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Sammendrag 
Barns rettigheter står sterkt i det norske samfunn, gjennom blant annet barnekonvensjonen og 

dens inkorporering i norsk rett. Hensynet til barns beste har også fått økt fokus på 

utlendingsfeltet de senere årene (Larsen og Horsbøl 2008). Samtidig har den norske stats 

interesse i å regulere innvandring vært stigende, som følge av økt migrasjon av både 

arbeidsinnvandrere og flyktninger, herunder deres familiemedlemmer (Larsen og Horsbøl 

2008). 

Denne studien handler om familieinnvandringssaker som omhandler barn. Utgangspunktet har 

vært saksbehandlere i UDI, og deres virksomhet som byråkrater. Migrasjon generelt, og 

familieinnvandring spesielt er forsket mye på, både i Norge og internasjonalt. Det foreligger 

også noe forskning på barn og familiegjenforening, denne forskningen er imidlertid som 

oftest gjort med et juridisk og menneskerettslig utgangspunkt. Denne oppgaven søker derfor å 

gi et sosiologisk fundert bidrag til kunnskapsproduksjon om temaet, med særlig fokus på 

UDIs implementering av lovverket.  

Studien har vært empirinær, med et eksplorerende utgangspunkt. Problemstillingene som 

søktes besvart i de innledende fasene av studien var: Hvordan fatter saksbehandlere vedtak i 

familieinnvandringssaker som omhandler barn, hvilke utfordringer møter de i sin virksomhet 

og hvordan håndterer de disse? Ut fra dette har jeg valgt å fokusere på hvordan 

saksbehandlerne håndterer saker der hvem som har foreldreansvaret kan være uklart, der det 

ikke foreligger samtykke fra forelder med del i foreldreansvaret, eller der det må vurderes 

hvorvidt det er mulig å gjøre unntak fra kravet om samtykke. 

Område for familieinnvandring skiller seg fra asyl på flere områder, spesielt relevant for min 

studie er det at saksbehandlerne sjelden møter eller snakker med søkerne, det er også bare 

unntaksvis at de selv innhenter informasjon. Sentralt er også den store variasjonen mellom 

enhetene i type saker, og hvilke utfordringer som kan oppstå i arbeidet med en sak. 

Saksbehandlere som jobbet med land med få eller ingen dokumenter møtte andre utfordringer 

enn de som i all hovedsak kunne lene seg på papirer som bekreftet identitet og familieforhold. 

Organisering av arbeidet innad og på tvers av enheter har derfor vært av særlig interesse i 

denne oppgaven. 
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Oppgaven er inspirert av Institusjonell Etnografi (Dorothy E. Smith) og IE utgjør derfor det 

metodiske og teoretiske hovedperspektivet i denne oppgaven, andre relevante teoretiske 

perspektiver benyttes også, særlig i forbindelse med konseptene likebehandling og praksis, 

som begge er sentrale i denne oppgaven. Datagrunnlaget er i hovedsak 10 semistrukturerte 

intervjuer med saksbehandlere i UDI, der fokuset har ligget på deres virksomhet, og den 

kunnskap de har om denne. I tråd med IE har også tekst stått sentralt i arbeidet med studien. 

Relevante tekster i form av lover, forskrifter, praksisnotater og rettsavgjørelser brukes i 

oppgaven for å gi et bilde av landskapet «utenfra», og for å vise hvordan saksbehandlernes 

virksomhet koordineres. Intervjuene brukes videre for å gi et bilde av landskapet «innenfra», 

og det er et mål med denne studien å vise hvordan sosiale relasjoner i institusjonen er koblet 

sammen. 

Oppgavens viktigste konsept er foreldreansvar. For at et barn skal kunne føres inn i landet må 

det etableres at forelderen har del i, eller hele foreldreansvaret og har retten til å gjøre dette. I 

enkelte saker kan dette være utfordrende, og denne oppgaven forsøker å nøste opp i hvordan 

saksbehandlerne gjør dette. Foreldreansvar etableres i utgangspunktet etter gjeldende lovverk 

i foreldrenes hjemland; dette kan skape utfordringer i møte med norsk lovverk. Norsk lovverk 

skiller seg fra flere andre land ved at det åpner for at også fosterbarn kan få innvilget opphold 

på samme grunnlag som biologiske eller adopterte barn. Dette er imidlertid svært krevende 

saker for saksbehandlerne, da det må legges til grunn at fosterbarnet er en etabler del av 

husstanden.  

Min oppgave viser hvordan lesning og tolking av lover og regler ikke er tilstrekkelig for å 

forstå hvordan saksbehandlerne fatter vedtak. Vedtak må forstås i den konteksten de fattes i, 

vedtak i en sak avhenger av vedtak fattet i tidlige saker. Saker behandles i henhold til 

enhetens praksis, et begrep som i tillegg til formelle lover og regler omhandler mer uformelle 

normer for saksbehandling. 
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1 Innledning 

Reguleringen av migrasjon til Nore har de senere år vært gjenstand for en rekke 

innstramminger, parallelt med at reguleringen av intime relasjoner og familieliv. Dette åpner 

for motsetninger mellom barns rettigheter på den ene siden, for eksempel rett til familieliv, og 

til at dets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som angår det på den ene siden, og 

staters behov for innvandringskontroll på den andre. Denne oppgaven handler om 

familieinnvandring i de tilfeller der søker er et barn, med særlig fokus på vurderinger av 

foreldreansvar, eksemplifisert gjennom særkullsbarn og fosterbarn.  

Problemstillingene som søktes besvart i de innledende fasene av studien var: Hvordan fatter 

saksbehandlere vedtak i familieinnvandringssaker som omhandler barn, hvilke utfordringer 

møter de i sin virksomhet og hvordan håndterer de disse? Ut fra dette har jeg valgt å fokusere 

på hvordan saksbehandlerne håndterer saker der hvem som har foreldreansvaret kan være 

uklart,der det ikke foreligger samtykke fra forelder med del i foreldreansvaret, eller der det 

må vurderes hvorvidt det er mulig å gjøre unntak fra kravet om samtykke. Problemstillingene 

belyses ved å studere praksis i saker der søker er enten et fosterbarn eller et særkullsbarn. 

Familieinnvandringsfeltet er uhyre komplisert, jo mer jeg har satt meg inn i feltet, jo større 

forståelse har jeg fått for kompleksiteten. Samtidig innebærer en masteroppgave nødvendigvis 

at enkelte ting må komprimeres, enkelte aspekter må velges bort. Heller enn å forsøke å 

forklare alt, har jeg valgt meg ut en liten flik av et mye større kart, med mange flere mulige 

utsiktsposisjoner enn den jeg har tatt utgangspunkt i her.  

Barna som søker familiegjenforening er simultant på ut- og innsiden av nasjonalstaten. Deres 

innlemmelse avhenger av om relasjonen til referansepersonen anses som reell, og om 

vilkårene for familieinnvandring er oppfylt. Loven i Norge får derfor konsekvenser for dem, 

selv om de ikke er medlemmer av nasjonalstaten. UDI skal anerkjenne relasjoner som allerede 

eksisterer, dette innebærer at relasjonene må anses som gyldige i lov- og regelverk, det er 

derfor av interesse å forstå hvordan UDI gjør slike vurderinger. Lovverket danner grunnlaget 

for saksbehandlernes virksomhet, deres oppgave som forvaltere av loven gjør det nødvendig å 

bruke plass på loven, jussen står derfor sentralt i denne oppgaven. Samtidig er det et poeng at 

lesing av loven alene ikke vil gi tilstrekkelig innsikt