mellom beboere og lokalmiljø, og understreker betydningen av felles arenaer og aktiviteter i 

nærmiljøet, der både uforpliktende og nære relasjoner kan knyttes (s. 26). De påpeker at dette 

er viktig både for flyktningenes trivsel, men òg for å forhindre rasisme og fordommer i 

lokalbefolkningen (s. 33). Studien skaper slik et godt utgangspunkt for videre forskning på 

relasjoner mellom asylsøkere og deres naboer. De fokuserer imidlertid på faktiske erfaringer 

med mottak i nærmiljøet, og vektlegger dermed ikke aspekter som kan være avgjørende i 

tiden før etableringen. 

En annen studie som fremhever hensynet til lokalbefolkningen under etablering av mottak 

finner vi i Agderforskning sin rapport med tittelen «Asylmottak og lokalsamfunn» finansiert 

av UDI. (Drangsland et al., 2010). Her ble alle fasene av prosessen inkludert, også 

planlegging og etablering av mottaket. Spørreundersøkelser ble gjennomført blant alle 

kommuner med mottak, samt blant ansatte ved alle landets asylmottak. I tillegg ble 

dybdestudier av tre strategisk utvalgte caser gjennomført. Lokal skepsis forstås av 

kommunene og mottakene som et av de viktigste hindrene for et godt forhold mellom 

asylmottak og lokalmiljø (s. 126). Dette sier noe om de opplevde ringvirkningene av skepsis 
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blant naboer. Få eller ingen av de intervjuede hadde derimot selv tatt del i kampanjer eller 

protester mot mottaket, og rapporten vektlegger at mange fremførte  moralske argumenter om 

ansvaret for å hjelpe, i intervjuene (Drangsland et al., 2010). Rapporten gir dermed nyttig 

innsikt i generelle oppfatninger blant nøkkelaktørene rundt mottaket, men belyser i liten grad 

hva som opplevdes avgjørende blant de naboene som faktisk protesterte.  

Intervjuene i rapporten til Agderforskning (Drangsland et al., 2010) peker videre på at 

mye unødvendig skepsis og usikkerhet kunne vært unngått dersom tilstrekkelig informasjon 

var tilgjengelig i tide. Samtidig understrekes det at hva som er «tilstrekkelig» og «i tide» 

trolig defineres ulikt, og at forventningsavklaringer opp mot UDIs informasjonsansvar kan 

bidra til å unngå misnøye (s. 168). Ildsjeler, politikere og medier trekkes fram som avgjørende 

opinionsdannende aktører (Drangsland et al., 2010).  

De nevnte rapportene tilfører nyttig innsikt i aspekter som kan ha betydning når mottak 

etableres. Gitt den mer akutte asylsituasjonen i 2015/2016 og det polariserte politiske klimaet 

som oppsto, er det imidlertid grunn til å tro at noe kan ha endret seg siden 2009/2010. Nyere 

og foreløpig upublisert materiale fra Bergensområdet i perioden etter 2015, viser blant annet 

at personer som protesterte eller utviste motstand mot asylmottaket i tiden rundt opprettelsen, 

mildnet i sin kritikk i ettertid. 1 Asylmottaket medførte nemlig ikke så store utfordringer som 

de først antok. Dette er interessant fordi det forteller oss at usikkerheten som mange følte i 

forkant, ikke nødvendigvis samsvarte med de erfaringene de gjorde seg etter at asylmottaket 

var etablert, og at debattklimaet kan ha preget deres forventninger.  

Om vi ser til forskning utenfor Norge, har samfunnsgeografen Phil Hubbard (2005a, 

2005b) studert lokale kampanjer mot asylmottak i Storbritannia i lys av ideen om NIMBY 

(‘Not in my backyard’) og miljømessig rasisme. Miljømessig rasisme handler om 

institusjonelle strukturer og praksiser som ikke nødvendigvis har rasistiske intensjoner, men 

som bidrar til å opprettholde såkalte «hvite» områder (Pulido, 2000). Hubbard (2005a) har 

intervjuet deltakere av lokale protester mot asylmottak, samt studert protestbrev som har blitt 

sendt til lokale myndigheter. Selv om deltakere i slike kampanjer sjelden nevner rasistiske 

baktanker, hevder han at kampanjenes innhold avdekker en diskurs om å opprettholde 

privilegier og prestisje knyttet til «hvite» områder, og at de slik kan være mer eller mindre 

ubevisste former for rasisme. Han viser hvordan påstander om at lokalmiljøet motsetter seg 

asylmottak av medfølelse for flyktningene, fungerer som vikarierende argumenter for et ønske 

om å opprettholde lokalmiljøets status. Han peker videre på at språk spiller en viktig rolle, 

                                                 
1 Personlig kommunikasjon (april 2017): Med utgangspunkt i en artikkel i Bergens Tidende, ble sosiolog 

Susanne Bygnes ved UiB kontaktet. Hun bekreftet at det er støtte for denne slutningen i materialet. 
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ved at de ulike benevnelsene på uønskede grupper som tas i bruk, bidrar til at de assosieres 

med fare (Hubbard, 2005a).  

Natascha Klocker (2004) som gjennom spørreundersøkelser har forsket på 

lokalsamfunnets motforestillinger mot asylsøkere i Australia, hevder at motstand i 

lokalsamfunnet kan ses i sammenheng med språklige konstruksjoner av asylsøkere som en 

byrde, som truende og ulovlige. Hun hevder at dette skaper en kontrast mellom dem som 

truende, og oss som truede. En gjennomgang av survey-studier som har kartlagt folks 

oppfatning av ulike innvandrergrupper i OECD-land, støtter dette ved å antyde at mens 

arbeidsinnvandrere ofte anses som konkurrenter på arbeidsmarkedet, assosieres flyktninger i 

større grad med sosiale utfordringer og kriminalitet (Zimmermann, Bauer, & Lofstrom, 2000).  

Det at flyktninger omtales med et negativt fortegn, tematiseres i flere studier. Gjennom å 

studere asyldebatt og –politikk i Storbritannia, viser forskere (Innes, 2010; Sales, 2002) 

hvordan et skille mellom «ekte» og «uekte» flyktninger opprettholdes, der de «uekte» 

flyktningene viser til asylsøkere som ikke får opphold. Sales (2002) argumenterer for at dette 

bidrar til å forsvare en restriktiv asylpolitikk der et fåtall fortjener hjelp, mens de mange som 

får avslag er uverdige. I en diskursanalyse av asyldebatten i Norge, viser Bakke (2005) 

hvordan dette er argumenter som også har fått gjelde her til lands, der vi skiller mellom 

«ekte» og «grunnløse» asylsøkere (s. 40). Mer spesifikt for perioden 2015/2016, har 

Wilhelmsen (2016) gjort en kritisk diskursanalyse der hun har sammenlignet regjeringens 

uttalelser vedrørende flyktningkrisen i Norge, med andre aktørers ytringer og debattinnlegg i 

ulike medier. Hun problematiserer de verdenssyn som ble formidlet av norske politikere, og 

understreker hvordan den politiske elitens problemfokus bidro til å konstruere et bilde av 

asylsøkere som en trussel mot det norske samfunn og vår kollektive identitet.  

Psykologisk forskning på flyktninger og asyldebatt, har i stor grad fokusert på tre 

hovedtilnærminger. Den første belyser opplevelsen av akkulturasjon for flyktninger i møte 

med et nytt land (Birman, Trickett, & Vinokurov, 2002; Colic‐Peisker & Walker, 2003), og 

helsemessige konsekvenser av dette (Allen, Vaage, & Hauff, 2006). Det pekes på at traumer 

kombinert med stigma og fordommer i samfunnet, utgjør en stor påkjenning for flyktningers 

identitet og opplevelse av inkludering. Den andre baserer seg på survey-undersøkelser som 

kartlegger majoritetsbefolkningens holdninger til asylsøkere (Schweitzer, Perkoulidis, Krome, 

Ludlow, & Ryan, 2005). En siste tilnærming går ut på eksperimentell testing av hvordan 

kontakt mellom grupper, eller felles identifisering, kan virke mot fordommer, og for en 

positiv innstilling til minoriteter (Kunst, Thomsen, Sam, & Berry, 2015). Innenfor den 

psykologiske forskningen er det få eller ingen som til nå har studert lokalmiljøets responser til 
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det å få asylsøkere i lokalsamfunnet gjennom et community-psykologisk perspektiv og ved 

hjelp av en kvalitativ metodisk tilnærming. En slik tilnærming vil kunne tilføre kunnskap om 

hvordan lokale responser kan forstås i lys av rådende diskurser, samt psykologiske behov for 

tilhørighet, trygghet og mening. 

3 Teoretisk rammeverk 

En god måte å få grep på forholdet mellom individer og samfunn, er å foreta en community-

psykologisk analyse. Denne tilnærmingen, tillater meg å analysere hvordan betydningen av 

tilhørighet, kultur og verdier, og psykologiske behov knyttet til disse, kan være avgjørende for 

hvordan lokalmiljøet tar imot beskjeden om at et asylmottak trolig skal etableres der de bor. 

Community psykologi (CP) inngår i en kulturpsykologisk tradisjon, og jeg vil først gjøre rede 

for hvilke antakelser kulturpsykologi legger til grunn i forståelsen av forholdet mellom 

individ og samfunn. Deretter vil jeg gå nærmere inn på CP og hvorfor dette er et egnet 

rammeverk for å utforske temaet for denne oppgaven. 

3.1 Kulturpsykologi  

Kulturpsykologi er et metateoretisk perspektiv som vektlegger samspillet mellom individ og 

samfunn. Det omfatter studiet av hvordan subjekt og objekt, psyke og kultur, person og 

kontekst, er gjensidig avhengige (Shweder, 1990). Kultur er ikke noe utenfor individet. 

Individer og deres sosiale omgivelser kan betraktes som to sider av samme sak (Haavind, 

2002). Dette er dermed et egnet rammeverk for å studere hvordan mennesker forhandler sin 

forståelse av seg selv og andre, når kultur og omgivelser er i endring, som når det kommer en 

beskjed om at det skal opprettes et asylmottak i nærmiljøet. 

Et premiss for denne tilnærmingen i psykologien, er ideen om en eksistensiell usikkerhet 

hos mennesket som fører til en konstant søken etter mening (Shweder, 1990). En slik 

forståelse bryter med det kognitive paradigmets «maskinmetafor» innen psykologi, og er i 

tråd med Bruners (1990) syn på mennesker som meningsskapende individer. Mennesket 

prøver å gi mening til sine erfaringer og omgivelser, men også av seg selv og sine roller  

overfor omgivelsene (Bruner, 1990). Av dette følger en forståelse av at omgivelsene som 

mennesker inngår i, er intensjonelle verdener. Det innebærer at kunnskap om en verden ikke 

har reell verdi uavhengig av de måtene mennesket forstår den på (Shweder, 1990). 

Et slikt perspektiv kan hjelpe oss å forstå hvordan psykologiske prosesser formes i det 

sosiale miljøet der de finner sted, og betydningen av kontekst er derfor et premiss for 

forståelsen av psykologi. Kontekst forstås som «det sted og den tid vi er havnet i eller har 

plassert oss selv i» (Hjort, 2002, s. 14).  Det handler om å finne sammenhenger mellom 
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person og kontekst ved å søke etter de forbindelseslinjer som personene selv trekker. Slik kan 

vi forstå prosessene som finner sted når mennesker konstruerer seg selv og sin virkelighet 

(Haavind, 2002). For denne studien innebærer denne tilnærmingen at de endringene i 

omgivelsene som et asylmottak utgjør, kan forventes å endre lokalmiljøets kulturelle 

forståelser. Dette vil igjen medføre endringer i måten medlemmer av lokalmiljøet posisjonerer 

seg på. Det er viktig å være oppmerksom på koblingene informantene selv gjør mellom egne 

ståsteder og kontekstuelle aspekter, for å prøve å forstå hvilken rolle de inntar i situasjonen. 

Dette kan gjøres ved å analysere hvordan synspunkter og perspektiver inngår i ulike diskurser. 

En diskurs kan forstås som «tankesett, forståelsesformer, eller de språklige, ideologiske, 

sosiale og institusjonelle betingelsene som gjør det mulig å forholde seg til verden på en 

bestemt måte.» (Grue, 2013). Det er derfor nyttig å merke seg hvordan informantene 

artikulerer og organiserer sine beretninger, samt hvor de plasserer seg selv i dette. 

3.2 Community psykologi (CP) 

CP vektlegger en holistisk forståelse av mennesket, og betrakter individet i interaksjon med 

sine omgivelser på mikro-, meso- og makronivå. Et mikrosystem befinner seg i individets 

umiddelbare omgivelser og kan være familie, venner eller naboer. Et mesosystem består av de 

arenaene der ulike mikrosystemer kommer sammen og forholder seg til hverandre, og kan 

være skolen, den lokale butikken eller et folkemøte med UDI. Makrosystemet består av de 

mer overordnede føringer i samfunnet, som sosiale normer, statlig politikk eller rådende 

verdier og diskurser. Alle disse systemene former til enhver tid ulike betingelser for individets 

tilværelse, og individet har ulike behov for anerkjennelse, makt og tilhørighet knyttet til de 

ulike systemene. Endringer i betingelsene rundt et individ, kan derfor ha implikasjoner for 

hans eller hennes mulighet til å oppleve well-being (Nelson & Prilleltensky, 2010). Well-

being er ikke synonymt med velvære, men dreier seg om en positiv tilstand karakterisert av 

fysisk, psykologisk, sosial og materiell trivsel. Et individs well-being må derfor ses i 

sammenheng med dets forankring til omgivelsene på flere nivåer (Nelson & Prilleltensky, 

2010). Slik kan vi forstå de ulike måtene personer håndterer endringer på, som strategier for å 

gjenopprette balanse på flere nivåer, og sikre well-being i situasjonen. 

CP poengterer at forholdet mellom individ og samfunn bør baseres på toleranse for 

mangfold, og understreker viktigheten av at det unike i menneskers sosiale identitet og 

bakgrunn skal møtes med respekt og aksept, og at støttende relasjoner er en forutsetning for 

well-being (Nelson & Prilleltensky, 2010, s. 35). Det gjelder også i situasjoner som har å 

gjøre med innvandring og flyktninger. Mens flyktningers og innvandreres egne opplevelser 

som minoriteter i et nytt land ofte løftes frem (som for eksempel Fazel, Reed, Panter-Brick, & 
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Stein; Phillimore, 2011), understreker Nelson og Prilleltensky (2010) viktigheten av å også 

rette oppmerksomheten mot lokalsamfunnet som skal ta imot innvandrere eller asylsøkere. 

For at de skal kunne være imøtekommende i den nye situasjonen, må de selv se muligheter til 

å oppleve well-being. Blant medlemmer av lokalsamfunnet utvikles gjerne egne diskurser og 

representasjoner om menneskene som kommer. Disse diskursene er med på å forme hvordan 

de som lokalbefolkning imøtekommer den nye situasjonen (Nelson & Prilleltensky, 2010). I 

slike settinger er det vanlig at noen diskurser fremmer medfølelse og ønsket om å hjelpe, 

mens andre vil støtte en mer restriktiv politikk og fremme strenge krav for at flyktninger skal 

innlemmes som nye medlemmer av samfunnet (Forrest & Dunn, 2006). Noen går inn for å 

forstå, tilpasse seg og inkludere de andre, mens andre inngår i mer ekskluderende praksiser. 

Det å få kjennskap til de ulike perspektivene og arbeide for inkludering, forståelse og 

solidaritet er sentralt i CP (Nelson & Prilleltensky, 2010). På den måten kan man som forsker 

bidra til å skape støttende systemer, både ved å selv vise forståelse og respekt overfor dem 

man møter, men også ved å påvirke de involverte partene til å være støttende og 

imøtekommende medmennesker overfor hverandre. 

4 Metode 

Denne studien er basert på en kvalitativ tilnærming, med 11 deltakere og med Q-sorteringer 

og intervjuer som metode. I dette kapittelet vil jeg først redegjøre for hvilket epistemologisk 

utgangspunkt som ligger til grunn for studiens utforming og analyse og begrunne metodevalg. 

Deretter vil jeg gå nærmere inn på de ulike stegene i forskningsprosessen og vise hvilket 

forarbeid og etterarbeid som har blitt gjort for å danne grunnlag for en grundig analyse. 

4.1 Sosialkonstruksjonisme som epistemologisk utgangspunkt 

Mennesker er aktive og selektive i sin oppmerksomhet, og dette gir grunnlag for at 

meningsdannelsen rundt én og samme hendelse kan resultere i forskjellige forståelser, 

avhengig av hva som vektlegges (Watts, 2008). Videre er menneskers språklige gjengivelse 

av et fenomen, begrep eller en hendelse situert. Det vil si at den er aktivt konstruert for å 

forsvare et ståsted, eller for å formidle en gitt versjon av tingenes forløp som personen ønsker 

tilslutning eller støtte for. Dette innebærer at mening skapes i interaksjon mellom individer og 

deres omgivelser, og dermed alltid er kulturelt og historisk betinget (Burr, 2015). Grupper vi 

identifiserer oss med, tilgjengelige diskurser og andre aspekter knyttet til hvordan et fenomen 

håndteres og omtales i samfunnet, påvirker hva vi vektlegger, og følgelig, hvordan vi gir 

mening til våre opplevelser (Watts & Stenner, 2012). Som følge av dette forstås kunnskap i 

forskning som konstruert heller enn oppdaget. Forskeren kan rokke ved tatt-for-gittheter og 
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dekonstruere rådende diskurser, for å utfordre konvensjonelle forståelser av hva som anses å 

være virkelighet (Gergen, 1985). 

Det er grunn til å tro at informantenes forståelse av hva opprettelsen av et asylmottak vil 

innebære for deres nabolag, formes av rådende diskurser om innvandring, hvem asylsøkere er, 

og hva et asylmottak vil innebære for nærmiljøet i hverdagen. For å belyse det gjensidige 

forholdet mellom hvordan deltakerne forstår situasjonen, og hvordan de presenterer seg selv i 

denne prosessen, er det viktig å velge en metodologisk tilnærming som gjør det mulig å 

analysere forholdet mellom individuell meningsdannelse og rådende diskurser, rundt 

innvandring og opprettelse av asylmottak.  

4.1.1  Forskerrollen 

Den sosialkonstruksjonistiske tilnærmingen forutsetter refleksivitet i alle faser av 

forskningsprosessen (Guba & Lincoln, 1994). Det innebærer åpenhet og refleksjon rundt 

hvem jeg er som forsker, og hvilke perspektiver jeg selv legger til grunn når jeg interagerer 

med deltakerne og datamaterialet (Willig, 2008). Jeg har vært til stede under alle studiens 

faser, og det som presenteres i denne oppgaven, er til syvende og sist et resultat av de faglige 

valgene som jeg har tatt underveis.  

Allerede i informasjonsbrevet om studiens formål, som samtlige deltakere mottok i 

forkant (vedlegg 4), formidles det at jeg er masterstudent i psykologi og interesserer meg for 

prosesser knyttet til asylmottak. Dette er med på å plassere meg i interaksjonen med 

deltakerne. Det kan også tenkes at mitt navn, som har utenlandsk opprinnelse, samt min 

politiske profil som blant annet Palestina-aktivist, kan ha preget informantenes innstilling til 

prosjektet og påvirket deres atferd i interaksjonen med meg. To informanter spurte hvor 

navnet mitt kommer fra og viste interesse for mitt greske opphav. En annen erkjente at han 

hadde søkt meg opp på Google i forkant av intervjuet, og presiserte at vi ikke sto veldig langt 

fra hverandre politisk. Deres forståelse av min bakgrunn, sammen med min egen bevissthet 

rundt dette, har trolig hatt en innvirkning på datamaterialet vi sammen har produsert. Det kan 

ha åpnet for refleksjoner om asylmottaket som de antok at jeg ville være enig i, og kanskje 

utelukket refleksjoner som de forventet at jeg ikke ville ha forståelse for. Jeg har imidlertid 

ikke inntrykk av at det har preget interaksjonen i avgjørende grad fordi de stort sett belyste 

alle temaene jeg ønsket å snakke om. Gjennom bruk av Q-metodologi, en metode som baserer 

seg på sortering av predefinerte utsagn, har jeg dessuten sørget for at mange felles temaer er 

dekket til tross for potensielt veldig ulike utgangspunkt med hver enkelt deltaker.  
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4.2 Valg av metodologi 

Kvalitative tilnærminger er spesielt godt egnet for å forstå atferd og meningsdannelse i 

kontekst, fordi de tillater forskeren å utforske bredden og nyansene i informantenes forståelser 

sammen med informantene (Mason, 2002). Q-metodologi med sortering av utsagn, etterfulgt 

av kvalitative intervjuer, ble valgt som tilnærming for å utforske diskursene som informantene 

inngår i når de formidler hva et asylmottak i nærmiljøet kan innebære for dem og deres 

omgivelser. En slik dobbel tilnærming gjør det mulig for meg å undersøke hvordan de stiller 

seg til et bredt spekter av temaer som kan være relevante for vurderingen av situasjonen, men 

også hvilke koblinger de trekker mellom kontekst og egne ståsteder, og hvordan de begrunner 

dette ved hjelp av tilgjengelige diskurser. I det følgende vil jeg gjennomgå Q-metodologi og 

intervjuer hver for seg, og begrunne hvordan de komplementerer hverandre. 

4.2.1 Q-metodologi.  

Q-metodologi er en metode som er utviklet for å utforske individers subjektive forståelser av 

et fenomen (Thorsen & Allgood, 2010). Hovedformålet er å studere individers tanker, 

holdninger, verdier, forståelser og erfaringer med utgangspunkt i forhåndsformulerte utsagn. 

Metoden går ut på at samtlige deltakere i en studie sorterer et sett av meningsuttrykk i et 

mønster som skal representere deres ståsted. Det åpnes for at disse kan forstås ulikt av ulike 

personer (Stephenson, 1953). Forskere mener derfor at metoden er velegnet for vitenskapelig 

forskning av subjektivitet (Wolf, 2010). Begrepet subjektivitet innenfor Q-metodologien, 

viser derimot ikke til en indre sjeleverden, eller vedvarende egenskaper ved individet, men til 

personens subjektive forståelser og meningskonstruksjoner slik de kommer til uttrykk i 

interaksjonen med forskeren og med utsagnene de sorterer (Watts & Stenner, 2012).  

Antakelsen er at den mest logiske fremgangsmåten for å få kunnskap om en persons 

vurderinger på et gitt tema, er å spørre vedkommende direkte, altså åpne en samtale om 

subjektivitet (Allgood, 1999). Dette gjøres gjennom Q-sorteringen. Den subjektiviteten som 

det da er snakk om, vil alltid være situert i interaksjonen den produseres i, og i personens mer 

eller mindre organiserte innretning til måter å snakke om fenomenet på (Dryzek, 1994). I 

tillegg til å studere spesifikke argumenter og synspunkter som kommer til uttrykk i 

interaksjonen, vil en Q-metodologisk tilnærming også kunne se på om det er noen fellestrekk 

i perspektivene, og om det er felles diskurser som er aktive i datamaterialet (Watts & Stenner, 

2012). Q-metodologien kan i så måte bidra til å dekke bredden av erfaringene, samt utforske 

felles forståelser av hvordan ulike aspekter henger sammen. 

Denne studiens formål er å lære mer om hvilke antakelser ulike mennesker gjør seg om 

det å ha et asylmottak i sitt nærmiljø, og hvordan dette påvirker måten de tar imot beskjeden 
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om at et asylmottak trolig skal etableres. Denne tematikken inngår i en polarisert debatt, der 

det kan være en utfordring å artikulere ulike former for reaksjoner uten å fremstå som enten 

fremmedfiendtlig og rasist, eller naiv og snillist. I en ren intervjusituasjon kan dette potensielt 

by på problemer med tanke på deltakernes åpenhet, og man kan risikere at de sensitive 

temaene unnvikes. Q-metodologi tilbyr dermed muligheter for å kartlegge politisk sensitive 

temaer fordi det er forskeren og ikke informantene, som har formulert utsagn som 

informantene skal vurdere. De varierte utsagnene åpner for at flere forskjellige ståsteder kan 

komme til syne. Deltakerne får et sett med utsagn som de må ta stilling til, og blir derfor bedt 

om å tenke gjennom samtlige utsagn nøye, uavhengig av hva de selv mener har vært viktigst 

for dem. Slik kan temaer i debatten omkring innvandring og asylmottak bli gjenstand for 

diskusjon og gjøre det lettere for deltakerne å reflektere rundt egne ståsteder til temaer de 

ellers kanskje ikke ville komme inn på.  

Q-metodologi er en tilnærming som kombinerer elementer fra kvalitativ og kvantitativ 

metode (Brown, 1993) og dette vil fremgå tydelig når de ulike stegene presenteres. Det er 

imidlertid viktig å understreke at metoden er fundert i den kvalitative tradisjonen om mening 

som skapes i interaksjonen mellom forskeren og deltakerne, og at forskerens forståelse og 

tolkning er sentralt i dette. Kvantitative elementer benyttes for å organisere dataene og finne 

fellestrekk mellom besvarelser, men i analysen vektlegges den kvalitative fortolkningen av 

hvordan meningsdannelsen tar form hos informantene (Watts & Stenner, 2012).  

4.2.2 Semi-strukturerte intervjuer.  

En utfordring med å kun bruke Q-sortering som metode, er at det kan være vanskelig å få grep 

på hvilke tankeprosesser som fører til at personer sorterer som de gjør. Q-metodologi 

anerkjenner at ett og samme utsagn som deltakere sorterer kan forstås ulikt av forskjellige 

personer (Watts & Stenner, 2012), men det fremgår ikke like klart hvordan man kan ta høyde 

for dette i analyseprosessen. I tillegg kan det oppleves ubehagelig eller unaturlig for 

informantene å sortere utsagn inn i et mønster uten å få begrunne de valgene de har tatt. Det 

ikke alltid en enkel sak å vurdere hvor enig eller uenig man er i et utsagn. Det anbefales derfor 

å supplere Q-sorteringen med kommentarer eller intervjuer (Watts & Stenner, 2012) for å bli 

kjent med meningsdannelsen som finner sted når deltakerne vurderer de ulike utsagnene, og 

betydningen av å sortere på en gitt måte. Ved hjelp av intervjuer i etterkant, kan informantene 

få en mulighet til å bearbeide sorteringsprosessen, samt utdype og begrunne sine 

prioriteringer underveis. I tillegg kan forskeren undersøke de ulike diskursene som deltakerne 
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tar i bruk for å fremme egne verdier og overbevisninger i denne prosessen, og få en bedre 

forståelse av konteksten slik deltakerne selv ser den. 

4.3 Kommunikasjonsunivers og Q-utvalg 

Et hvert tema bærer med seg et univers av mulig kommunikasjon som er gjenkjennelig i en 

gitt kultur eller kontekst. Et kommunikasjonsunivers er «en samling av stimuli, språklig eller 

på annen måte, der individer kan uttrykke preferanser» (Thorsen & Allgood, 2010, s. 18). 

Første steg i Q-prosessen er derfor å identifisere dette kommunikasjonsuniverset. Man 

oppsøker arenaer der ulike uttrykk for preferanser rundt det aktuelle fenomenet finner sted, og 

samler inn så mye som mulig av variasjonen som finnes (Thorsen & Allgood, 2010). For å 

tilnærme meg det aktuelle kommunikasjonsuniverset for denne studien, gjennomførte jeg 

mediesøk gjennom søkemotoren Atekst – Retriever. Jeg gjennomgikk artikler, kronikker og 

ytringer fra alle norske medier i perioden 15.11.2015-15.08.2016 med søkeordene «nabo* 

AND asylmottak*». Den aktuelle perioden ble valgt fordi jeg var interessert i prosessene og 

reaksjonene i den spesielle situasjonen som oppsto i 2015/2016. Det var i november 2015 at 

UDI uttrykte at de var i kritisk behov for nye mottaksplasser (UDI, 2015), og dette førte til at 

nye mottak ble vurdert. Mitt søk ble påbegynt i dagene rundt 15. august 2016, og jeg valgte 

derfor å ikke å se på artikler publisert etter denne datoen.  

Utsagn som omhandlet folks reaksjoner og tanker rundt det å få et asylmottak i 

nærmiljøet, i en norsk kontekst, ble plukket ut. Ettersom Atekst – Retriever samler artikler fra 

alle norske papiraviser og web-aviser, var arbeidet med kommunikasjonsuniverset 

omfattende. Flere utsagn kan ha blitt oversett. I tillegg innebærer bruk av denne databasen at 

søket har begrenset seg til de konvensjonelle mediene. Da det er mange som uttrykker seg i 

mindre offisielle kanaler, er det utvilsomt flere typer ytringer som har blitt utelatt fra mitt 

materiale, og dette kan ha preget tonen i datamaterialet. Listen jeg satt igjen med, som besto 

av 146 utsagn, føltes derimot som et representativt kommunikasjonsunivers for ytringer i 

konvensjonelle norske medier i den gitte perioden 

I det neste steget måtte kommunikasjonsuniverset bearbeides og reduseres til et mer 

håndterlig antall utsagn, uten at viktige punkter og perspektiver ble fjernet. I Q-metodologi 

viser q-utvalg til de uttrykk som er valgt ut til å representere universet. Det er også disse 

uttrykkene som skal sorteres i Q-sorteringen. Man etterstreber å få et balansert utvalg som 

dekker de ulike forståelsene som folk kan ha i forbindelse med temaet. Et Q-utvalg består ofte 

av mellom 30 og 60 utsagn (Thorsen & Allgood, 2010).  

Et nyttig verktøy for å sikre balanse i Q-utvalget, er Fishers balanserte blokkdesign 

(Fisher, 1960) for utvelgelse av utsagn. Man velger noen overordnede dimensjoner som skal 
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veilede utvelgelsen og sørge for at meningsinnholdet i utsagnene ikke blir skjevt til fordel for 

ett perspektiv (Thorsen & Allgood, 2010). Jeg utviklet et design basert på de overordnede 

dimensjonene «Det ukjente» åpen – engstelig, «Inkludering» høy – middels – lav, og «Å 

hjelpe andre» faktisk verdi – ideell verdi. En utvelgelse basert på disse dimensjonene bidrar til 

å sikre at de ulike temaene får et passelig antall utsagn hver (Størksen, 2012). Det var min 

egen tolkning av utsagnene som ble avgjørende, ved at jeg vurderte hvordan hvert utsagn 

reflekterte åpenhet eller engstelse for det ukjente, ønske om å inkludere asylsøkere i 

samfunnet, og hvorvidt det fremsto som en faktisk verdi eller om det var formulert som en 

mer generell verdi («Jeg vil bidra» vs. «Det er viktig å bidra»). Utvelgelsen og designet er 

presentert nærmere i vedlegg 1, og Q-utvalget er presentert i sin helhet i vedlegg 2. Det 

ferdige Q-utvalget besto av 48 utsagn som reflekterte de nevnte dimensjonene på ulik måte.  

De fleste utsagnene i det endelige Q-utvalget var faktiske sitater fra personer i media, og 

jeg ønsket at de skulle være så nært opp til faktiske formuleringer som mulig, uten at det ble 

for stedsspesifikt. I mangel av fullgode utsagn fra sitatene jeg hadde samlet inn, måtte enkelte 

utsagn likevel konstrueres eller justeres. Løsningen ble å skrive utsagn med utgangspunkt i 

faktiske sitater, der deler ble erstattet med andre utsagn, eller der noe ble oppkonstruert av 

meg. Dette ble gjort i minst mulig grad ettersom jeg ønsket at utsagnene skulle representere 

mediebildet. For å styrke Q-utvalget ytterligere og fremprovosere engasjerte reaksjoner, 

anbefales det å inkluderte noen mer ytterliggående utsagn (Watts & Stenner, 2012). Jeg tok 

derfor blant annet med utsagn nummer 13: Skal vi ofre av vår velferd samtidig som det sitter 

kriminelle asylsøkere på mottak som kan påføre landet vårt mer vold og terror?  

Da Q-utvalget på 48 utsagn var klart, ble de skrevet ut på like store kort med standardisert 

farge og font, og kortene ble laminert for å forenkle sorteringsprosessen.  

4.4 Informanter og rekruttering.  

I Q-metodologi, kan studier baseres både på intensive og ekstensive utvalg. Det betyr at 

studier med kun én deltaker også kan være verdifulle (Stephenson, 1953). Jeg benyttet 

derimot et ekstensivt utvalg. Det vil si at jeg fikk flere deltakere til å gjennomføre samme 

sortering og intervju, med et ønske om variasjon i deres perspektiver (McKeown & Thomas, 

2013). Elleve personer ble rekruttert, hvorav seks var kvinner og fem var menn. Ni personer 

kom fra urbane strøk, mens to kom fra distriktene. Til sammen kommer de fra tre ulike steder 

i Norge. Aldersspennet var fra 20 til 84 år, og samtlige har høyere utdanning. Ni personer var 

født og oppvokst i Norge, mens to personer hadde flyttet til Norge i voksen alder. En viktig 

fellesnevner var at det for alle hadde vært snakk om store midlertidige asylmottak med flere 
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hundre asylsøkere i deres nærmiljø. For noen ble planene satt ut i livet, mens for andre var 

planene forkastet på intervjutidspunktet. 

Jeg søkte informanter som jeg antok kunne representere variasjon og ulike responser, 

både positive og negative. Et ufravikelig kriterium var at alle deltakere skulle ha fått 

beskjeden om at et asylmottak trolig skulle åpnes i nærmiljøet, slik at de kunne reflektere 

rundt egne responser og tanker vedrørende denne beskjeden. Da jeg kontaktet potensielle 

deltakere, spurte jeg derfor om det hadde vært snakk om et asylmottak i deres nærmiljø, og 

om de følte seg berørt av dette. Det var derimot ikke av avgjørende betydning hvorvidt 

planene ble satt ut i livet eller ikke. Videre var det ønskelig at denne erfaringen var fra høsten 

2015 eller våren 2016, altså i tidsrommet da det var uvanlig store asylankomster. I tillegg var 

det et poeng å avgrense studien til erfaringer som ble gjort i samme periode som mediesøket 

mitt ble gjennomført. Jeg oppsøkte derfor kun miljøer der jeg visste at det hadde vært planlagt 

asylmottak i den aktuelle perioden. Et siste kriterium for rekrutteringen, var at personer som 

hadde vært motstandere mot asylmottak i sine lokalmiljø skulle inkluderes.  

I arbeidet med kartlegging og utvelgelse av utsagn til Q-utvalget, opparbeidet jeg meg en 

liste over personer det ville være aktuelt å invitere. Det var en utfordring å kartlegge 

mennesker tilstrekkelig på denne måten. Jeg benyttet meg derfor av snøballmetoden, som er 

nyttig når man vil nå ut til en populasjon som ikke er lett tilgjengelig (Browne, 2005). Lokale 

nøkkelpersoner og andre involverte ble kontaktet for å komme med forslag til hvordan jeg 

kunne gå fram. Personene jeg kom i kontakt med ble spurt om andre aktuelle informanter. De 

gangene dette ble fulgt opp, formidlet de navn eller kontaktinformasjon til meg, slik at jeg 

fikk presentere prosjektet og invitere dem direkte. Resterende informanter ble rekruttert ved 

hjelp av tilgjengelig kontaktinformasjon på internett. Responsen på min invitasjon var 

overveiende positiv og kun et fåtall av mine henvendelser ble avvist eller ubesvart. Både 

utvalgets karakter og rekrutteringsmetoden ble godkjent av NSD (vedlegg 6). Informantenes 

deltakelse var frivillig, og basert på informert samtykke (vedlegg 4 og 5). 

4.5 Utvikling av sorteringsmatrise og intervjuguide.  

For sortering av Q-utvalget, utviklet jeg en sorteringsmatrise med tvungen struktur, som vist i 

figur 1 på neste side. Det vil si at jeg på forhånd bestemte hvor mange utsagn som kunne 

plasseres på hver verdi. Målet var at deltakerne skulle se og plassere utsagnene relativt til 

hverandre. Fasongen på matrisen er basert på en antakelse om at det er lettere å si seg moderat 

enig eller stille seg nøytral til påstander, enn å si seg helt enig. Derfor gis de flere muligheter 

til å plassere utsagn mot midten av matrisen (Stephenson, 1953). Hver rute i figur 1 gir plass 

til ett utsagn/ett kort. På den måten tvinges sortereren til å gjøre prioriteringer, og man unngår 
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at alle kortene blir plassert i samme del av skalaen. Man kan velge en flat kurve for stor 

spredning rundt ytterpunktene, eller en bratt kurve med mindre spredning. Jeg valgte en flat 

kurve med kun ett felt på -6 og +6, for å virkelig få ut nyansene i ytterpunktene (Watts & 

Stenner, 2012). 

Figur 1: Sorteringsmatrise for Q-sorteringen 

 

Utformingen av intervjuguiden til intervjuene (se vedlegg 3) ble gjort med utgangspunkt i 

en semi-strukturert form. Intervjuet blir slik «verken en åpen samtale eller en lukket 

spørreskjemasamtale» (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47). Intervjuguiden baserer seg på å 

sirkle inn bestemte temaer, og fungerer som forslag på hovedspørsmål og 

oppfølgingsspørsmål det vil bli relevant å stille. Hovedtemaene mine ble valgt ut fra tre 

målsetninger. Først og fremst ønsket jeg å finne ut av hvordan deltakerne opplevde Q-

sorteringen og hvordan de reflekterte rundt egne valg i denne prosessen. Derfor ble spørsmål 

om hvordan det var å sortere, hvorfor det prioriterte som de gjorde, og i hvilken grad de følte 

seg komfortable med det endelige resultatet inkludert. Videre ønsket jeg å vite hvordan de 

situerte seg i asyldebatten generelt, og inkluderte spørsmål om det var noe vesentlig som 

manglet i materialet, og under hvilke betingelser de kunne vært mer eller mindre åpne for 

asylmottak i nærmiljøet. Til sist ønsket jeg å vite mer om deres engasjement, politiske 

ståsteder, opplevelser av nærmiljøet og tidligere kontakt med flyktninger, og formulerte 

derfor spørsmål angående deres bakgrunn som jeg håpet kunne åpne for slike emner.  

4.6 Q-sortering og intervju.  

Datainnsamlingen ble gjort gjennom Q-sortering av utsagnene i Q-utvalget og et intervju i 

etterkant. Det ble satt opp individuelle avtaler med de elleve personene som hadde takket ja til 

min forespørsel. Jeg ønsket at vi skulle møtes et sted hvor de følte seg komfortable, og tilbød 

dem valget mellom å komme til PSI, og å ta meg imot enten hjemme eller på sin arbeidsplass. 

Dette resulterte i ulike ordninger. Det opplevdes nyttig og informativt for meg de gangene jeg 

fikk anledning til å møte dem i hjemmene deres. Dette ga meg anledning til å danne meg et 
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inntrykk av nærmiljøet, og visualisere hva etableringen av et asylmottak kunne innebære. De 

som inviterte meg hjem virket komfortable med det. Andre foretrakk å ha møtet et annet sted, 

og det fremsto som en komfortabel løsning for dem. 

I møtene med hver deltaker, gjennomgikk vi først informasjonsskrivet som forklarte 

studiens formål, hva deres deltakelse ville innebære, og hvordan personopplysninger ville bli 

håndtert (vedlegg 4). Deretter signerte deltakerne en samtykkeerklæring (vedlegg 5). Samtlige 

deltakere fikk også valget om å få tilsendt transkriptet av sine intervjuer, slik at de kunne gi 

rettelser.2 Dette for at de ikke skulle bekymre seg for å bli misforstått underveis, og for at de 

som følge av dette kunne åpne seg mer og snakke fritt i intervjusituasjonen. Dersom det ikke 

var noen spørsmål eller uklarheter, gikk vi så over til Q-sorteringen. De ble presentert med et 

veiledende spørsmål: «Hva tenkte du da du fikk vite at et asylmottak trolig skulle åpne i ditt 

nærmiljø?» og ble bedt om å se over alle de 48 kortene. Et slikt spørsmål, som kalles en 

instruksjonsbetingelse,  øker sjansen for at alle deltakerne sorterer ut fra samme utgangspunkt 

og intensjon, og er viktig for analysen av sorteringene (Watts & Stenner, 2012). Spørsmålet 

reflekterer mitt ønske om at de skulle huske tilbake til prosessen da den pågikk, og ikke tenke 

ut fra en ideell situasjon eller erfaringer gjort i ettertid.  

Med dette i bakhodet sorterte de kortene først i tre bunker, 1. det de var enig med, 2. det 

de var uenige med og 3. det de syntes var mindre viktig, vanskelig å ta stilling til eller 

irrelevant for deres situasjon. Deretter viste jeg dem matrisen (Figur 1) og ba dem jobbe nøye 

med å fordele kortene etter hva som passet mer eller mindre med deres egen opplevelse og 

forståelse. Jeg var tilstede hele tiden og var tilgjengelig for spørsmål og kommentarer.  

Så snart sorteringen var ferdig, gjennomførte vi intervjuet med utgangspunkt i deres 

umiddelbare tanker og kommentarer til sorteringen. I intervjuet fikk de anledning til å 

reflektere rundt valgene de tok og prioriteringene de gjorde. De fikk kommentere hvordan de 

forsto utsagnene og hva som var vanskelig eller ubehagelig å ta stilling til. I tillegg fortalte de 

meg historien om prosessen de hadde vært i gjennom, noe som tilførte en kontekst som jeg 

senere kunne fortolke sorteringene og ytringene deres innenfor.  

Intervjuene ble tatt opp med båndopptaker i tråd med retningslinjer satt av NESH (2016), 

og ble transkribert verbatim. Håndteringen av personopplysninger samsvarer med kriterier gitt 

i NSD-godkjenningen av studien (vedlegg 6).  

 

                                                 
2 Åtte personer takket ja, og to personer sendte rettelser i etterkant. Dette fikk ikke betydning for analysen av 

materialet. 
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4.7 Analyseprosessen  

Materialet jeg satt igjen med etter datainnsamlingen var elleve utfylte sorteringsmatriser (se 

vedlegg 7 for eksempel) og elleve intervjutranskripter. Jeg vil nå forklare hvordan en samlet 

analyse har blitt gjennomført. Først en kort redegjørelse av faktoranalysen som organiserte Q-

sorteringene, og deretter en redegjørelse av hvordan sorteringene og intervjuene har blitt 

fortolket i en integrert kvalitativ analyse. 

4.7.1 Faktoranalyse av Q-sorteringene 

Først ble sorteringene etter tur ført inn i analyseprogrammet PQMethod, som er designet for 

Q-metodologi, og som analyserer datamaterialet basert på korrelasjoner mellom sorteringene 

(Schmolck, 2002). Dette er ikke en konvensjonell faktoranalyse som vurderer korrelasjoner 

mellom variabler, men en faktoranalyse for Q-metodologi som ser på korrelasjoner mellom 

personer. Programmet hjelper meg å finne ut hvilke personer som har sortert utsagnene 

tilnærmet likt og hva som er felles i deres sorteringer. Basert på fellestrekk mellom 

sorteringer og forskjeller til andre sorteringer, grupperes personene og det de har sortert, inn i 

det som i Q-metoden kalles for faktorer. En faktor representerer altså en samling av 

synspunkter som flere personer deler, et segment av mening (Watts & Stenner, 2012, s. 114).  

I PQMethod benyttet jeg funksjonen «Principal components» for å få en anbefaling på 

hvor mange slike faktorer det var mulig å finne i materialet, og hvor mange av dem det var 

hensiktsmessig å ta med i den videre analysen. Roteringsfunksjonen «Varimax» ble valgt for 

å oppnå faktorer med ren struktur (som har store likheter internt, og som skiller seg tydelig fra 

andre faktorer). Basert på retningslinjene for utvelgelse av faktorer (Watts & Stenner, 2012) 

viste en trefaktorløsning seg å være mest interessant og passende for mine data.3  

Faktor 1 og faktor 3 har en korrelasjon på .46, noe som antyder at de har relativt mye 

meningsinnhold til felles. Faktor 2 korrelerer ikke betydelig med de andre faktorene, og 

representerer dermed en mer distinkt organisering av meningsinnholdet, se vedlegg 9. 

 

Tabell 1: Fordeling av sorteringer på de tre faktorene (fiktive navn) 

                                                 
3 Utvelgelse basert på 1. en modell på flere enn tre faktorer var ikke mulig, 2. alle sorteringene ble inkludert og 

fordelte seg med en ren struktur på de tre faktorene, 3. selv om to faktorer også hadde fungert, bidro 

trefaktorløsningen til å nyansere materialet ytterligere. 4. trefaktorløsningen tilbød en forklart varians på 64%, 5. 

alle tre faktorer hadde en eigenvalue på over 1. 

 Kristin Tore Petter Grete Celine Anna Njål Mette Denis Kjell Astrid 

F1 X X X X        

F2     X X X X    

F3         X X X 
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Utskriften fra faktoranalysen organiserer et stort datamateriale og viser hvilke sorteringer 

som er fordelt på hver faktor, som vist i tabell 1. Basert på vektede gjennomsnitt av 

sorteringene, genereres deretter tre faktorsyn eller «factor arrays» (Watts & Stenner, 2012, s. 

140), som vist i vedlegg 8. Det innebærer at sorteringene i faktor 1 slås sammen til en felles 

sortering som ikke passer alle optimalt, men som er det beste mulige aggregatet av disse fire 

personenes sorteringer. Faktorsynet for faktor 1 forteller oss hvilket felles mønster Kristin, 

Tore, Petter og Grete har sortert utsagnene etter. Det samme gjøres for å generere samlede 

faktorsyn for de andre faktorene. Deretter utforskes hvordan utsagnene fordeler seg i disse 

mønstrene, hva slags innhold de formidler og hvilke diskurser som kan ha gjort seg gjeldende 

under sorteringsprosessen. Til dette har en integrert kvalitativ analyse blitt gjennomført. 

4.7.2 Kvalitativ fortolkning av faktoranalyse og intervjuer.  

Det finnes ikke en oppskrift på hvordan man tolker materialet som presenteres etter en 

faktoranalyse (Watts & Stenner, 2012, s. 148). Det er derimot viktig at man går fram på en 

måte som tar hensyn til det holistiske perspektivet som Q baserer seg på (Watts & Stenner, 

2012). Alle enkeltdeler skal ses i sammenheng med helheten, og har derfor liten verdi isolert 

sett. Sorteringen av utsagn gir ikke mening uavhengig av personenes forståelse av den. Med 

en slik holistisk tilnærming, har det vært viktig at intervjuene er aktivt involvert i 

fortolkningsprosessen, og er med på å justere og nyansere min forståelse av de tre faktorene. 

Jeg har derfor inkludert intervjuene under flere faser av analysen og vil her gjøre rede for 

hvordan jeg har gått frem. 

Intervjutranskriptene ble først organisert i tre bunker slik de var fordelt på de tre 

faktorene. Jeg gikk nøye i gjennom hvert intervju i en prosess som hadde tre mål. Det ene 

målet var å bli kjent med intervjuene og utforske dem nærmere. Det andre målet var å 

kartlegge de ulike temaer som ble tatt opp, tilsvarende en tematisk kodingsprosess (Braun & 

Clarke, 2006). Til sist var det også viktig å lage et system for å koble intervjuene opp til 

sorteringene, slik at en integrert analyse kunne gjennomføres på en smidig måte. 

Utskriften fra faktoranalysen tilbyr en oversikt over hvilke utsagn som har fått sterke 

skårer («veldig enig» eller «veldig uenig») innenfor hver faktor, og hvilke utsagn som har en 

unik plass innenfor en faktor («distinguishing statements»). I tillegg kan man se hvordan de 

ulike gruppene har sortert utsagn forskjellig. I det neste steget benyttet jeg meg derfor av 

intervjuene for å prøve å forstå hvordan deltakerne tenkte når de vurderte hvilke utsagn de 

skulle si seg enige eller uenige i, og hvordan de forsto disse unike utsagnene. En crib sheet 
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tilnærming (Watts & Stenner, 2012, s. 150) ble tatt i bruk for å lage oversikt over hvilke 

utsagn som var viktige for å forstå innholdet i hver faktor. De ulike intervjuene i hver faktor 

ble deretter behandlet under ett, og sitater fra intervjuene ble organisert under utsagnene de 

korresponderer til i dokumentet. Dette ga en oversikt over hva de snakket om og hvordan de 

ga mening til utsagnene. Men en ny runde med intervjuene måtte til for å få et nærmere grep 

på hvordan de snakket om ulike temaer og hvordan dette kunne henge sammen med deres 

helhetlige vurdering av situasjonen. Det innebar å undersøke hvilken kontekst 

meningsdannelsen skjedde innenfor, hvilke diskurser de benyttet seg av, og hvilke posisjoner 

de inntok innenfor disse diskursene. Dette vil bli presentert nærmere i analysekapittelet. Først 

en kort begrepsmessig avklaring. 

4.7.3 Fra faktorsyn til fortellinger   

Kvalitative og kvantitative metoder bærer med seg veldig ulike sett av begreper, og det kan 

derfor være vanskelig å forene disse universene uten at meningsinnholdet forstyrres. En faktor 

slik den er beskrevet over, gir ikke mening dersom man ikke har kjennskap til faktoranalyse 

som analyseverktøy, og begrepet kan slik bidra til forvirring i en kvalitativ analyse. Jeg velger 

derfor å presisere hvordan et faktorsyn kan betraktes som en delt fortelling. Deltakerne i 

studien sorterer utsagnene inn i et mønster som formidler et gitt meningsinnhold. Måten 

utsagnene sorteres i forhold til hverandre, kan si oss noe om hvordan deltakerne velger å 

organisere dette innholdet slik at det gir mening for dem. Når flere deltakere sorterer på 

tilnærmet lik måte, kan det som er felles forstås som en delt fortelling eller måter å organisere 

meningsinnhold på. Ved å dekonstruere fortellingene, kan vi få øye på ulike diskurser som 

kommer til uttrykk gjennom sorteringene (Dryzek, 1994). Når intervjuene inkluderes i 

analysen av sorteringene, får vi i tillegg mulighet til å fortolke hvilke intensjoner eller mål en 

gitt diskursiv bruk tjener for den enkelte. Til sammen utgjør dette utgangspunktet for 

presentasjonen av analysen. 

5 Analyse 

I CP vektlegges et helhetlig perspektiv på mennesket, som innebærer at menneskets well-

being må forstås i relasjon til andre mennesker, og til omgivelsene. Når myndighetene 

vurderer å etablere et asylmottak i et nærmiljø blir det derfor aktuelt å vurdere hvordan 

medlemmer av lokalmiljøet opplever sin egen posisjon opp mot til asylsøkerne som gruppe. 

Hvordan vil de definere seg selv og sitt miljø, og hvilke forståelser har de av de andre?  
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Relasjoner mellom ulike grupper har vært gjenstand for omfattende forskning og teori 

innenfor samfunnsvitenskapene, og mange har prøvd å belyse hvordan gruppeforskjeller 

konstrueres, opprettholdes eller overkommes (Andersen, 1991; Barth, 1998a; Eriksen, 1991; 

Pettigrew, 1998; Tajfel & Turner, 2004 m.fl.). Ideen om at grupper opprettholder sin 

kulturelle struktur gjennom isolasjon fra andre grupper, og at atskillelse er nødvendig for at 

kulturell variasjon skal eksistere, er blitt utfordret (Barth, 1998a). Derimot finnes det støtte for 

at vår bevissthet om de andre er nødvendig for å kunne danne et bilde av det som 

kjennetegner oss. Forskjeller mellom grupper opprettholdes slik til tross for og på grunn av 

kjennskap til hverandre (Barth, 1998b). Når kontakt mellom ulike grupper oppstår, kan 

forholdet slik det utvikler seg, forstås i sammenheng med identitetsprosessene som tar form 

(Tajfel & Turner, 2004). Ved hjelp av hvilke sosiale kategorier organiseres opplevelsen på en 

meningsfull måte, og hvilke identiteter tjener oss best?   

Forskning tyder på at dersom motsetningene mellom «oss» og «dem» fremheves, kan 

dette danne grunnlag for fordommer og konflikt (Allport, 1979; Tajfel & Turner, 1979). Til 

gjengjeld vil situasjoner der fellesskap og likhet på tvers av grupper fremheves, og der det 

legges til rette for en romslig kollektiv identitet, kunne skape potensiale for mindre 

spenningsfylte relasjoner mellom grupper (Gaertner & Dovidio, 2011). Sosialantropologen 

Marianne Gullestad (2002) har gjennom kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt belyst 

hvordan det norske vi konstrueres gjennom en dikotomisering mellom oss og dem. Hun 

argumenterer for at denne dikotomiseringen er en av de største hindringene for å løse 

problemene som eksisterer mellom ulike grupper i det norske samfunnet, og påpeker at 

forskjeller ikke trenger å stå til hinder for sameksistens. I 2007 ble det uttrykt et politisk ønske 

om en romslig norsk identitet basert på toleranse og mangfold, da Jonas Gahr Støre som 

utenriksminister tok til orde for «det nye norske vi» (Støre, 2007). Senest høsten 2016 uttrykte 

også kong Harald i en mye omtalt tale, at hans ønske for Norge er «at vi skal bygge dette 

landet videre – på tillit felleskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet 

– er ett folk. At Norge er ett.» (H. M. Kongen, 2016 linje 47-49). En overordnet nasjonal 

identitet som fremmes her, trenger ikke å viske ut identiteter knyttet til andre 

gruppemedlemsskap (nordlending, afghaner, feminist el.) som er viktige for menneskers 

selvforståelse, men kan føre til at disse andre identitetene får mindre betydning i 

kategoriseringen av oss og dem (Gaertner & Dovidio, 2011; Moss & Tronvoll, 2015).  

I lys av dette, er det derfor interessant å se hvilke diskurser informantene tar i bruk for å 

snakke om «oss», «dem» og «vi», når de svarer på hvordan de selv tok imot beskjeden om at 

et asylmottak trolig skulle etableres der de bor. Et slikt utgangspunkt er i tråd med et holistisk 
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CP-perspektiv, og har vist seg å være nyttig i organiseringen av analysen. De tre fortellingene 

i analysen vil derfor presenteres som fortellinger om «oss», fortellinger om «dem» og 

fortellinger om «vi».4  

5.1 Fortellinger om «oss» 

Community er sentralt i CP og kan forstås som «en gruppe eller grupper av borgere som har 

noe til felles» (Nelson & Prilleltensky, 2010, s. 103). Det de deler kan være en felles kultur, 

men det kan også være felles interesser som bringer folk sammen. Fellesskapsfølelsen, eller 

«sense of community» slik det teoretiseres av Seymour Sarason (1974), utgjør det 

psykologiske aspektet av community, og henger sammen med menneskers behov for 

tilhørighet. For medlemskap i en gruppe er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å oppnå en 

sterk fellesskapsfølelse. I tillegg er det avgjørende at man integreres i fellesskapet og at ens 

behov tilfredsstilles. Dette kan føre til en opplevelse av emosjonell forbindelse til det som er 

felles, og at man gis mulighet til å påvirke situasjonen om nødvendig (Nelson & Prilleltensky, 

2010).  

Behovet for å føle at man er en del av et fellesskap, og at man har en meningsfull rolle i 

dette, kan noen ganger være så viktig at hensyn til andre behov må vike eller svekkes. For 

eksempel kan behovet for å løse en akutt situasjon lokalt, gjøre at behovet for å utvise 

internasjonal solidaritet blir skjøvet til side. I de kommende avsnittene vil jeg prøve å vise 

hvordan denne fortellingen handler om «et oss» som konstrueres gjennom forsvaret av 

fellesskapsfølelsen i nærmiljøet. Deltakerne inngår i en forhandling om hvordan den nye 

situasjonen skal forstås og hvilken rolle de selv spiller i denne prosessen, og tar i bruk 

diskurser om lokale forhold og omfang, om makt, om forskjeller og om rasisme. 

5.1.1 Diskurser om lokale forhold 

De som artikulerer denne fortellingen om «oss», legger vekt på at også de må være med på 

flyktningdugnaden, og er åpne for et asylmottak i nærmiljøet, men det er i hovedsak omfanget 

de reagerer på. Totalt sett er de i størst grad enig med utsagn 22: Jeg tenkte at et asylmottak, 

det må komme til Norge og det må gjerne komme her, men det blir for mange med flere 

hundre asylsøkere like utenfor her (+6)5. De mener det er en for stor konsentrasjon av 

asylsøkere i forhold til lokalbefolkningen, og uttrykker at det er ubehagelig med så mange tett 

på. De understreker at Norge er en del av en verden preget av uro og at vi dermed har et 

internasjonalt ansvar for å hjelpe når det er behov for det. «Når krisa kommer, så skjønner jo 

                                                 
4 Fortellinger om «oss» viser til faktor 1, fortellinger om «dem» til faktor 3 og fortellinger om «vi» til faktor 2. 
5 Nummer i parentes viser hvordan de samlet sett har vurdert utsagnet. Fra helt enig +6, til helt uenig -6. 
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vi og at vi må bidra som alle andre», understreker Kristin. Dersom Norge forvalter sitt ansvar 

fornuftig, mener de at vi vil ha kapasitet til å ta imot enda flere flyktninger enn på nåværende 

tidspunkt: 

Hvis alle kommunene hadde tatt to hundre hver, i hele kommunen totalt sett, så hadde vi liksom 

hatt 80 000 plasser. Det er klart at Norge har både kapasitet og økonomi til å hjelpe til når det 

er krise i verden. Selvfølgelig har vi det. (Tore, 40-60 år) 

De uttrykker ubehag ved tanken på all urettferdighet som finner sted i verden. Slik 

uttrykker de en global bevissthet som er tuftet på verdier om medmenneskelighet og ansvar på 

tvers av landegrenser. Samtidig har de en lokal tilhørighet til det umiddelbare miljøet de lever 

i og trives i. De rangerer utsagn nummer 36 relativt høyt: Jeg er spent på hva som skjer med 

felleskapet når det er snakk om mottak med flere hundre personer (+3). De snakker om et 

fellesskap som er preget av trygghet, likhet og respekt for privatliv, og dette ønsker de å 

bevare. Kristin viser ofte til «det trygge fellesskapet» og «det trygge miljøet» for å beskrive 

hjemstedet sitt. «Det er det trygge, gode samfunnet å vokse opp i som er en av hovedgrunnene 

til at jeg vil [bo der].» Flere snakker om det lokale miljøet som trygt og barnevennlig, at 

barna kan være hjemme alene eller gå alene til skolen, og at nabolaget stiller opp for 

hverandre. Slik konstrueres et bilde av et godt og omsorgsfullt fellesskap som det er viktig å 

verne om. 

I følge Arnett (2002) er det vanlig at mennesker utvikler en slik todelt kulturell identitet 

som følge av globalisering, der en del av identiteten er forankret i det globale fellesskapet, 

mens en annen del har røtter i en mer lokal kultur. Forestillingen om et asylmottak som nabo, 

innebærer at forpliktelser til global solidaritet trenger inn i den lokale sfæren. Dette betyr at 

tilhørigheten man har til det lokale og globale ikke lenger kan holdes atskilt, og at forholdet 

mellom disse to må reforhandles. Når planene om et asylmottak på flere hundre personer blir 

lagt fram for dem, ser de for seg det lokale samfunnet de lever i som drastisk endret, og 

grunnlaget for deres identitet knyttet til stedet fremstår som truet. Tore understreker at for 

ham er ikke dette «… et spørsmål om vi skal ta imot flyktninger eller ikke. Altså, jeg er mye 

mer opptatt av de sosiologiske virkningene av det å plassere mottak.» Han påpeker at et lite 

samfunn med få innbyggere der alle kjenner hverandre, får en spesiell dynamikk som det er 

vanskelig å opprettholde når befolkningen over natten skal mangedobles. En mer gradvis 

endring ville være lettere å tilpasse seg til. 

I denne nye konteksten slik de beskriver den, er det vanskelig å innta en posisjon som på 

samme tid forsvarer nærmiljøet og støtter asylmottaket slik det er planlagt. Tore oppsummerer 

det slik: «Til en viss grad så er jeg villig til å ofre for å hjelpe. Men jeg er ikke villig til å ofre 
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alt.» De velger å innta den posisjonen som i størst grad kan sikre dem stabilitet, positiv 

identitet og well-being og prøver å balansere hensynet til de universelle hjelpeverdiene og 

tilknytningen til det umiddelbare miljøet samtidig. Under de gitte betingelsene er det derimot 

en viktig del av deres mikrosystem, det trygge og gode lokalmiljøet, som står på spill dersom 

asylmottaket etableres, og det blir derfor naturlig å posisjonere seg først og fremst som 

beskyttere av lokalsamfunnet. 

5.1.2 Diskurser om omfang og fordeling 

To utsagn som i alle fortellingene rangeres positivt, er nummer 24: Nøkkelen til en positiv 

holdning er fordelingen. Mindre bygg med færre flyktninger, på flere steder (+4, +1, +4) og 

nummer 8: Det er positivt at disse boligene spres over hele byen/området, slik at 

integreringen kan skje på best mulig måte (+3, +3, +2).6 Dette fremstår særlig viktig for 

informantene som deler fortellingen om «oss». Kontakt og integrering kan være lettere når 

man har færre å forholde seg til. Kristin er opptatt av at antallet er avgjørende for hennes 

innstilling til mottaket, og at dette i hovedsak skyldes hensynet til god integrering.  

Si at vi hadde fått tre-fire familier da, flyktningfamilier ... Jeg tror ikke noen hadde tatt imot 

dem bedre enn det vi hadde gjort, fordi vi har et samhold der og vi ... Altså, vi er menneskelige 

[ler]. Det er ikke sånn at vi tenker på dem som noe annet enn oss, men vi tenker at når det blir 

så mange, de skal være der i noen måneder og så videre […] så rekker vi ikke å bli kjent med 

dem før de skal reise. (Kristin, 20-40 år)  

Tore er inne på noe av det samme og påpeker at «… det er jo størrelsen [på asylmottaket] 

som gjør at bekymringen er der.» Men det er ikke alltid det kommer like tydelig fram om det 

kun er integrering som blir vanskelig når antallet asylsøkere er stort. Flere av informantene 

reagerer på at asylsøkerne blir for mange i forhold til befolkningen som bor der fra før. I 

media har det de siste årene vært mye snakk om det noen vil kalle gettoer i blant annet 

Sverige, der andelen innvandrere blir veldig stor og problemene står i kø (Lien, Kjos, & 

Ketner, 2016; Paust, 2016). Grete berører denne diskursen når hun beskriver utfordringen 

med et stort asylmottak: «Et hus med [flere hundre] mennesker, det er litt ghetto.» Hun 

forhandler om hvorfor dette er problematisk, og sier på den ene siden at «jeg vil ikke ha 

mange hundre rett ved siden av døra mi» og på den andre siden at «Det er DET jeg tenker, at 

mengden, at konsentrasjonen er også til hinder for integrering.» Slik hun forhandler om dette, 

kan det synes som diskursen om hensynet til integrering oppleves som en mer akseptabel 

vinkling, enn den knyttet til det personlige ubehaget med så mange asylsøkere i nærheten. 

                                                 
6 Nummer i parentes viser til vurdering i rekkefølgen faktor 1(oss), faktor 2 (vi), faktor 3 (dem). Se vedlegg 8. 
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 Sett bort fra det faktiske nærværet av flyktninger i nabolaget, kan fordeling også handle 

om rettferdighet. Er det rettferdig at noen kommuner skal ta imot mange hundre asylsøkere 

mens andre ikke bidrar i det hele tatt? Kristin legger til at: «Hadde alle kommunene i Norge 

bidratt, så kunne vi hjulpet enda flere! […] Så jeg mener at alle kommuner bør kunne finne en 

løsning for å hjelpe noen.» En diskurs om rettferdig fordeling kan også bevege seg utenfor 

Norges grenser. Flere er inne på at FN i større grad burde innta en overordnet rolle for alle 

flyktninger i verden.  

Det burde ha vært et FN problem dette her ... Hva gjør vi? Hvorfor sendes det ikke flyktninger 

fra Syria til Saudi Arabia? Hvorfor er det ingen som blir tatt imot i Vietnam? Hvorfor tok Japan 

bare imot to asylsøkere i hele fjor? […] Derfor mener jeg at FN hadde vært et kjempefint 

organ. (Petter. 40-60 år) 

Norge burde bestemme seg for hvor mange vi mener det er fornuftig ... både i forhold til 

økonomi, i forhold til velferdssystemet, i forhold til alt ... som vi kan ta inn per år, også burde vi 

kanalisere det gjennom FN. (Tore, 40-60 år) 

Det at flertallet av informantene inngår i diskurser der antallet asylsøkere og størrelsen av 

asylmottaket fremstår som et problem, sier noe om at dette trolig er en tilgjengelig og 

akseptert innvending mot det å få et asylmottak i nærmiljøet. Ved å bruke argumenter om 

rettferdighet og integrering, kan de protestere mot asylmottaket på en legitim måte. 

5.1.3 Diskurser om makt og avmakt 

I Community psykologi er opplevelsen av makt oppgitt som et av hovedprinsippene for å 

oppnå well-being på kollektivt og relasjonelt nivå. Nelson og Prilleltensky (2010) definerer 

makt som kombinasjonen av evne og mulighet til å påvirke tingenes forløp (s. 108). Makt kan 

brukes politisk, men kan også være psykologisk ved at man kjenner seg trygg på at egne 

behov er ivaretatt og at man har innflytelse på omstendigheter som angår en selv.  

Flere deltakere kritiserer vurderinger, prioriteringer og vedtak gjort i makrosystemet, altså 

de politiske beslutningene om hvor og hvordan asylsøkere skal tilbys beskyttelse, og 

konsekvensene det har for lokalmiljøet på mikronivå. De sier seg enig i utsagn 41: Det største 

og viktigste ansvaret ligger i de politiske løsningene, det er ikke vi i lokalmiljøet som skal ta 

byrden av dette (+4). Beslutninger fattet av UDI og kommunen er avgjørende for hvor og 

hvor mange asylsøkere som kan plasseres på ett sted, hva som må være på plass av 

infrastruktur og hvilke krav som settes til bemanning, kontroller og aktivitetstilbud. På den 

ene siden er dette avgjørende fordi mange av løsningene som innføres, fremstår som dårlig 

planlagt, forhastede eller lite holdbare ifølge informantene. Like viktig er det kanskje hvordan 

kommunikasjonen har fungert, altså hvordan planene har blitt kommunisert i prosessen. 

Informantene forteller om at informasjonen de har mottatt har vært mangelfull, og sier seg 
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svakt enig i utsagn 47: Kommunen har ikke informert oss i det hele tatt om hvem som kommer 

og hva det vil innebære (+1). Flere av dem har opplevd å bli ført bak lyset av kommunen og 

UDI, og at deres synspunkter har blitt overhørt. Noen nevner at de ønsket å bli inkludert i 

prosessen i større grad enn de ble. De har ikke fått opplevelsen av at prosessen ble gjort for 

eller med dem, og føler seg derfor ekskludert. 

Altså, jeg skjønner at det er flyktningene som står i fokus, men vi er også en del av hele den 

planen, og da må de enten inkludere oss og at vi føler det og ... og kan på en måte ... altså, det 

er enklere når du føler deg inkludert da, enn om de bare driter i hva vi sier. Ikke svarer de, ikke 

ønsker de å informere oss om noe nytt.. Altså, du føler deg så u-inkludert i en sak som angår 

deg. (Kristin, 20-40 år) 

For noen oppleves mangelen på inkludering så alvorlig, at de mister tillit til 

myndighetenes beslutningsprosesser og mistenkeliggjør deres intensjoner. Som Grete 

formulerer det: «Nei, hvorfor skal det være så kort varsel og hvorfor skal det være så brått 

om? Er det fordi å skjule et eller annet, hva er dette for noe?» Noen har derfor gått inn for å 

avdekke eventuelle feil eller gråsoner ved beslutningsprosessen, og satser alt på å gjøre saken 

til en kamp mot maktapparatet. I denne diskursen om forholdet til UDI og kommunen, er det 

naturlig at disse personene i større grad ledes til å posisjonere seg til forsvar for lokalmiljøet 

og som motstandere av maktapparatet og statens beslutninger. Tilhørighet styrkes nemlig i 

fellesskap der man føler seg inkludert, respektert og der man har påvirkningskraft (Nelson & 

Prilleltensky, 2010).  

5.1.4 Diskurser om ulikheter 

Selv om samtlige deltakere nevner forholdet til myndigheter på varierte nivåer, har ikke alle et 

like stort fokus på dette. En annen diskurs som gjør seg gjeldende, er en der forskjeller 

fremheves og der skillene mellom «oss» og «dem» gis betydning. Grupper man selv ikke har 

en fellesskapsfølelse til, kan ha betydning for hvordan man forstår seg selv. «De andre» kan i 

så måte ses som en forlengelse av «oss», og en konstituerende del av hvem man selv er 

(Hermans & Dimaggio, 2007). Flere av deltakerne i studien uttrykker engstelse i forbindelse 

med asylsøkerne som kommer, og hvilken trussel de som personer eller gruppe kan 

representere. To av personene snakker om frykt for alvorlige overgrep mot barna i nærmiljøet 

når de argumenterer for vakthold eller andre sikkerhetstiltak rundt mottaket. 

Vi kan ikke vente til det skjer en voldtekt eller hva som helst ... Da syns jeg det er for sent, jeg. 

(Grete, 40-60 år) 

 […] Man hører jo historier fra andre asylmottak, hva som skjer i Norge. Ikke sant? Det står jo 

i avisen av og til det, selv om de prøver å dysse det ned. Også blir man bekymret da, selv. For 

det. Det er jo klart, man blir jo bekymret som forelder. […] Men hvorfor ikke ha [vakthold] i en 

liten periode for å gjøre foreldrene i området trygge på det? (Petter, 20-40 år) 
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Disse formuleringene kan fortelle oss noe om hvilket bilde de to deltakerne har av 

asylsøkere på mottak. Som det ene sitatet uttrykker, har media en rolle i å konstruere dette 

trusselbildet. Flere studier peker på eksisterende diskurser som assosierer asylsøkere med fare 

(Bakke, 2005; Finney & Robinson, 2008; Innes, 2010). Informantene nevner både 

nyhetssaker som har blitt dekket i media og som har hatt en skremmende effekt på dem, og 

opplevelsen av at mange hendelser dysses ned. De viser blant annet til hendelser i Europa, der 

seksuelle overgrep eller trakassering har blitt begått av asylsøkere: 

Fordi at man ble påvirket av den Köln-saken, av Sverige-saken, hvor det hadde skjedd 

ansamling av unge menn, frustrasjon og masse hormoner, også kommer disse små norske 

jentene med ... lettkledde ... kommer gående også ... og ja, så det var vel engstelse. (Grete, 40-

60 år) 

Engstelsen de beskriver kan forstås som en generalisering der det som noen av de andre 

gjør, forventes av alle de andre, og der asylsøkere fremstilles som en homogen gruppe. Dette 

er i overenstemmelse med forskning som tyder på at mennesker har en tendens til å 

homogenisere «de andre», mens de er i stand til å se større variasjon i egen inngruppe (Chiu 

& Hong, 2006). I dette tilfellet forstås de uønskede handlingene som en konsekvens av store 

kulturforskjeller mellom «oss» og «dem», og bildet som skapes fremhever kontraster mellom 

gruppene. Denne kontrasten blir avgjørende i beretningen om hvorfor frykten eksisterer, og 

illustreres i den følgende skildringen av Gretes møte med en gruppe asylsøkere ved den lokale 

sportsforeningen: 

[…] da følte jeg meg, da jeg kom ned alene og folk sa 'hei', 'hei', 'hei' til meg, det syntes ikke jeg 

var så behagelig, for vi er ikke så hjertelige ... åpenhjertede at vi ... ja. Sånn at alle skal si «hei, 

hei, hei». […] Vi er litt tilbakeholdne kanskje. 

Hun beskriver også ubehag knyttet til å møte grupper med mannlige asylsøkere på gata, 

og her fremholdes en tilsvarende kontrast mellom hva som er vanlig blant nordmenn og hva 

asylsøkerne gjør. «De skiller seg så mye ut da, når de går store menneskemengder, ja, jeg så 

jo at de ofte gikk syv til åtte [personer] sammen, og i Norge så er det ikke vanlig at vi går syv, 

åtte sammen i grupper.» Behovet for å begrunne frykten og usikkerheten med hjelp av 

kulturforskjeller er tydelig, og uttalelsene baserer seg som vi ser på både tenkte 

problemstillinger og faktiske erfaringer i møte med flyktninger i nabolaget.  

Som nevnt, er det ikke uvanlig med diskurser som på samme tid generaliserer og 

differensierer den andre (Lynn & Lea, 2003). De baseres på en todeling som skiller mellom 

«ekte flyktninger» og de som bare er ute etter et bedre liv. Til forskjell fra de andre 

fortellingene, er en slik inndeling mer tilstede i fortellingen om «oss». Dette ser vi gjennom 

deres høyere rangering av utsagn 35: Selvfølgelig må Norge også bidra i den globale 
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dugnaden og tilby beskyttelse til mennesker på flukt, men hvordan kan vi vite hvem som er 

"ekte" flyktninger? (+1). Bakke (2005) viser hvordan diskurser om «grunnløse asylsøkere» 

som fremmes i norsk media er med på å konstruere en idé om at det finnes «ekte» og «uekte» 

flyktninger. At de få som kommer gjennom nåløyet fortjener vår beskyttelse, mens 

majoriteten av dem er uverdige. Petter benytter flere anledninger til å løfte frem et tilsvarende 

skille: 

Det er de som ikke har ressurser til det som burde få hjelp. Det er på en måte min sånn 

hovedgreie da. At det kommer en fra Irak for eksempel, via Russland og med mobiltelefon og er 

på tur, på en måte. Det er ikke det vi skal bruke ressurser på. (Petter, 40-60 år) 

Informantene benytter seg av en diskurs tilsvarende den Sales (2002)  beskriver om «the 

deserving the undeserving» for å begrunne sin motstand mot asylmottaket. Et asylmottak er 

en midlertidig bolig der asylsøkere bor i påvente av behandling av sine søknader, og det 

innebærer at flyktningenes status ennå ikke er avklart (UDI, i.d.). Når oppfatningen er at 

flertallet som kommer hit er «grunnløse» eller uten «reelt beskyttelsesbehov», og når disse i 

visse tilfeller forbindes med kriminalitet, eller som Petter sier: «de utvanner asylinstituttet», 

kan man forstå hvordan naboene imøtegår etableringen av et asylmottak i sitt nærmiljø. 

Posisjonen de finner for seg selv i skillet mellom «oss» og «dem», bærer derfor preg av at de 

er majoritet i dette landet og majoritet i lokalmiljøet. De ønsker å ha innflytelse på hvem som 

kommer og på hvilke normer som skal følges. Samtidig er det tydelig at det er viktig for dem 

å få aksept for sine standpunkter i storsamfunnet, og at de derfor inngår i ytterligere 

forhandlinger for å forsvare sitt ståsted uten å komme i en problematisk posisjon. 

5.1.5 Diskurser om rasisme 

Hos flere av personene som artikulerer denne fortellingen om beskyttelsen av «oss», 

forhandles det om å fraskrive seg stempelet som «rasist» eller «innvandringsfiendtlig», og 

motstå negativ evaluering fra omverdenen og i media. De opplever at det er vanskelig å ha 

motforestillinger mot et asylmottak uten å bli omtalt som rasist eller fremmedfiendtlig. Den 

polariserte debatten med sprikende diskurser, umuliggjør å snakke om fenomenet uten å 

posisjonere seg prinsipielt for eller imot innvandring. Noen benytter seg derfor av flere 

muligheter til å fremheve nyansene og slik posisjonere seg et annet sted på skalaen: 

Man behøver ikke å være innvandringsfiendtlig fordi at man har synspunkter på sikkerheten på 

de barna som går forbi der! Også kan det virke irrasjonelt å være usikker på det, og det er et 

diskusjonstema, men å blande det opp mot at man skal være mot at folk som trenger hjelp 

kommer hit, det er jo helt noe annet. Så det er jo to forskjellige ... litt sånne motsetninger rundt 

det da. Så skal man prøve å polarisere det, med at man enten skal være veldig 

innvandringsfiendtlig eller skal være åpen-dørs-politikk, så det er jo altså ... Så jeg er egentlig 

kanskje mer midtpunktet på det. (Petter, 40-60 år) 
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 […] vi har aldri ønsket i denne prosessen å bli oppfattet som rasistiske da. […] Jeg mener at 

dette er veldig relevante spørsmål som man burde kunne debattere uten at vi får rasist-

stempelet på seg. (Tore, 40-60 år) 

Vi ser at deltakerne forsøker å forhandle seg vekk fra merkelappen og fremheve grunnene 

til at de mener de bør bli tatt på alvor. For det kan oppleves ubehagelig når man blir tillagt en 

egenskap eller identitet som man ikke er komfortabel med (Hogg & Vaughan, 2008). På 

spørsmål om hvordan responsen på det lokale engasjementet hennes har vært, svarer Kristin 

at: «[Det var] alt ifra at jeg var en umenneskelig idiot, til at vi støtter dere fullt ut.» Den 

massive responsen hun mottok var uventet og kunne være vanskelig å forholde seg til: «Det 

er jo ikke hyggelig å bli oppfattet som noe du føler du ikke er da.» Ubehaget knyttet til å bli 

misforstått ble tydelig da hun gjentatte ganger hevdet at dette ikke handler om «oss mot dem» 

og at «det er ikke flyktningene i seg selv vi har noe imot. Det er ikke dem vi ønsker noe 

vondt.» Hun utviser slik bevissthet rundt de ulike formene for kritikk som hun kan bli utsatt 

for og ønsker å presisere at dette ikke stemmer med hennes utgangspunkt. 

Noen sier at du kan ikke ha noe hjerte som.. som sier det du gjør, for eksempel. Altså, jeg tror 

jeg er ... Jeg er en så omsorgsfull person, og det vet jeg så godt selv, og det at de trekker den dit 

til, da tenker jeg at da vrir de det jeg sier til det de vil at det skal bety. For jeg har ikke sagt noe 

vondt om flyktninger noen gang. (Kristin, 20-40 år) 

Noen av informantene peker på at det som er definert som politisk korrekt begrenser 

hvilke standpunkt det er mulig å ha, og at de blir møtt med det moralske argumentet om at 

man har ansvar for å hjelpe, uansett hvilken bekymring de ytrer. De føler seg kneblet og låst 

av denne generelle oppfatningen, og det synes derfor viktig å manøvrere seg vekk fra 

«rasist»-stempelet. Et forsøk på det, kan være fokuset som mange har på egen kompetanse, 

erfaring og lokalkjennskap. Jeg finner flere eksempler på at informantene posisjonerer seg 

basert på yrke, botid i området eller førstehåndserfaring med flyktninger som for å søke 

anerkjennelse for en respektabel posisjon, og la denne bli mer gyldig enn de posisjonene som 

ofte forventes av motstandere av asylmottak. De velger å formulere seg på en måte som vitner 

om at de vet hva de snakker om. Slik konstruerer de et bilde av seg selv som personer det er 

verdt å lytte til, og som er i overensstemmelse med måten de ønsker å bli forstått. Grete sier 

for eksempel: «Men det er jo påvirket av mitt.. min [relevante yrkes-] kunnskap.» og Tore 

understreker at: «[…] jeg kan si noe om det fordi at jeg har vokst opp [der] og jeg har bodd 

mange år i Oslo, og jeg har reist verden rundt i [mange] år, gjennom jobben min». Petter 

presiserer det slik: «Nei, jeg har vært [yrkestittel] selv, i [et land med mange flyktninger] for 

mange år siden, og vet hvordan forholdene er der nede.»  Vi ser hvordan de på ulikt vis 

fremhever egen posisjon og kompetanse. Videre er det mulig å se sammenheng mellom det de 
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oppgir som sitt kompetanseområde, og det aspektet ved asylmottaket som de er mest opptatt 

av og som de frykter mest. For eksempel har Gretes bakgrunn i helsevesenet sannsynligvis 

spilt en rolle i at nettopp helse er trukket fram som hennes fremste bekymring.  

To av deltakerne understreker at hvis man ikke tar hensyn til slike praktiske innvendinger, 

overkjører lokalbefolkning og innfører store omveltninger uten tid til tilpasning, skaper man 

grobunn for radikalisering, slik den er uttrykt i utsagn nummer 13: «Skal vi ofre av vår 

velferd samtidig som det sitter kriminelle asylsøkere på mottak som kan påføre landet vårt 

mer vold og terror?» 

Ja. Det selger jo bra det om dagen. Selger jo mer og mer det. Så hvis ikke man tar det alvorlig, 

de tingene som er lenger opp på skalaen her, så er det det som ... […] Hva skal jeg si? Jeg tror 

det er utrolig mye av det, men de som mener det, sier det ikke. (Petter, 40-60 år) 

 […] når vanlige folk begynner å få irrasjonelle tanker om ... Altså, hvor oppgittheten blir så 

stor da, at du rett og slett kommer til et punkt hvor du begynner å tenke dårlige tanker om hva 

du burde gjøre. Ja, det er ikke bra. […] Hvis ikke myndighetene tar de signalene.. ja, så skjer 

det som skjer nå om dagen da. […] Vi er inne i en litt dårlig sirkel, vet du. (Tore, 40-60 år) 

Begge viser til høyreekstreme krefter som er på fremmarsj i Europa. Slik de artikulerer 

denne bekymringen, antyder de at polarisering kan ha alvorlige konsekvenser, og understreker 

samtidig at de selv må tas på alvor. Det å markere seg som beskyttere av nærmiljøet, og 

uttrykke motstand mot asylmottak med utgangspunkt i egne behov, er ikke i tråd med rådende 

forståelser av hva som er riktig eller politisk korrekt. De ønsker å bli forstått som kompetente 

og reflekterte, og prøver å posisjonere seg mot den politiske korrektheten som hemmer dem, 

men også mot radikalisering og fremmedfiendtlighet. Slik kan de uttrykke motstand mot 

asylmottaket i et forsvar for «oss», uten å havne i en problematisk posisjon.  

5.2 Fortellinger om «dem» 

Sammenlignet med mange andre land, har nordmenn et høyt nivå av tillit til myndighetene og 

til hverandre (Rothstein & Uslaner, 2005). Den norske velferdsmodellen kan bidra til å skape 

tillit, og er samtidig avhengig av den. Høy beskatning og solide velferdsytelser krever tillit 

mellom mennesker og til systemet. Med sin ferske rapport «Integrasjon og tillit – langsiktige 

konsekvenser av høy innvandring» har Brockmann-utvalget (Brochmann et al., 2017) bidratt 

til å intensivere debatten om mulige konsekvenser av høye asylankomster over tid. I 

forbindelse med dette, har det blitt diskutert hvilke utfordringer vi kan forvente for 

muligheten til å opprettholde og bevare den norske kulturen (se for eksempel Kolshus, 2017; 

Skard, Gjerstad, & Buanes, 2017). Følgelig blir det relevant å spørre seg hva som 

kjennetegner norsk kultur, og på hvilke måter denne utfordres av at Norges befolkning og 

demografi endres. Flere forsøk på å definere norsk kultur er blitt gjort, men uenigheten er stor.  
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Tillit er et kjernebegrep i det norske samfunnet, men hva er forutsetningene for tillit og 

hvordan kan tillit bevares eller styrkes? Som vi har sett, kan kultur forstås som både 

eksplisitte og implisitte mønster av og for handling, ved at kulturelle systemer anses som 

resultat av handling, men samtidig som betingelser for handling (Kroeber & Kluckhohn, 

1952). Det handler både om observerbare praksiser (Rogoff, 2003), og om verdier og 

forståelser av hva som anses som riktig, moralsk og akseptabelt til enhver tid (Chryssochoou, 

2004). Mennesker og kultur konstituerer hverandre. 

I fortellinger om «dem», ser vi diskurser som bidrar til å svekke tilliten til de andre 

gjennom kulturelle konstruksjoner om iboende forskjeller. Flere argumenter samsvarer med 

fortellinger om «oss», men her fremheves i større grad engstelsen for den trusselen som 

asylsøkerne kan representere. Jeg vil derfor prøve å forklare hvilke diskurser og posisjoner 

som gjør seg gjeldende i fortellingen, og legge grunnlaget for å forstå hvorfor fortellingen tar 

den formen den tar.  

5.2.1 Diskurs om global utrygghet 

Folk flest er ikke veldig bevisst på sin gruppeidentitet før de føler at denne er truet (Kinnvall, 

2004). Spesielt gjelder dette dersom man tilhører en majoritetsgruppe (Simon, 2004). I denne 

fortellingen ser vi derimot at opplevelsen av trussel er veldig tilstedeværende både i en global 

kontekst og i en umiddelbar, lokal kontekst. Når det gjelder uro knyttet til globalisering og 

endringer internasjonalt, uttrykker en deltaker det slik: 

Ikke sant, man har jo følelsen av at ting flyter. Med krigen i Syria hvor de holder på som de 

gjør. Og med internett og hvor lett som kommunikasjonen er … med å spre kunnskap om 

hvordan livet er andre steder, så er det jo klart at det er et enormt migrasjonspress. […] Også 

med Trump der, og med Brexit og i det hele tatt, så er alt er veldig labilt, så dette her er faktisk 

ikke det jeg tenker på. Det er så mange andre ting som skaper usikkerhet nå. (Astrid, 70-90 år) 

Hun gir uttrykk for hvordan nylige hendelser og teknologisk utvikling skaper en generell 

usikkerhet om hvor verden er på vei. Hermans og Dimaggio (2007) beskriver hvordan en slik 

ontologisk usikkerhet kan forklare hvorfor globalisering ikke bare fører mennesker sammen, 

men også bidrar til splittelse, konflikt og utrygghet. En verden i konstant endring kan være 

overveldende. Kjell beskriver oppfatningen av en ukontrollert strøm av flyktninger: «Vi fikk 

jo inntrykk av at halve Europa sto og banket på.» Det forespeilede migrasjonsbildet kunne 

med andre ord medføre store omveltninger også i Norge. Tanken om et asylmottak på flere 

hundre mennesker i nabolaget kunne representere en betydelig trussel for informantene og 

deres umiddelbare omgivelser. De sier seg sterkest enig i utsagn nummer 20: Det er en 
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utrygghet med så mange ukjente, med en annen oppdragelse og atferd enn vi er vant til (+6). 

På spørsmål om hva engstelsen består i, begrunner en deltaker det slik: 

Det består i at vi ville få dem så tett innpå her at de vel ville bruke trappa vår til å sitte og prate 

på, holdt jeg på å si. De ville kunne påføre oss skade, skade på eiendom, skade på ja, biler […]. 

Jeg tror ikke vi ville likt å reise bort. (Kjell, 70-90 år) 

Her ser vi at forståelsen av at et asylmottak vil true opplevelsen av sikkerhet i nærmiljøet. 

Utryggheten blir så sterk at de føler de må legge om livene sine. Astrid belyser dette slik: 

«Jeg ville være ekstremt utrygg. Også sier de ‘Jamen, tror du at vi blir voldtatt?’ Nei, jeg tror 

jo ikke det, men jeg ville ha en sånn frykt, som ville hemme meg.» Det er altså tydelig at en 

slags frykt og engstelse eksisterer hos deltakerne, og at denne forventes å være hemmende for 

dem. Diskursen de benytter for å begrunne dette, fremholder at årsaken er de mange uheldige 

hendelsene som har vært knyttet til asylmottak tidligere. Denis begrunner det slik: «Det er jo 

på grunn av episoder som har vært i media i hvert fall, at det har vært uheldige ting da, som 

har skjedd, med eldre, sånn type menn fra asylmottak, og yngre jenter.» Astrid og Kjell peker 

også på rapporter fra media eller venner 

 om negative erfaringer andre steder i landet. De viser at de er beleste og kjenner til hva 

som foregår internasjonalt, i tillegg til at de har spesifikke episoder ved ulike asylmottak å 

vise til. Fortellingen de formidler er slik i overensstemmelse med utsagn nummer 5: Ikke for å 

generalisere, men det er et faktum at det har vært problematikk med asylmottak tidligere 

(+5). I tillegg understreker enkelte at deres akademiske og profesjonelle bakgrunn gir 

grunnlag for å forstå slike fenomener på en informert måte, og at de analysene de gjør, gir 

grunn til bekymring. Slik posisjonerer de seg som beleste og oppdaterte, og dermed kan de 

også befeste en posisjon som engstelige borgere med god grunn. Hvis vi studerer måten de 

presenterer og begrunner sine bekymringer på, vil vi se at dette kan ha sammenheng med 

deres perspektiv på det ukjente og kulturforskjeller. 

5.2.2 Diskurs om det ukjente 

Ikke alle tematiserer «det norske» rent eksplisitt. Ikke desto mindre, konstrueres det et bilde 

av hva det innebærer å passe inn i det norske samfunnet, og at asylsøkere avviker fra dette 

bildet. I denne fortellingen beskrives en utrygghet som i stor grad henger sammen med at 

asylsøkerne forventes å ha verdier og atferdsmønstre som står i kontrast til det vi er vant med 

her i Norge. Kulturforskjellene oppleves så sterke at informantene frykter sin frihet begrenset 

dersom mottaket opprettes.  

Det vet vi jo, de kommer fra helt andre kulturer. Det var jo mye annet enn syrere som kom. Det 

var afghanere, afrikanere ... Som har en helt annen oppvekst. Også kommer de, og det, og ... 



32 

 

forholdet til kvinner er jo, det er jo så forskjellig fra vårt som det kan bli. Og hvis jeg da går 

som ensom kvinne ute i skogen og det er en gruppe menn fulle av testosteron ... Jeg ville være 

ekstremt utrygg. […] Tidligere så løp jeg masse rundt i skogen, nå har jeg blitt forsiktig med, 

mer forsiktig med det og. (Astrid, 70-90 år) 

Andre bekymringer henger sammen med barn og hvilken potensiell risiko asylsøkere kan 

utgjøre for dem. Denis mener at frykten kanskje er mer berettiget blant jenteforeldre enn blant 

gutteforeldre, og viser da til kulturforskjeller i synet på kvinner. Men som gutteforelder er han 

selv bekymret for sønnen som skal gå i nærheten av asylmottaket på vei til skolen. På 

spørsmål om hva som kunne skjedd med sønnen hans, svarer han: «Nei, det er jo type pedofili 

da […] Altså, barnemishandling.» Det er med andre ord ganske alvorlige overgrep som 

enkelte frykter, og behovet for å bevare sikkerhet uten å endre levemåte fremstår som viktig 

for disse personene. Det fremgår at likestilling og respekt for kvinner og barns frihet, er noe 

som skiller oss fra «dem». Forsøpling er også et tema, og Astrid artikulerer det slik: «Når du 

ser hvordan de forsøpler i India eller andre steder, så har de jo ikke noe kultur for 

forsøpling.» Deres sortering av utsagn 10, illustrerer også bekymringer knyttet til privat 

eiendom og forventningen om at asylsøkere vil begå kriminelle handlinger: Jeg er bekymret 

for en økning av nasking, tyverier og mer alvorlig kriminalitet. (+1). Slik kommer de inn på 

hvilke verdier det er viktig for dem å bevare, og dette synes tett koblet opp mot 

forventningene om hva asylsøkere fra ulike kulturer gjør annerledes. Fokuset er på «dem». 

Denis reflekterer i tillegg eksplisitt rundt de verdier som han mener det er verdt å verne 

om. Han nevner tillit som en viktig komponent i det norske samfunnet, og indikerer at 

homogenitet og fellesskap er en forutsetning for at tillit kan opprettholdes. «Altså, samfunnet 

har jo basert seg på tillit. Hvis man kommer til et samfunn hvor alle er fra forskjellige steder 

og ingen kjenner hverandre så blir det veldig lite tillit.» Han er bekymret for hvilke 

konsekvenser et asylmottak vil få for nabolaget og antyder at det er best å beholde miljøet slik 

det er i dag. Han sammenligner med andre samfunnsmodeller og sier:  

Så jeg syns det som er det norske samfunnet i dag, er veldig greit. […] Altså, du kan stole på 

mennesker, du kan levere bilen på vask og hente den med alle tingene inni og så videre. Så det 

er liksom mye mer positivt, for da flyter livet litt enklere. (Denis, 40-60 år) 

Denis er her inne på noe vesentlig, nemlig viktigheten av at man har kjennskap til 

hverandre og at det skapes et fellesskap, slik det er beskrevet av Nelson og Prilleltensky 

(2010). Som nevnt er sosial og politisk tillit en viktig ingrediens i den norske 

samfunnsmodellen (Brochmann et al., 2017). Noen vil videre hevde at likhet er en 

forutsetning for tillit (Rothstein & Uslaner, 2005). Men er likhet i seg selv den eneste måten å 

oppnå tillit på? Mye tyder på at kontakt mellom mennesker med ulik bakgrunn, og arbeid mot 
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et felles mål, kan bidra til å redusere fordommer og fremme gode relasjoner mellom ulike 

grupper av mennesker (Pettigrew & Tropp, 2000; Simon, 2004). Det som derimot fremholdes 

i denne fortellingen, er at interaksjon og kontakt ikke er ønskelig. Denis forteller blant annet 

at han i forkant av opprettelsen var bekymret for at asylsøkerne i stor grad ville benytte seg av 

lokalmiljøet og at han forventet mye interaksjon med dem. Han beskriver at han følte på en 

lettelse da det viste seg at asylsøkernes lokale tilstedeværelse ikke ble tydelig, og at mange 

benyttet seg av nabobyens tilbud. «Da var halve bekymringen borte, på en måte.» Astrid 

fremholder at hun håper asylankomstene til Norge kan begrenses og sier følgende: «Så jeg 

håper jo at man hindrer at det blir en sånn lekkasje igjen.» Hun legger til at hun ville være 

villig til å betale en betydelig skatt for å heller støtte flyktninger i nærområdene deres. På 

spørsmål om hvordan han ser for seg kontakten med asylsøkerne dersom de flytter inn i 

nabolaget, svarer Kjell: «Ikke, ikke i veldig stor grad, tror jeg. […] Vi ville ikke omfavnet dem 

sånn bokstavelig talt men vi ville vært vennlig og ålreit, oppførsel.» Inkludering fremstår altså 

ikke som et aktuelt og virkningsfullt alternativ i diskursene som brukes her. De sier seg 

uenige i utsagn 32: Vi må være åpne og inkluderende, og vi må ta godt imot alle som enten 

blir midlertidig eller fast bosatt her (-3).  

I situasjoner der personer føler at de har liten mulighet til å påvirke, bidra, delta eller 

utvikle seg, finnes det et potensiale for at frustrasjonen relatert til dette utvikler seg til 

fiendtlighet (Eagle, 1997). Denne fortellingen om «dem» uttrykker sterk skepsis mot ideen 

om asylsøkere i nærmiljøet, men fiendtlighet blir sjelden direkte uttalt. Slik engstelsen for de 

nye naboene løftes frem, kan man derimot fornemme ganske sterke motforestillinger mot 

asylsøkerne som gruppe. Det at frykten for overgrep og hærverk fremstår som selvfølgelig og 

reell, kan vitne om at relativt sterke fiendebilder er satt i spill. Når Astrid vurderer utsagn 6, 

uttaler hun: «Men vi vet jo hva slags folk som kommer og hva de har opplevd før, så vi har 

grunn til å være nervøse». Det at asylsøkere utgjør en risiko for dem er hevet over enhver tvil, 

ifølge dem. I forbindelse med frykten for å reise bort, understreker Kjell at noe uønsket 

kommer til å skje: «Om ikke innbrudd, så i hvert fall hærverk.» Forventningen om uheldige 

episoder kombinert med mangel på vilje eller opplevelse av mulighet til å påvirke situasjonen 

til det bedre, kan muligens bidra til at fiendtligheten styrkes og motivasjonen til å få planene 

reversert økes. Kjell tilkjennegir sine assosiasjoner til asylsøkere når han understreker 

hvordan barna er uskyldige og kan møtes med større åpenhet: «Altså barn er noe annet. De 

er, de har ikke verken klør eller motforestillinger eller noe som helst de. De merker bare 

varme.»  
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Vi ser altså at hendelser informantene frykter skal inntreffe, kan være med å konstruere et 

bilde av hvilke kulturtrekk og verdier de ønsker å verne om. Uønsket atferd og upassende 

verdier fremstår som så selvsagte dersom asylsøkerne kommer, at bekymringene deres er 

hevet over enhver tvil. På samme tid uttrykker de liten vilje eller evne til å påvirke situasjonen 

slik at det kan bli et vellykket naboskap. Helst ønsker de minst mulig kontakt. Tillit trekkes 

frem som en viktig byggestein i det norske samfunnet, og likhet fremholdes som en 

forutsetning for at tillit kan opprettholdes. Men potensialet for å bidra til å skape tillitsfulle 

relasjoner, er fraværende i diskursene som benyttes. Slik dannes et bilde av «dem» som 

trussel mot norsk kultur, og de posisjonerer seg selv som truede nordmenn.  

5.2.3 Diskurs om iboende kulturforskjeller 

For å forstå fortellingen om «dem», kan det være interessant å se nærmere på hva slags 

diskurser om kultur som kommer til uttrykk. Kulturforskjeller tematiseres i samtlige av 

fortellingene i denne studien. De som deler fortellingen om «dem» vektlegger imidlertid frykt 

og engstelse på en måte som indikerer at de i større grad skremmes av dette. En mer 

essensialistisk forståelse av kultur og identitet kommer til uttrykk i denne fremstillingen. En 

essensialistisk tankegang innebærer at kultur og identitet anses som noe iboende, noe som er 

stabilt og vedvarende (Kondo, 1990). Blant informantene kommer dette til uttrykk både i 

hvordan de snakker om seg selv, men også hvordan de snakker om asylsøkere. 

Under Q-sorteringen av utsagnene uttrykker Astrid en viss frustrasjon knyttet til 

variasjonen i tematikken som hun må ta stilling til. Hennes perspektiv var veldig enkelt og 

avgrenset, hevder hun, og dette gjorde det vanskelig å vurdere et så variert spekter av ulike 

påstander og utsagn. Hun viser til enig-siden i sorteringsmatrisen og sier: «Nei, jeg var veldig 

enkel i hodet mitt, altså ... veldig enkle tanker, så vi har [alle mine synspunkter] dekket opp 

borti her.» Deltakerne ble instruert til å tenke tilbake til perioden før etableringen av mottaket, 

og det er derfor ikke bemerkelsesverdig at Astrid kun hadde gjort seg opp en mening om 

utvalgte aspekter som kunne bli aktuelle med et asylmottak i nabolaget. Det som derimot er 

slående, er hvordan hun aksepterer sin forenklede fremstilling uten å diskutere resterende 

temaer ytterligere, eller resonnere rundt hva hun ville ha tenkt dersom det ble aktuelt. 

Samtlige utsagn måtte sorteres, og dermed krevde alle utsagn en vurdering, men blant de tre 

som artikulerer denne fortellingen, var det slående hvor lite de ga uttrykk for ambivalens, 

motsigelser og usikkerhet underveis. Mens flere andre deltakere reflekterte rundt Q-

sorteringen og kom fram til at de trolig ville sortert ganske annerledes dersom de gjorde det 

på et annet tidspunkt, ga ikke disse deltakerne samme inntrykk. På spørsmål om sorteringen 
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ville blitt annerledes på et annet tidspunkt svarer Kjell: «Jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke 

det.» Diskursene de benytter antyder at de tenker som de tenker fordi de er som de er.  

Forståelsen av den andre skjer ofte i forlengelsen av den forståelsen man har av seg selv 

(Hermans & Dimaggio, 2007). Dette betyr ikke at man tilskriver den andre de samme 

egenskapene som man selv har. Forskning tyder på at man ofte har et mer nyansert og variert 

bilde av medlemmene i egen gruppe enn av medlemmer i en utgruppe (Simon, 2004). 

Derimot er det slik at hvis denne fortellingen forutsetter at ens egne egenskaper er absolutte 

og uforanderlige, er det grunn til å tro at utgruppen forventes å ha tilsvarende eller mindre 

endringspotensiale. En statisk forståelse av kultur og identitet overføres slik til den 

konstruksjonen de har av asylsøkere og deres mulighet til å tilpasse seg det norske samfunnet. 

Sitatet nedenfor kan være illustrerende i så måte. Astrid ønsker å ta del i flyktningdugnaden, 

men foretrekker at dette gjøres gjennom finansiell støtte i flyktningenes nærområde heller enn 

at Norge skal ta imot flyktninger gjennom asylsystemet.  

Men ... men, de hører jo hjemme i den regionen, der deres kultur ... Så de ville jo mye lettere 

kunne komme tilbake til der hvor de hører hjemme. Og hvis unge afrikanske menn ønsker seg 

hit, så mener jeg de har ikke noe her å gjøre. De har ikke noen forutsetning for å klare seg her. 

De hører ikke hjemme. (Astrid, 70-90 år) 

Vi ser at det å høre hjemme presenteres som rotfestet i et spesielt område eller land. 

Måten det formuleres på, gir liten åpning for å forstå dette forholdet som dynamisk eller 

foranderlig. Snarere tvert imot kan det leses som et absolutt forhold som ikke kan påvirkes. 

Det at det finnes kulturforskjeller er det liten grunn til å benekte, og dette påpekes av flertallet 

av deltakeren i denne studien. Men hvorvidt man anser disse som uoverskridelige forskjeller 

eller om man ser muligheter for gjensidig tilpasning, kan trolig være avgjørende for den 

innstillingen man totalt sett har til sameksistens (Gullestad, 2002). Verdier man setter høyt, 

kan trolig også spille inn i diskurser om hva kulturforskjeller innebærer. Gitt det trusselbildet 

som konstrueres og fremheves blant deltakerne i denne fortellingen om «dem», tyder det på at 

verdier som sikkerhet og tradisjon har stor betydning. Sorteringen av utsagn 21 og 37 og 

understøtter dette: 

37: Vi må forholde oss til dem og kan ikke isolere dem fra omverdenen. Men hvem skal ivareta 

vårt beskyttelsesbehov? (+3) 

21: At noen fredelige asylsøkere skulle bidra til at dette området blir mer utrygt eller bråkete, 

kan jeg ikke se (-5) 

I tillegg nevner flere av informantene at inngjerding, kontroll og følgesvakter rundt 

asylsøkerne ville vært ønskelig. Davidov og hans kollegaer (2008) viser hvordan slike verdier 
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om sikkerhet kan forbindes med et overordnet dimensjon knyttet til å bevare og verne om det 

kjente («conservation»). De presenterer også hvordan dimensjonen igjen er forbundet med 

negative eller restriktive holdninger knyttet til innvandring generelt (Davidov et al., 2008).  

I fortellingen om «dem» kan man argumentere for at diskurs om iboende kulturforskjeller 

identitet kan være til hinder for en åpen og løsningsorientert tilnærming, spesielt siden verdier 

knyttet til sikkerhet og tradisjon vektlegges i stor grad. I lys av dette, har de få andre valg enn 

å posisjonere seg som truet majoritet i møte med mennesker fra andre kulturer. De er 

nordmenn som hører hjemme her, til forskjell fra «dem», som ikke hører hjemme her. 

5.2.4 Diskurser om maskulinitet  

Et annet tema som preger fortellingen om «dem», er det at flertallet av asylsøkere som 

kommer til Europa er enslige unge menn. Også i fortellingene om «oss» og «vi», finner jeg 

diskurser om hva dette innebærer, og det illustrerer tilgjengeligheten av slike diskurser. Men 

ettersom det kommer sterkest frem i fortellingen om «dem», presenteres det samlet her.  

Informantene kontrasterer enslige unge menn til barnefamilier fra Syria og antyder at 

enslige unge menn er mer problematiske naboer. 

Nå må jeg jo innrømme, altså først så fikk vi jo greie på at dette skulle være et mottak mest for 

familier og den type ting, og det var jo greit nok egentlig, men nå ble det visst en dreining mer 

mot at det skulle være mer enslige. Og det er klart det at det er lettere, sånn umiddelbart, å 

akseptere familier. (Njål, 40-60 år) 

I disse kontrastene, kan to ulike diskurser om enslige unge asylsøkere som gruppe 

avdekkes. Én diskurs handler om at de er unge menn fra andre land som har en annen kultur 

og andre verdier enn de vi har her i Norge. Dette forbindes hovedsakelig med et mer 

tradisjonelt kvinnesyn der kvinners frihet innskrenkes og overgrep forekommer. «For dette 

var jo unge menn. […] Ja, som kanskje ikke er vant til å se jenter med … lettkledde 

ungdomsjenter.», understreker Grete. I tillegg benyttes en diskurs som i stor grad assosierer 

unge menn mer generelt med testosteron, og som formidler et bilde av unge menn som 

ukontrollerte og potensielle forbrytere. «Så det var jo unge menn i sin beste alder, som var 

rundt omkring», fremholder Grete og tilkjennegir at hun etter etableringen av mottaket kjørte 

datteren sin rundt for at hun ikke skulle gå alene. Kjell påpeker også at dette har stor 

betydning: «Hadde det vært familier med barn, så er det en rolle. Kommer det 150 

ungdommer, stufulle av testosteron og greier, så er rollen en annen en.» Også Astrid er 

opptatt av testosteronnivået, og understreker følgende:  

Jeg er ikke veldig redd av meg, men når det gjelder unge menn, så er det er mye testosteron, og 

man har hørt mye, så … Jeg mener at jeg har veldig god grunn til å være engstelig i det bildet 

jeg da så for meg. (Astrid, 70-90 år) 
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Men selv 7-800 norske menn, som rekte rundt i grupper, ville jeg også være kritisk til, så det må 

ikke være afghanere eller somaliere eller hva det måtte være. (Astrid, 70-90 år) 

Celine synes også at den høye andelen unge menn er problematisk, og viser til statistikken for 

å underbygge sitt argument: 

Det ville være 80% menn i alderen 20 til 30 år. Se helt bort i fra da, at de har en annen kultur. 

Det er jo et faktum at menn mellom 20 og 30 år er mer involvert i kriminalitet, rus og vold enn 

kvinner og andre aldersgrupper. Så jeg tenker at du kan være en mann mellom 20-30 år og ha 

et reelt beskyttelsesbehov, men likevel være, altså øke sannsynligheten for kriminalitet, rus og 

vold da, for å si det sånn. (Celine, 40-60 år) 

Til sammen konstrueres en forståelse av unge enslige menn fulle av testosteron, som i 

tillegg til å toppe kriminalstatistikken, bærer med seg kulturelle tankesett som kan utgjøre en 

fare for lokalbefolkningen. 

5.2.5 Diskurser om frykt  

På lignende vis som fortellingen om «oss», innser deltakerne her at noen av synspunktene de 

har, ikke nødvendigvis er sosialt aksepterte. De opplever at egne og andre kritiske stemmer 

blir vridd og vrengt på for å henge dem ut, og viser til tilfeller der personer som har vært 

kritiske til asylmottak latterliggjøres. De benytter seg derimot ikke av begrepet «rasist», men 

antyder at det er viktig å fokusere på de aksepterte diskursene for å oppnå forståelse i 

samfunnet. Det å fremheve fryktopplevelsen og uroen knyttet til den nye situasjonen har dels 

vært en bevisst strategi for å unngå å konkretisere hva det er de frykter og hvorfor. Kjell 

beskriver blant annet at: 

[…] det går på utrygghet, men utenom utryggheten er det et uttrykk for at vi konkretiserer ikke. 

[…] Og det er kanskje et uttrykk for at vi ser relativt fornuftig på ting da. Vi har ikke stabla 

utryggheten eller elendigheten oppå hverandre. Men utrygghet er et sånt samlebegrep på noe 

som trykker på. (Kjell, 70-90 år) 

Han gjentar dette ved flere anledninger, og understreker hvorfor: «For det at vi brukte 

utrygghet, skyldtes jo at vi ikke hadde noe grunnlag for å gå inn og si at de var noen 

fordømmede kjeltringer og var tjuver og alt det dere der.» Han sier eksplisitt at de «brukte 

utrygghet», og med dette forstår jeg at den emosjonelle responsen var noe de bevisst fokuserte 

på fordi de håpet det ville fungere til deres fordel. Kjell poengterer også at han mener at den 

valgte strategien var mer fornuftig enn de argumentene som andre aktører brukte, som for 

eksempel argumenter med en rent rettslig eller materialistisk karakter. Slike argumenter 

kunne i større grad tilbakevises enn de emosjonelle responsene som han fremhevet. Denne 

bevisste tilnærmingen til å bruke frykten, finner vi og hos Astrid.  
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Jeg brukte ordet 'redd' i det møtet på [lokalt sted], for ja litt ... for å gjøre det litt tydelig. Hvor 

redd jeg var, det vet jeg nå ikke, men det var i hvert fall en måte å uttrykke den frykten jeg følte, 

ved å si at jeg var redd. Så det ... Jeg er ikke veldig redd av meg, men […] 

Det er interessant hvordan de snakker om å «bruke» frykten på denne måten. For hva er 

det som gjør at de vurderer en slik tilnærming fornuftig? Sett i lys av de norske kulturtrekkene 

som løftes fram i fortellingen om «dem», kan nettopp tillit som verdi forklare hvorfor 

fryktargumentene forventes å bli tatt på alvor. I et samfunn basert på tillit, ønsker man 

sannsynligvis ikke at mennesker skal være redde for hverandre. Disse personene opplever en 

uro knyttet til tanken på et asylmottak i nærmiljøet, og er overbevist om at flere føler det 

samme. Astrid nevner blant annet hvordan hun tolket ulike hendelser som indikasjoner på at 

det var flere som opplevde situasjonen på samme måte som henne. Hun sier: «Jeg tror at 

majoriteten i Norge tenker sånn som meg.», og understreker at det har vært avgjørende for 

henne å vite at hun målbærer noe som folk flest tenker. Slik kan vi forstå disse 

fryktuttrykkene som aktivt emosjonsarbeid for å oppnå forståelse og medfølelse (Hermans & 

Dimaggio, 2007), og i forlengelsen av det, endring på de foreslåtte planene. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at frykten de beskriver ikke er ektefølt. Tar vi i betraktning det trusselbildet som 

tegnes, har vi grunn til å tro at de faktisk er bekymret og engstelige. De erkjenner imidlertid at 

de overspiller dette i sine argumenter fordi de mener det har gjenklang i befolkningen. Ved 

bruk av denne diskursen kan de posisjonere seg som engstelige borgere, med en 

overbevisning om at de representerer majoriteten.  

5.3 Fortellinger om «vi»  

Mens de to foregående fortellingene fremhever skillet mellom «oss» og «dem» på hver sin 

måte, indikerer den siste fortellingen at det også er mulig å se for seg et felles «vi».  

Verdier som mennesker forplikter seg til, kan ha en sammenheng med hvilke holdninger 

de utvikler rundt ulike temaer. Davidov og hans kollegaer (2008) peker på relevante verdi-

dimensjoner som aktualiseres i formasjon av holdninger mot innvandrere. Dimensjonen «self-

transcendence» viser til evne og vilje til å løfte fokuset vekk fra egen person, og å engasjere 

seg i saker som ikke har direkte relevans for en selv. Sentrale verdier i dette, er 

medmenneskelighet «benevolence» og universalisme «universalism». Det sistnevnte handler 

blant annet om forståelse, toleranse og verdsettelse av andres trivsel og well-being, på tvers av 

folkegrupper og landegrenser (Sagiv & Schwartz, 1995). Forskerne finner en sammenheng 

mellom høy grad av self-transcendence og positiv innstilling til innvandring. Dette samspillet 

avhenger trolig av hvordan forpliktelse til verdier som universalisme og medmenneskelighet 

passer overens med hvordan situasjonen oppleves og fortolkes. 
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Personene som artikulerer fortellinger om «vi» har ingen sterke motforestillinger mot at 

asylmottaket opprettes i deres nærmiljø. Jeg vil her se på hvordan deres opplevelse av makt 

og kontroll styrker deres mulighet til å opprettholde sine verdier uten større problemer, og 

innta en støttende posisjon overfor et eventuelt asylmottak i nærmiljøet. 

5.3.1 Diskurser om raushet 

I denne fortellingen understreker informantene Norges særstilling internasjonalt med tanke på 

økonomi og velferd, og er opptatt av at Norge har både ansvar og mulighet til å hjelpe når 

verden står oppe i en flyktningkrise. Av alle utsagnene i Q-utvalget, sier de seg mest enige i 

nummer 23: Siden det er en stor flyktningkrise i Europa, er det viktig at også Norge tar 

ansvar når folk trenger hjelp (+6). I tillegg opplever de at den kommunen de bor i har god 

økonomi og kapasitet til å tilby beskyttelse til asylsøkere og flyktninger, og utsagn nummer 3 

er rangert til +5: Jeg bor i en kommune/bydel som har både råd og mulighet til å gjøre en 

innsats. De gir uttrykk for at «det skulle bare mangle», og viser frustrasjon over Norges nye 

asylpolitikk, som har gjennomgått innstramminger siden høsten 2015 (Regjeringen, 2016). 

Vi i dette rike land, og denne rike ... en av Norges rikeste kommuner, [navn på kommune]. 

Selvfølgelig må vi bidra. Det er jo helt klart. […] Hvorfor skal ikke vi bidra selv om vi ligger 

langt fra der det skjer? Jeg syns ikke noe om det altså. (Celine, 40-60 år) 

Dette viser at den nye situasjonen, asylmottak i nærmiljøet, er i tråd med deres ønsker og 

overbevisninger om hva som er riktig å gjøre i situasjonen. På den måten kan asylmottaket 

representere en mulighet for å bekrefte egen forpliktelse til verdier om medmenneskelighet og 

universalisme. De fremholder at asylsøkere er mennesker på lik linje med dem selv, og viser 

forståelse for deres situasjon. De uttrykker derfor skepsis til andre diskurser om flyktninger 

som skattesnytere eller terrorister, og har tro på at flertallet som kommer er tvunget på flukt 

av krig, forfølgelse og uholdbare kår i hjemlandet. 

Det er, for meg, helt merkelig at vi ikke [tar ansvar når folk trenger hjelp]. Jeg syns det at, det 

er ingen som setter seg i en gummibåt over Middelhavet sånn fordi de syns det er moro. Vil jeg 

tro. Altså det er jo alltids helt sikkert noen som har et annet ønske om noe, men de fleste som 

kommer er jo fordi at det er en akutt krise. Så det er, da syns jeg man plikter å hjelpe. […] Så, 

det er min grunnholdning egentlig. (Mette, 40-60 år) 

Forståelsen av hvem det er som kommer, kan spille en avgjørende rolle for villigheten til 

å hjelpe (Haugland, 2016). Til forskjell fra deltakere som tidvis betviler beskyttelsesbehovet 

til asylsøkere som kommer til Norge, finner vi i denne fortellingen en større tilbøyelighet til å 

akseptere at asylsøkere kommer av ren nødvendighet. Dette kan ha sammenheng med mer 

generelle oppfatninger av hvordan mennesker er og hvordan vi fungerer. De har rangert 

utsagn nummer 43 relativt sterkt i sin sortering: Det gjelder å se alle mennesker uten å ha 
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fordommer. Medmenneskelighet er den beste medisin for det meste (+4). Flere i denne 

gruppen sier selv at de har et positivt menneskesyn eller en positiv grunnholdning til livet, og 

ønsker å bevare troen på at folk flest har gode intensjoner: 

Nei, altså, jeg tenkte vel egentlig at de fleste folk er, altså sånn generelt så er folk ålreite. Det er 

liksom, uansett hvor du kommer fra, så er de fleste folk ålreite. (Mette, 40-60) 

 […] jeg tenker veldig positivt alltid jeg da. Jeg tenker at dette går nok bra. Mens jeg vet at det 

er liksom den grunnholdningen du har, til livet egentlig.. dette går dritt liksom, eller dette går 

bra. Så det er om å gjøre å ha en positiv grunnholdning […]. (Celine, 40-60) 

Med et slikt positivt perspektiv, er man antakelig bedre rustet til å håndtere nye 

situasjoner. De mener imidlertid at det er viktig å ikke være naiv, men anerkjenne at det kan 

finnes kulturforskjeller som kan by på utfordringer og misforståelser. Det norske samfunnet er 

relativt tillitsbasert sammenlignet med mange andre land, og dette kan medføre at nordmenn 

som handler i god tro, kan bli lurt eller utnyttet. 

Jeg er jo sikker på at de er ekte flyktninger, men samtidig så innser jeg jo at dette er folk som 

har blitt preget av det de har opplevd, og kommer fra en helt annen kultur som kan utgjøre en 

fare for oss som bor her, i vår naive verden, så ja ... […] Vi må fortsette å holde på den 

tillitsfølelsen og den der, uten å bli naive. Men også ha en viss sunn skepsis da. (Celine, 40-60) 

Av dette kan det synes som det positive perspektivet bidrar til åpenhet og tilpasning, mens 

sunn skepsis kan være nyttig for å oppdage eventuelle dårlige hensikter hos den andre. 

Kombinasjonen av positivitet og sunn skepsis fremstår slik som et godt utgangspunkt for å 

angripe endringer og utfordringer på en konstruktiv måte. Identifikasjon med begge 

egenskapene bidrar til at man kan håndtere situasjonen med et positivt sinn og med opplevelse 

av kontroll. Gjennom diskurser om raushet både med tanke på økonomi, kapasitet og 

menneskesyn, ser vi hvordan de posisjonerer seg som imøtekommende medmennesker.  

5.3.2 Diskurser om makt  

Personene som formidler denne fortellingen, fremstår som trygge i sin posisjon og indikerer at 

de opplever makt i situasjonen. Dette viser de blant annet når de snakker om hvorvidt et 

asylmottak kan gå på bekostning av lokalbefolkningens velferd. 

Altså, landet vårt kommer aldri til å tillate at innbyggerne ofrer av sin velferd for å ta inn 

asylmottakere. Jeg føler at vi er så godt passet på her av staten, at det ville aldri på en måte 

myndighetene tillate da. (Celine, 40-60 år) 

Denne tilliten til at staten vil ivareta deres behov, kan trolig henge sammen med 

erfaringer de har gjort seg, og hvordan de har opplevd kommunikasjonen på makronivå, altså 

i møter med UDI og kommunen. Denne gruppen nevner nemlig få eller ingen negative 

erfaringer med UDI eller kommunens kommunikasjon i forkant. Samlet sett sier de seg uenige 
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i utsagn nummer 47: Kommunen har ikke informert oss i det hele tatt om hvem som kommer 

og hva det vil innebære (-3). Det begrunner de blant annet slik: 

Den la jeg på mest uenig fordi at det, der syns jeg de har vært kjempeflinke. […] Ja, det syns jeg 

virkelig. Det var jo en.. det var jo en to-tre møter i forkant og sånn, på skolen og i kommunen, 

hvor de informerte om dette her. (Celine, 40-60 år) 

De kjenner til at andre synes informasjonen har vært mangelfull, men er ikke spesielt 

berørt av dette selv. Noen viser derimot sympati for representantene for UDI og kommunen, 

for den vanskelige situasjonen det var for dem å møte folk i lokalmiljøet: «Jeg syns de var 

veldig imøtekommende og veldig flinke til å informere. Og de, stakkars, de sto jo der og fikk 

så ørene flagret på disse møtene fra foreldrene.» (Celine, 40-60 år) Innenfor denne diskursen 

ser vi eksempler på respekt og forståelse for myndighetenes oppgave, og indikasjoner på at de 

føler en sterkere tilhørighet til staten som forvalter, enn til det lokale miljøet de befinner seg i. 

Dette illustreres enda mer tydelig når Mette vurderer om staten eller lokalmiljøet har det 

største ansvaret. Hun sier: «Det er vanskelig fordi det er litt sånn ... Ja, men de er jo oss da!». 

Slik får vi et inntrykk av at det gir lite mening å skille stat og borger, fordi «staten er oss». 

Celine fremhever i tillegg kontraster mellom egne synspunkter og den generelle innstillingen i 

det lokale miljøet, gjennom store deler av intervjuet. Det lokale miljøet assosieres med frykt 

og skepsis, og dette kjenner hun seg ikke igjen i. Hun begrunner det blant annet slik: «Nå er 

jeg, jeg er nok en litt sånn tøffere forelder kanskje ... mor da. Jeg vet det er veldig mange 

hønemødre rundt i nabolaget her.» Det er altså egenskaper ved hennes person som tillater 

henne å tenke at hun har makt til å håndtere utfordringer og at hennes familie ikke har behov 

for overbeskyttende tiltak.  

En slik innstilling i kombinasjon med villigheten til å akseptere at «staten er oss», bidrar 

til at de som benytter en slik diskurs har mulighet til å posisjonere på lag med staten, og 

samtidig mot den generelle skepsisen i nærmiljøet.   

5.3.3 Diskurs om inkludering 

En annen måte deltakerne konstruerer et optimistisk bilde av situasjonen, er gjennom å 

resonnere rundt egen mulighet til å bidra til en velfungerende løsning. De beskriver hvordan 

lokalmiljøets deltakelse og inkludering kan virke forebyggende, og sier seg veldig enige i 

utsagn nummer 32: Vi må være åpne og inkluderende, og vi må ta godt imot alle som enten 

blir midlertidig eller fast bosatt her (+5). Inkludering som prinsipp handler om at et samfunn 

eller nærmiljø må være åpne og imøtekommende overfor grupper som er annerledes eller som 

har vært gjenstand for sosial eksklusjon. I praksis innebærer ideen om inkludering at 

samfunnet endrer og tilpasser seg slik at gruppen det er snakk om, får mulighet til å ta del i 
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miljøet og skape gode relasjoner innenfor disse nye rammene. Slik kan inkludering virke 

forebyggende i situasjoner der sosial endring assosieres med konflikt (Nelson & Prilleltensky, 

2010). Deltakerne tematiserer dette når de snakker om viktigheten av at det finnes et 

aktivitetstilbud for asylsøkerne. 

Det tror jeg det kan være viktig å ha, at man gjør noe. Fordi at man vet jo selv det at det er 

ålreit kanskje en uke eller to, å gjøre ingenting, men så begynner man å krible litt i fingrene. Og 

sånn er det helt sikkert med flyktninger også. De vil ha noe å gjøre. (Njål, 40-60 år) 

To deltakere snakker spesifikt om hvordan dette kan være med å motvirke kriminalitet 

eller andre problemer. 

Jo, for det, hvis ikke føler seg som en fremmed da... Hvis man føler seg som en fremmed i 

miljøet, så er det mye lettere å gjøre uønskede ting, enn hvis du føler deg som en del av miljøet. 

Du stjeler ikke fra butikkmannen som du kjenner og snakker med og spiller fotball med, eller 

noe. (Celine, 40-60 år) 

[Det er vår plikt å] bidra til at de skal føle seg velkomne, da. Og fordi jeg tror, at da er sjansen 

mye mindre for at det blir noe tull. Hvis de blir inkludert i det samfunnet, så, ja, da tror jeg det 

er bedre for alle da. Så det er vel min, sånn jeg tenker da. (Mette, 40-60 år) 

Vi ser at de har et bevisst forhold til hvordan inkludering kan virke forebyggende og 

hvordan lokalsamfunnets eget engasjement kan komme alle til gode. Gjennom dette gir de 

uttrykk for at de selv har makt til å påvirke og bidra til at den nye situasjonen håndteres på en 

god måte. I denne diskursen finnes det altså ingen åpenbar motsetning mellom det å hjelpe og 

det å sørge for egen well-being. Dette gir rom for å posisjonere seg som løsningsorienterte og 

ansvarlige borgere, noe som er velansett i samfunnet. Enkelte opplever derimot uventede 

emosjonelle responser i lokalsamfunnet, som tidvis setter deres posisjon ut av balanse. 

5.3.4 Diskurser om emosjonelle responser 

Hos noen av deltakerne vekket Q-sorteringen en ambivalens med tanke på hva de «egentlig» 

mente. Gjennom de ulike utsagnene de sorterte, ble de påminnet om alle de ulike stemmene 

som kom til uttrykk i prosessen rundt åpningen av asylmottaket. De har blant annet sagt seg 

relativt enige i at de tenkte som utsagn 6: Hva slags folk er det som kommer? Hva har de 

opplevd før? Har vi grunn til å være nervøse? (+3). De gjenkjenner andre personers ståsteder 

og perspektiver, og husker motsigelsene som oppsto i den første tiden etter de mottok 

beskjeden. Dette hadde å gjøre med skillet mellom det de umiddelbart tenkte og følte da de 

fikk beskjeden, og det som ble viktig etter at de hadde reflektert rasjonelt rundt saken. 

Hermans og Dimaggio (2007) beskriver hvordan indre dialoger kan være fornuftbaserte eller 

emosjonelle. De kan være forhandlende, overbevisende eller argumenterende, men de kan 

også være utrop, latter eller skrik som uttrykk for ulike emosjoner. Det kan være nyttig å ta 
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emosjoner med i betraktning når man vurderer hvordan folk handler i en situasjon preget av 

usikkerhet og endring. Kultur, identitet og kontekst er med på å avgjøre hvordan emosjonene 

kan tolkes og hvilken rolle de får spille (Hermans & Dimaggio, 2007).  

Noen deltakere nevner at de ble overrumplet av egne emosjoner da de innså at tanken på 

et asylmottak som nabo var litt skremmende. I sorteringen av utsagn 9: Det er lett å si at det 

er greit med et asylmottak, inntil man får dem som nærmeste nabo (-4), kommenterer en 

deltaker slik: 

For vi tenkte, jeg tenkte det. Men også sa jeg til min mann "Jeg skal ikke tenke det, det skal ikke 

være en tanke". […] Det er veldig morsomt hvordan du liksom tenker, for man tenker, for man 

er reaktiv da, emosjonelt messig. Det er det det går på først. (Anna, 40-60 år) 

Dette skillet mellom emosjonelle responser og hvordan disse kan styres av rasjonelle 

tanker, er tydelig hos flere av deltakerne i denne gruppen. Motsetningene krever at man 

inngår i en tankeprosess om hvem man er i situasjonen og hvordan man kan handle i tråd med 

egne verdier. For å svare til sosiale forventninger og oppleve koherens med egen identitet, kan 

mennesker inngå i det som kalles emosjonsarbeid (Hermans & Dimaggio, 2007). Dette 

innebærer forsøk på å styre emosjoner slik at de passer med forventningene i samfunnet om 

hva som er akseptabelt å føle i gitte situasjoner, og hvordan det passer seg at dette kommer til 

uttrykk (Hermans & Dimaggio, 2007). I nye situasjoner kan det imidlertid oppstå konflikt 

mellom forventningene fra de ulike fellesskapene man føler tilhørighet til. Anna påpeker 

hvordan lokalmiljøet var med på å påvirke hennes tanker og utfordret hennes selvforståelse: 

A: Stedet du bor påvirker ditt tankemønster. 

S: Mhm. Miljøet liksom? 

A: Ja, i veldig stor grad. (Anna, 40-60 år) 

Flere informanter beskriver blant annet at det oppsto et slags hysteri i nabolaget der 

mange ga uttrykk for ulike bekymringer, men der det ikke var lett å ytre egne meninger som 

kunne tilføre de mindre kritiske perspektivene. Det utviklet seg et fastsatt narrativ om hva 

som foregikk og hvordan media hadde fremstilt det på en skjev måte. Når dette narrativet var 

satt, fantes det ikke lenger et klima for å snakke om hva man faktisk tenkte og følte.  

Jeg følte absolutt ikke at jeg kunne uttrykke mine meninger. Fordi de var så mange, og de var … 

frykt og det ene og det andre. Så det er ganske forskjellig. (Anna, 40-60 år) 

Så da, da var det liksom premisset for samtalen, så da ble det ikke relevant egentlig å snakke 

om hva andre mente om det, for det var bare, saken var egentlig da at media hadde dreid på det 

som var for å skape sine overskrifter. (Njål, 40-60 år)  
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Man er avhengig av gode relasjoner på lokalt nivå for å kunne oppleve well-being 

(Nelson & Prilleltensky, 2010). Når personer trives i lokalmiljøet sitt, kan det være vanskelig 

å bryte rammene som er satt, og det er derfor forståelig at det er vanskelig å utfordre den 

rådende diskursen i miljøet. Det deltakerne her beskriver, er et ønske om å passe inn og være 

en del av lokalmiljøet. Samtidig er de bevisste på forventningene knyttet til åpen og 

inkluderende identitet. Det oppstår uoverensstemmelser mellom det de tenker og det de føler. 

Ja, og du innser det selv, tror jeg. Eller, jeg og [mannen min] gjorde det. […] Det var liksom 

sånn: «Er vi forferdelige mennesker hvis vi tenker og sier …, og herregud, hvordan blir dette, 

og kanskje vi kommer over det…». […] Fordi vi begge liker å tenke at vi er imøtekommende 

mennesker. […] Skjønner du? Det er bare veldig … Det er ditt nærområde, ikke steng igjen, 

men åpne det opp. Og veldig sånn … Men på samme tid opptatt av å verne om ditt område, for 

det er jo ditt område! (Anna, 40-60 år) 

Her er det tydelig hvordan Anna har forhandlet med seg selv for å balansere ulike 

ståsteder. Engstelsen ble sterkere som følge av hysteriet i nabolaget, men hun aksepterte den 

ikke, ettersom det ikke var forenlig med hennes identitet. Frykten oppfattes som illegitim og 

forhandles vekk. Det er derimot ikke alle som har beskrevet dette like eksplisitt. Andre 

uttrykker en bevisst strategi for hvordan de håndterer uoverensstemmelser ved å akseptere 

frykten, men ikke la seg bli styrt av den. 

Altså skal man liksom være så drevet av frykt at man skal legge om hele livet sitt liksom, på 

grunn av dette her? Og før vi i det hele tatt egentlig vet hva det går ut på. Ja, vi er redde, men 

nå må vi prøve å leve som vanlig […] Altså angsten kan jo gjøre at man gjør mye rart. Og til 

syvende og sist, all redsel og usikkerhet bunner jo i at man er redd for det fremmede da, som du 

ikke vet hva er. Og før man vet hva det er, så syns jeg ikke man skal begynne å legge om livene 

sine. (Celine, 40-60 år) 

På spørsmål om hvordan man kan få til dette i praksis, svarer hun: «Ja, det er jo å prøve 

liksom, å undertrykke den frykten man har og prøve å være imøtekommende og åpen.» Hun 

understreker at en positiv innstilling er viktig for å håndtere situasjonen på en god måte.  

Vi ser altså at det er flere som opplevde ulik grad av usikkerhet knyttet til den tenkte 

etableringen. Som følge av dette benyttet de seg av to ulike diskurser for å gi mening til egne 

reaksjoner. Der fryktemosjonene ble ansett som irrasjonelle, ble det snakk om å styre 

emosjonene bort og la fornuften seire, mens der frykten ble akseptert, ga de uttrykk for at 

denne kunne håndteres på en god måte. Begge diskursene tillater dem å bevare sine posisjoner 

som fornuftige, løsningsorienterte og imøtekommende personer i møte med mottaket. Fokus 

på universalisme og det store perspektivet, i kombinasjon med opplevelser av makt gjennom 

politisk representasjon, inkludering og fornuft, legger til rette for et mer inkluderende «vi». 
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6 Diskusjon 

Analysen ovenfor viser hvordan informantene snakker om egne responser på beskjeden om at 

et asylmottak skulle åpne i deres nærmiljø. Deres beretninger vitner om at beskjeden inngår i 

en større kontekst, og vurderinger av hvordan nærmiljøet vil endres samt hvordan de selv vil 

bli berørt kan forstås i lys av forhold på makro-, meso-, og mikronivå. En community 

psykologisk tilnærming har vist seg å være nyttig for å forstå hvordan de ulike opplevelsene 

formes gjennom det dialektiske forholdet mellom informantene og samfunnet.  

6.1 Resultatene i et CP-perspektiv 

Informantene forhandler sine posisjoner på en måte som i størst mulig grad kan sikre dem 

stabile, meningsfulle og trygge forståelsesrammer. Mye av det som formidles i intervjuene, 

kan forstås som diskursiv praksis som har til hensikt å befeste deres tilhørighet til de ulike 

fellesskapene de omgir seg med. Tilhørighet til et fellesskap er vesentlig for menneskers 

opplevelse av well-being (Nelson & Prilleltensky, 2010). Men denne avhenger av muligheten 

til å ha innflytelse, å være inkludert, og å kunne handle i tråd med egne verdier.  

Fortellingene i analysen viser at de fremste fellesskapene som gjør seg gjeldende i 

datamaterialet, er det lokale nærmiljøet på mikronivå, samt det nasjonale norske, og det 

globale universelle fellesskapet på makronivå. Samtlige fortellinger drar veksel på alle disse, 

men på ulike måter avhengig av de mulighetene de ser for å føle tilhørighet og well-being.  

Jeg vil i de neste delkapitlene drøfte ulike aspekter på makro-, meso- og mikronivå som 

kan ha virket inn på deres opplevelse av tilhørighet, og følgelig, på deres responser til 

beskjeden om at et asylmottak skal etableres. Som tidligere nevnt, består mikrosystemet av 

venner, familie eller andre nettverk som befinner seg i individets umiddelbare omgivelser.  

Mesosystemet utgjøres av de arenaene der ulike grupper møtes og forholder seg til hverandre, 

og makrosystemet består av de mer overordnede føringene i samfunnet, som politikk, verdier 

og globale forhold (Nelson & Prilleltensky, 2010). 

6.1.1 Betydningen av forhold på makronivå 

Analysen peker mot at det er mange aspekter på makronivå som endrer forholdene på mikro-, 

og mesonivå, og som har betydning for hvordan tilslutning og motstand artikuleres av 

informantene. Vi har sett hvordan global usikkerhet og krig tvinger folk på flukt, og skaper et 

behov for at land som Norge må ivareta flyktningenes sikkerhet. Gjennom internasjonale 

samarbeid, er Norge forpliktet til å tilby beskyttelse til asylsøkere som finner veien hit. Måten 

dette ansvaret overholdes på, og politikken som implementeres av norske myndigheter, 

manifesterer seg gjennom etableringen av asylmottak i ulike lokalmiljøer rundt omkring i 
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Norge. I tillegg beskriver noen informanter hvordan bevisstheten om globale endringer skaper 

en generell følelse av uro helt ned på mikronivå og som bidrar til engstelse for det ukjente. 

Vi har sett hvordan kulturelle forståelser og rådende verdier i samfunnet påvirker hvordan 

situasjonen fortolkes av informantene. Den offentlige debatten kan være definerende for 

hvilke diskurser og fortellinger de kan inngå i. Verdier som tillit og likhet, og måten disse 

formidles på gjennom offentlige diskurser, har en innvirkning både på hvordan 

kulturforskjeller kan forstås, men også på hvilke strategier informantene velger for å oppnå 

anerkjennelse for sine posisjoner i samfunnet.  

Diskurser som skiller mellom ekte og uekte flyktninger, samt diskurser om maskulinitet 

og hvilke trusler innvandring og asylankomster kan representere innenfor vår 

samfunnsmodell, spiller inn på informantenes forventninger om hvem som skal komme og 

hva det vil innebære for nærmiljøet. Men vi ser også at diskurser om felleskap og inkludering 

gjennom artikulering av det nye norske vi, kan være nyttige for andre. Innvandrings- og 

asyldebatten er imidlertid polarisert, og dette kan gjøre det vanskelig å nyansere sine ståsteder 

utover de rammene som er satt, eller det som anses som politisk korrekt. Informantene er nødt 

til å forhandle sine posisjoner og tilhørighet for å få annerkjennelse og bli tatt på alvor. Dette 

illustreres av diskursene de bruker om rasisme og emosjoner, som sier noe om hva det er 

politisk korrekt å tenke og føle til enhver tid, og hvordan ulike responser forstås og defineres i 

det offentlige. Når de ikke finner kategorier som samsvarer med deres egen forståelse av 

hvem de er og hva de tenker, gjør de forsøk på å redefinere seg selv i makrosystemet. De tar 

til orde for at det skal være mulig å være motstander av asylmottak i nærmiljøet sitt uten å 

være rasist, og at det skal være mulig å være redd og fornuftig samtidig. Anerkjennelse på 

makronivå fremstår dermed som sentralt. 

Som vi har sett, er makt et sentralt aspekt i CP (Nelson & Prilleltensky, 2010, s. 108). I 

fortellinger om «vi» artikuleres makt på makronivå blant annet gjennom å vise til opplevelsen 

av at egen gruppe er representert av staten, og at deres egne behov er ivaretatt uansett om 

asylsøkerne får komme eller ikke. Dette kan tilfredsstille deres behov for kontroll og 

innflytelse på makronivå. I fortellinger om «oss» og «dem», ser vi på en annen side hvordan 

inkludering kan være avgjørende for opplevelsen av tilhørighet og makt, og at fravær av 

inkludering kan føre til avmakt. De ønsker å bli inkludert i prosesser på makronivå som angår 

dem selv og deres mikrosystem. Informasjon fra myndighetene er ikke nok dersom 

lokalsamfunnet ikke får mulighet til å påvirke hvordan asylansvaret skal forvaltes i deres 

nærmiljø. Når de ikke blir hørt, vender de seg heller mot det planlagte asylmottaket. Dette 
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illustrerer hvor frustrerende det kan være å føle avmakt på makronivå, og hvilke konsekvenser 

det kan ha for relasjonene som skapes på mesonivå i nærmiljøer der asylmottak etableres.  

Det er med andre ord mange forhold på makronivå som virker inn på hvordan 

informantene forestiller seg sine meso- og mikrosystemer endret, og som en konsekvens, 

hvilket ståsted de inntar. 

6.1.2 Betydningen av forhold på mesonivå 

Når et asylmottak opprettes, innebærer det at en ny gruppe mennesker kommer inn i et 

allerede etablert nærmiljø. Når medlemmer av lokalmiljøet skal forholde seg til tanken om å 

møte asylsøkere i hverdagen, er det derfor avgjørende at relasjoner mellom «oss» og «dem» 

avklares. Som vi har sett i denne studien, forhandler informantene sin stilling til slike 

grupperelasjoner gjennom diskursene de inngår i. Fortellinger om «oss» åpner for at 

flyktninger kan leve i deres nærmiljø, gitt at antallet reduseres og at flyktningene som 

kommer er «ekte» flyktninger. Når deres betingelser ikke respekteres, ser vi hvordan de 

vender seg innover i sitt mikrosystem, det lokale nærmiljøet, og kjemper mot at asylmottaket 

opprettes. De er ikke lenger villige til å forhandle om mesosystemet. Fortellinger om «dem» 

peker i retning av at interaksjon med asylsøkere ikke er ønskelig. De skremmes av tanken på 

kontakt i hverdagen. Istedenfor å la seg påvirke av asylsøkere på mesonivå, søker de 

tilhørighet og makt gjennom å posisjonere seg som majoritet på makronivå. I fortellinger om 

«vi» understreker informantene at det på tross av forskjeller, bør være mulig å skape gode 

relasjoner i nærmiljøet. Gjennom diskurser om inkludering, gir de uttrykk for at interaksjon 

og samarbeid på mesonivå kan danne et grunnlag for at asylsøkerne kan innlemmes i det 

lokale felleskapet, det vil si, i deres mikrosystem. Slik opplever de selv å ha innflytelse og 

kontroll på situasjonen, og opprettholder samtidig et positivt blikk på endring. 

6.1.3 Betydningen av forhold på mikronivå 

Vi ser eksempler på at personer i informantenes mikrosystem, familie eller venner, har 

formidlet sine negative erfaringer med å bo i nærheten av et asylmottak, og at dette får prege 

informantenes antakelser om hva et slikt naboskap kan bety. Forskning antyder at det å kjenne 

noen som har positiv kontakt med en utgruppe, kan bidra til å redusere fordommer (Pettigrew, 

Christ, Wagner, & Stellmacher, 2007) Mine funn peker altså mot at negativ erfaringer gjort av 

andre i mikrosystemet, kan ha motsatt virkning.  

I mikrosystemet finner vi også nærmiljøet der informantene omgås med sine naboer og tar 

i bruk fellesarealer i området. Spesielt i fortellinger om «oss» ser vi hvordan et slikt miljø 

forstås gjennom et sett av positive kjennetegn som «trygt» og «godt». Informantene definerer 
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mikrosystemets kultur gjennom å vise til hva de anser som normalt og unormalt, og gjennom 

å understreke hvordan de vanligvis samhandler. Når planene om asylmottak legges fram, 

vurderer de informasjonen opp mot nærmiljøets kjennetegn, og basert på dette benytter de 

tilgjengelige diskurser om hva som ville vært en mer eller mindre passende løsning. Blant 

annet har vi sett hvordan de benytter diskurser om omfanget på asylmottaket sett i forhold til 

områdets kapasitet, eller antallet asylsøkere sammenlignet med lokalbefolkningens størrelse. 

Forståelser av hvordan beslutningen om etablering på makronivå er blitt fattet, og hvorvidt 

dette fremstår som godt planlagt eller ikke, spiller derimot inn på deres overbevisning om 

hvorvidt det kan fungere. Det er viktig at løsningen er holdbar og rettferdig. 

I tillegg vurderes den lokale kulturen opp mot kulturer som asylsøkere forventes å ha. 

Disse forventningene henger trolig sammen med diskurser om asylsituasjonen og asylsøkere 

på makronivå, samt med egne erfaringer eller observasjoner gjort i ulike settinger. 

Mikrosystemet kan også spille inn på måten beskjeden om asylmottaket mottas ved at 

egne reaksjoner måles opp mot andre i nærmiljøet. En informant påpeker hvordan hennes 

fryktresponser ble styrket av at naboenes emosjoner kom til uttrykk. Flere antyder at det 

oppstår egne diskurser eller reaksjonsmønstre i lokalmiljøet som det kan være vanskelig å 

bryte. Dette begrenser hvilke responser det er mulig å uttrykke, og krever at emosjonene 

forhandles om. Mikrosystemet har med andre ord en innvirkning på informantenes 

reaksjonsmønster, men også her ser vi at tendenser i makrosystemet spiller inn. 

6.1.4 Betydningen av forhold på individnivå 

Når det kommer til individet selv, har personlige verdier, mål og erfaringer en rolle å spille på 

hvordan forhold på alle de andre nivåene forstås og hvilke diskurser det blir naturlig å ta til 

seg. Vi ser at identiteter basert på egenskaper som omsorgsfull, positiv eller kompetent, eller 

basert på verdier som medmenneskelighet, universalisme eller konservativisme, kan legge 

føringer for hvordan informantene manøvrerer seg i et komplekst terreng. Studien synes å 

støtte forskningen til Davidov og hans kollegaer (2008) som hevder at medmenneskelighet og 

universalisme opptrer sammen med åpenhet til innvandring, mens verdier som sikkerhet og 

konservativisme kan assosieres med skepsis. 

Informantenes alder og oppvekst kan også virke inn på deres antakelser og vurderinger. 

Kjell og Astrid var utvalgets eldste informanter, begge over 70 år. Denis har vokst opp i et 

land som kjennetegnes av mer statlig kontroll og mindre aksept for minoriteter enn det Norge 

er kjent for. Disse tre informantene delte fortellinger om «dem». Det kan tenkes at alle tre har 

vokst opp under forhold der mer rigide forståelser av kultur og identitet har vært rådende. For 
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dem kan diskurser om et universelt og inkluderende «vi» derfor fremstå som mer 

utilgjengelige, enn for andre informanter i utvalget. 

6.2 Studiens implikasjoner 

Denne studien har vist hvordan mening konstrueres i et komplekst samspill mellom individ og 

samfunn. Individers personlige verdier og egenskaper virker inn på hvordan beskjeden om et 

asylmottak mottas, og personlige eller lokale initiativer kan styrke opplevelsen av makt og 

kontroll, og dermed well-being i situasjonen.  

Men det fremgår også tydelig at forhold på flere nivåer påvirker rammene for hva det er 

naturlig og akseptert å tenke og føle. I tråd med tidligere forskning nevnt innledningsvis 

(Bakke, 2005; Innes, 2010; Wilhelmsen, 2016) har forhold på makronivå en avgjørende rolle 

å spille for hvordan mening skapes hos informantene. Politiske beslutninger og måten disse 

implementeres på, kombinert med offentlige diskurser om kultur, kulturforskjeller og 

innvandring, har stor innvirkning på hvordan det er mulig å tenke rundt asylpolitikk og 

asylsøkere i nærmiljøet. Lokalmiljøets opplevelse av makt fremstår videre som avgjørende, 

og inkluderende praksis på makronivå kan være med å farge denne. Myndighetenes 

informasjonsformidling er viktig, som rapporten fra Agderforskning viser (Drangsland et al., 

2010), men denne studien indikerer at en respektfull og inkluderende tilnærming til 

lokalsamfunnet er sentral for at informasjonen skal bli verdsatt. 

Slik informantene snakker om rasisme, tyder det på at motstand mot asylmottak ofte 

assosieres med rasisme. Som nevnt innledningsvis, peker geografen Hubbard (2005a, 2005b) 

på hvordan protester mot asylmottak kan forstås som rasisme. Nyere tenkning rundt 

«rasisme»-begrepet fremholder at moderne rasisme i stor grad har beveget seg bort fra 

rangering av raser, til fordel for en ny diskurs om uforenlige og uoverkommelige 

kulturforskjeller, der kulturelle minoriteter fremstilles i et negativt lys (Nelson & 

Prilleltensky, 2010; Pettigrew & Meertens, 1995). Til tross for at slike diskurser er å finne i 

materialet til denne studien, er det tydelig at rasisme på individnivå ikke kan være eneste 

årsak til motstand mot asylmottak. Det er dessuten ikke min hensikt å skulle peke på hvorvidt 

informantene har rasistiske mål eller ikke.  

Det kan derimot være viktig å ha kjennskap til hvordan diskursene som mennesker i et 

samfunn tar i bruk, har en innvirkning på medlemmer av ulike grupper i samfunnet. På 

samme måte som politiske diskurser virker inn på hvordan medlemmer av lokalmiljøet tenker, 

har måten de berørte partene artikulerer tilslutning og motstand på i det offentlige, betydning 

utover deres eget mikrosystem, og med dette følger det ansvar. Hubbard understreker at 

«Every act of local resistance is also an act of exclusion.” (Hubbard, 2006, s. 94). Tar vi med 
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lærdommen om hvordan de ulike nivåene virker sammen, forstår vi hvordan individer bidrar 

til å forme politikk, samtidig som politikk påvirker hvordan individer forstår sin verden. Det 

er gjennom interaksjon i makrosystemet at rådende definisjoner og diskurser skapes. Sentrale 

politikere har stor påvirkningskraft gjennom sine retoriske valg, og de bør derfor bidra til å 

skape inkluderende forståelsesrammer som kan skape tillit og forståelse på tvers av grupper. 

6.3 Studiens begrensninger 

Studien er basert på datamateriale samlet inn fra elleve informanter, og har ikke til hensikt å 

belyse alle mulige perspektiver som nordmenn kan ha på problemstillingen, eller prevalensen 

av ulike ståsteder i befolkningen. Med et større utvalg, ville jeg trolig kunnet presentere flere 

fortellinger om hva et asylmottak forventes å innebære for lokalmiljøet. Fortellingene om 

«oss», «dem» og «vi» sier imidlertid noe om hvilke diskurser som opptrådte sammen da de 

elleve informantene ga mening til sine opplevelser, og kan bidra til å forklare hvordan vi kan 

forstå deres responser på nye måter.  

7 Konklusjon 

Denne studien har gjennom en multimetodisk tilnærming og med utgangspunkt i CP, 

undersøkt hvordan elleve personer tok imot beskjeden om at et asylmottak trolig skulle åpne i 

deres nærmiljø. Jeg har vist hvordan informantenes ulike antakelser om hvilke endringer et 

asylmottak vil medføre, inngår i en større kontekst og et polarisert politisk klima. 

Informantenes vurderinger er knyttet til forhold på mikro-, meso- og makronivå, og jeg har 

presentert hvordan forhold på disse tre nivåene virker sammen i tre hovedfortellinger om 

henholdsvis «oss», «dem» og «vi».  

Fremfor alt belyser denne studien at det er viktig for mennesker å oppleve balanse i sine 

relasjoner på mikro-, meso- og makronivå i møte med sosiale endringer, og at dette er 

avgjørende for deres mulighet til å visualisere en situasjon der deres well-being er ivaretatt. 

Fokuset på opplevelsen og meningsdannelsen slik den tar form gjennom et komplekst 

samspill mellom individ og kontekst, understreker at CP er et særdeles anvendelig perspektiv 

for å studere sosial endring. 

Resultatene peker mot at opplevelsen av tilhørighet, makt og inkludering kan være sentral 

for muligheten til å være åpen i møte med asylmottaket, mens opplevelse av usikkerhet, frykt 

og iboende kulturelle forskjeller, kan gjøre det vanskelig å se for seg en velfungerende 

løsning der asylsøkere og lokalsamfunn kan leve sammen. Videre forskning bør rettes mot de 

ulike måtene beslutninger på makronivå kan legge til rette for well-being for alle parter. 
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Vedlegg 

 

 

Vedlegg 1: Balansert blokkdesign for utvelgelse av q-utvalg 

 

Fishers balanserte blokkdesign: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 cellekombinasjoner: 

ACF, ACG, ADF, ADG, AEF, AEG 

BCF, BCG, BDF, BDG, BEF, BEG 

Jeg har valgt ut fire utsagn på hver kombinasjon slik at det ble 48 utsagn totalt. 

Samtlige utsagn er presentert i vedlegg 2 med henvisning til disse kombinasjonene. 

 

Eksempel cellekombinasjoner: 

ACF – Åpen til det ukjente, høyt nivå av inkludering og det å hjelpe andre fremstår som 

en faktisk verdi. Illustrert av utsagn nummer 2: 

 «De skal kjenne på kroppen at de er velkomne og det skal vi sørge for.» 

 

BEG – Engstelig for det ukjente, lavt nivå av inkludering, og det å hjelpe andre fremstår 

som en ideell verdi. Illustrert av utsagn nummer 25: 

«Dagens system har ingenting med humanitet og nestekjærlighet å gjøre. Det er en 

sikkerhetstrussel.» 

 

 

DIMENSJON NIVÅ CELLER 

Det ukjente Åpen (A) Engstelig (B)  2 

 

Inkludering Høyt nivå (C) Moderat nivå (D) Lavt nivå (E) 

 

3 

Å hjelpe andre Faktisk 
verdi (F) 

Ideell/Ønsket 
verdi (G) 

 2 

SUM    12 celle- 
kombinasjoner 
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Vedlegg 2: Q-utvalg 

 

Nr. Utsagn Celle- 

Komb. 

 

1 Vi mener at vår kommune/bydel skal være et åpent og inkluderende sted for 
alle, og spesielt for mennesker som kommer fra krig og forfølgelse. 

som kommer fra krig og forfølgelse. 

ACG  

2 De skal kjenne på kroppen at de er velkomne og det skal vi sørge for. ACF  

3 Jeg bor i en kommune/bydel som har både råd og mulighet til å gjøre en innsats. ADF  

4 Det gjelder å se alle mennesker uten å ha fordommer. Medmenneskelighet er 
den beste medisin for det meste. 

ACG  

5 Ikke for å generalisere, men det er et faktum at det har vært problematikk med 
asylmottak tidligere. 

BDG  

6 Hva slags folk er det som kommer? Hva har de opplevd før? Har vi grunn til å 
være nervøse? 

BEF  

7 Når vi nå skal ønske dem velkommen til oss, forventer vi at kommunen/bydelen 
iverksetter tiltak for å sikre vår trygghet. 

BCG  

8 Det er positivt at disse boligene spres over hele byen/området, slik at 
integreringen kan skje på best mulig måte. 

ACF  

9 Det er lett å si at det er greit inntil man får dem som nærmeste nabo. ADG  

10 Jeg er bekymret for en økning av nasking, tyverier og mer alvorlig kriminalitet. BDF  

11 Det er klart vi skal hjelpe, men det sier seg selv at min eiendom forringes når jeg 
får et asylmottak i umiddelbar nærhet. 

BCG  

12 Selv om Norge er et fritt land, kan ikke alle forvente å ta del i alle godene fra 
start. De må bevise at de ønsker å bidra. 

AEG  

13 Skal vi ofre av vår velferd samtidig som det sitter kriminelle asylsøkere på 
mottak som kan påføre landet vårt mer vold og terror? 

vårt mer vold og terror? 

BEG  

14 Staten har glemt sine egne som sliter, på grunn av all denne solidariteten med 
migrantene. 

BEF  

15 For å oppnå god integrering, er det viktig at mange i lokalsamfunnet bidrar. ACG  

16 Hadde jeg bare vært sikker på om det var folk med reelt beskyttelsesbehov som 
skulle komme, ville jeg ikke vært i tvil. 

AEF  

17 Jeg vil gjerne hjelpe flyktninger som har det vanskelig, men det er aller best å 
tilrettelegge for at de kan leve i hjemlandet sitt. 

i hjemlandet sitt. 

AEG  

18 Vi kan ikke bare la dem sitte på mottaket. Myndighetene må sørge for at de får 
et aktivitetstilbud. 

ADG  

19 Det er ikke lett å plutselig få så mange ukjente i nabolaget, men det er viktig å 
vise at vi bryr oss. 

BCG  

20 Det er en utrygghet med så mange ukjente, med en annen oppdragelse og 
atferd enn vi er vant til. 

BDG  

21 At noen fredelige asylsøkere skulle bidra til at dette området blir mer utrygt 
eller bråkete, kan jeg ikke se.  

ACF  

22 Jeg tenkte at et asylmottak, det må komme til Norge og det må gjerne komme 
her, men det blir for mange med flere hundre asylsøkere like utenfor her. 

med flere hundre asylsøkere like utenfor her. 

ADG  

23 Jeg endret innstilling da jeg innså at mottaket bare skulle være for ensomme 
menn. 

AEF  

24 Nøkkelen til en positiv holdning er fordelingen. Mindre bygg med færre 
flyktninger, på flere steder. 

ADF  
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25 Dagens system har ingenting med humanitet og nestekjærlighet å gjøre. Det er 
en sikkerhetstrussel. 

BEG  

26 Barna kan ikke lenger gå alene til skolen, men må få følge av foreldrene sine. BEF  

27 Jeg er uenig i at alle kommuner må ha et asylmottak. Enkelte steder er rett og 
slett bedre egnet enn andre. 

AEF  

28 Nei, det hadde ikke vært noe problem med et asylmottak her om det kun var 
barn eller barnefamilier som skulle bo her. 

ADF  

29 Jeg har forståelse for at vi må ta vår del av dugnaden, men vi er flere som er 
engstelige og redde for at noe alvorlig skal skje her. 

alvorlig kan skje her. 

BDF  

30 Konsentrasjonen blir for stor. Det er hovedpoenget. BDG  

31 Når det kommer til asylmottak, syns jeg det egner seg å ha det litt for seg selv. BEG  

32 Vi må være åpne og inkluderende, og vi må ta godt imot alle som enten blir 
midlertidig eller fast bosatt her. 

ACF  

33 Jeg ville gjerne være med på flykntingdugnaden, men det er omfanget jeg 
reagerer på. 

ADF  

34 Siden det er en stor flyktningkrise i Europa, er det viktig at også Norge tar ansvar 
når folk trenger hjelp. 

ACG  

35 Selvfølgelig må Norge også bidra i den globale dugnaden og tilby beskyttelse til 
mennesker på flukt, men hvordan kan vi vite hvem som er «ekte» flyktninger? 

hvordan kan vi vite hvem som "ekte" flyktninger? 

AEG  

36 Jeg er spent på hva som skjer med felleskapet når det er snakk om mottak med 
flere hundre personer. 

BCF  

37 Vi må forholde oss til dem og kan ikke isolere dem fra omverdenen. Men hvem 
skal ivareta vårt beskyttelsesbehov? 

BCG  

38 Det er vanskelig å si ja til et asylmottak når de økonomiske konsekvensene er 
såpass uklare. 

BDF  

39 Jeg har lyst til å hjelpe til og skal ta dem godt imot, men dette er jo også litt 
skremmende. 

BCF  

40 Jeg er rett og slett bekymret for hvilke utfordringer etablering av asylmottak vil 
få for nabolaget vårt. 

BEF  

41 Det største og viktigste ansvaret ligger i de politiske løsningene, det er ikke vi i 
lokalmiljøet som skal ta byrden av dette. 

ADG  

42 Så lenge kommunen sørger for at asylmottaket er godt bemannet og at vi ikke 
trenger å merke så mye til det, er det ikke noe i veien for at det opprettes. 

det, er det ikke noe i veien for at det opprettes. 

AEG  

43 Jeg kan ikke si at jeg blir glad dersom verdien på huset mitt faller, men de er 
mennesker som oss og må selvsagt få et sted å bo. 

selvsagt få et sted å bo. 

BCF  

44 Vi har et fint lokalmiljø og stiller opp for hverandre, men jeg er usikker på om 
personer med en slik bakgrunn vil passe inn her. 

vil passe inn her. 

AEF  

45 Det er ingen tvil om at de økte ankomstene vil øke sosialhjelpsutgiftene over tid. BDG  

46 Vi her i Norge er ikke rasister, men snillismen som nå rår kan være farlig. BEG  

47 Kommunen har ikke informert oss i det hele tatt om hvem som kommer og hva 
det vil innebære. 

BDF  

48 Selv om jeg også er litt redd for hvordan det ville bli, kan jeg ikke forstå hvorfor 
noen aktivt motarbeider dette mottaket. 
         mottaket. 

BCF  
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

ERFARING MED Q-SORTERING: 

1. Hvordan var din erfaring med Q-metoden? 

a. I hvilken grad opplevde du du sorteringsprosessen som meningsfull? 

b. Hva opplevdes som interessant eller bra? 

c. Hva opplevdes som utfordrende? 

d. Var noe uklart? Hva? 

e. Var noe ubehagelig? Hva? 

2. På hvilke måter tror du denne form for metode kan si noe om det du tenker 

rundt temaet? 

a. Hvordan opplevde du at sorteringen fanget det som er sentralt i din forståelse 

av temaet? 

b. I hvilke tilfeller følte du at det var noe som traff deg og din opplevelse veldig? 

c. I hvilke tilfeller følte du at det var noe som ikke traff deg helt? 

d. Var det tilfeller der det var vanskelig å ta stilling til et kort? Hvilke? 

e. Oppnådde du ny innsikt eller lærte du noe nytt? 

 

DEBATTEN GENERELT – TILLEGG: 

3. Hvilke andre aspekter er det viktig å belyse med tanke på debatten rundt 

asylmottak, som ikke ble dekket av mine kort? 

a. Er det andre synspunkter som ikke kommer godt nok fram i kortene du har 

sortert? 

b. Hva mener du bør være avgjørende når myndighetene vurderer hvor  

asylmottak skal opprettes? 

 

BAKGRUNNEN FOR ENGASJEMENTET: 

4. Hva kan du si om bakgrunnen for at du er involvert/har involvert deg i denne 

debatten/saken? 

a. Hva var det første som engasjerte deg? 

b. Har du tilknytning til politiske partier eller andre organisasjoner som er 

relevante? 

c. Hvor mange i din omgangskrets har engasjert seg i denne saken? 

d. Hvilke prinsipper er det som blir aktuelle og drivende i vurderingen av slike 

saker? 

5. I hvilken grad har du tidligere erfaring med asylmottak i nærmiljøet? 

a. Har du opplevd dette tidligere? 

b. Har noen du kjenner opplevd dette tidligere? 

c. Har du deltatt på arrangementer for/i regi av et asylmottak?  
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ENDRING OVER TID: 

6. Dersom det er et mottak der nå. Føler du det annerledes i dag enn under 

opprettelsen? 

a. Hva kan være grunnen til dette? 

 

ANNET: 

7. Er det noe annet du vil legge til? 
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv 

 

Deltakelse i forskningsprosjekt 

«Asylmottak i nærmiljøet» 

Bakgrunn og formål 

Målet med dette master-prosjektet er å få en bedre forståelse av debatten om flyktninger og 

opprettelse av nye asylmottak i Norge. Mitt ønske er å skape innsikt i hvordan mennesker som 

blir berørt eller er i berøring med opprettelsen av asylmottak formulerer sine erfaringer. 

Til studien kreves mellom ti og tolv deltakere som alle skal gjennomføre en individuell del.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Studien består av flere faser og du vil ta del i to av dem. Du vil først bli bedt om å gjøre en 

sortering av ulike utsagn og påstander. Deretter vil dette følges opp av et kort intervju der du 

får anledning til å reflektere rundt både tematikken og sorteringen du har gjennomført. Begge 

faser vil tas opp på båndopptaker dersom det er i orden for deg. Ønsker du ikke dette, vil jeg 

kun ta notater. 

 

Hva vil skje med informasjonen om deg? 

Alt datamaterialet vil bli håndtert som konfidensiell informasjon, og det er kun jeg og mine 

veiledere som vil ha tilgang til dette. Du vil bli helt anonymisert og ingen informasjon som 

kan føre tilbake til deg vil bli publisert. Datamaterialet vil bli lagret på min personlige 

datamaskin som er passordbeskyttet og oppbevart enten i låst skap eller hos meg. 

Lydopptakene vil lastes opp direkte til min datamaskin og ikke sendes eller overføres til 

andre. For å sørge for at ditt datamateriale anonymiseres, vil det bli tildelt et tilfeldig nummer 

som det merkes med. 

Sluttproduktet av denne studien er min masteroppgave. Jeg vil også forsøke å få resultatene 

publisert i både akademiske og ikke-akademiske tidsskrifter, og det kan hende at jeg vil holde 

presentasjoner eller muntlige foredrag om temaet og oppgaven. Jeg kan gjerne sende deg slike 

publikasjoner dersom du er interessert i dette. 

Masterprosjektet skal avsluttes senest i mai 2017 og etter dette vil datamaterialet kun lagres 

på min datamaskin og på min personlige harddisk. Ingen andre vil ha tilgang til materialet og 

alle personlige opplysninger vil bli slettet. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i denne studien. Du kan trekke deg fra prosjektet på hvilket som helst 

tidspunkt uten å oppgi en grunn. Hvis du trekker deg før masteroppgaven min er levert, vil alt 

datamaterialet knyttet til deg utelates fra prosjektet. Dersom du trekker deg etter 

masteroppgaven er levert, vil datamaterialet knyttet til deg utelates fra videre bruk. 

Dersom du ønsker å delta, eller dersom du har spørsmål knyttet til prosjektet, er du 

velkommen til å kontakte Selini Tavridou-Hansen på telefon +47 97 57 92 60 eller e-post 

selinit@student.sv.uio.no. For ytterligere informasjon kan du også kontakte min veileder, 

Inger Skjelsbæk, Førsteemanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo på telefon 

+47 938 02 492. 

 

Forskningsprosjektet er meldt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

 

mailto:selinit@student.sv.uio.no
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Vedlegg 5: Samtykkeerklæring 

 

 

 

Samtykkeerklæring – deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet og jeg ønsker å delta 

 

__________________________________________________ 

Deltakers signatur, dato 

 

Jeg ønsker å motta en transkribert versjon av intervjuet per epost. Jeg har blitt informert om at 

jeg kan gjøre endringer på dette og at den endelige versjonen vil bli brukt i prosjektet. Jeg har 

blitt informert om at jeg kan gjøre dette innen to uker fra jeg mottar transkriptet. Dersom jeg 

velger å ikke gjøre noen endringer, er jeg kjent med at den originale versjonen vil bli brukt.  

 

Jeg ønsker å motta transkribert intervju per epost:    JA   NEI 

 

_______________________________________________ 

Epostadresse, dersom du krysset “JA” ovenfor 
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Vedlegg 6: NSD-godkjenning 

  

Inger Skjelsbæk 

Psykologisk institutt Universitetet i Oslo 

Postboks 1094 Blindern 

0317 OSLO 

  
Vår dato: 31.08.2016                         Vår ref: 49460 / 3 / AGL                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

 

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 16.08.2016. 

Meldingen gjelder prosjektet: 

49460 Motforestillinger mot opprettelse av asylmottak - en studie av subjektivitet 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Inger Skjelsbæk 

Student Selini Tavridou-Hansen 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av 

personopplysninger vil være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. 

Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres. 

  

Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 

opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets 

kommentarer samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. 

Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i 

forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 

Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding 

etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 

http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 30.05.2017, rette en henvendelse 

angående status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Audun Løvlie 

Kontaktperson: Audun Løvlie tlf: 55 58 23 07 

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Selini Tavridou-Hansen selini.th@gmail.com 

Personvernombudet for forskning  

  

 

 

 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 49460 

Formålet er å utforske de ulike begrunnelser personer gir for å motsette seg ideen om 

opprettelse av asylmottak i deres nærmiljø. Det har blitt vanlig å kategorisere mennesker som 

enten for eller imot, men formålet mitt er å nyansere bildet slik at man bedre kan tilrettelegge 

for ryddige prosesser og fungerende løsninger. 

  

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. 

Informasjonsskrivet er godt utformet. 

  

Det behandles sensitive personopplysninger om etnisk bakgrunn, samt politisk og religiøs 

oppfatning. 

  

Personvernombudet legger til grunn at student etterfølger Universitetet i Oslo sine regler for 

datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk eller lagres på privat pc, 

bør opplysningene krypteres tilstrekkelig. 

  

Forventet prosjektslutt er 30.05.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen 

enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger somf.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 

- slette digitale lydopptak 

 

 

 

mailto:selini.th@gmail.com
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Vedlegg 7: Eksempel på utfylt sorteringsmatrise 

 

Etter at informantene hadde sortert kortene med utsagnene i overenstemmelse med 

retningslinjene, noterte jeg meg nummeret på hvert utsagn inn i et tomt skjema, som vist 

nedenfor.  

Det er totalt 48 ruter, og hvert nummer viser til utsagnet som det korresponderer til i Q-

utvalget (se vedlegg 2). 

 

 

MEST UENIG MEST ENIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3 -4 
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Vedlegg 8: «Factor Arrays»/faktorsyn 

 

FAKTOR 1: 

MEST UENIG         MESTENIG 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

48 12 13 21 2 15 1 4 5 7 24 30 22  

 42 25 28 3 32 17 11 6 8 40 33   

  27 31 10 37 20 16 9 34 41   

   44 14 38 29 26 18 36    

    23 43 39 35 19   
 

 
 

 

 

    46 45 47 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

FAKTOR 2: 

 

MEST UENIG         MESTENIG 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

46 14 9 11 10 7 5 23 1 6 4 3 34 

 13 25 31 20 12 26 24 2 8 15 32   

  38 41 22 16 33 17 19 28 18   

   47 29 30 35 27 21 48    

    37 43 42 39 36   
 

 

     45 44 40      
 

 

FAKTOR 3: 

MEST UENIG         MESTENIG 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

11 21 2 31 1 3 4 10 8 6 22  5  20 

 42 39 32 16 15 12 18 9 7 24  30  

  43 38 25 23 13 19 17 29 40   

   41 44 33 14 27 26 37    

    48 35 34 36 28   
 

 

     46 47 45      
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Vedlegg 9: Korrelasjon mellom faktorer 

 

Korrelasjon mellom faktorer: 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Faktor 1 1.000   

Faktor 2 0.052 1.000  

Faktor 3 0.462 -0.034 1.000 

 

Faktor 2 korrelerer ikke i betydelig grad med de to andre faktorene. 

Faktor 1 og faktor 3 har en betydelig korrelasjon på .46 som indikerer at det er et overlapp i 

mønsteret utsagnene er sortert etter og at de har en del felles meningsinnhold. 


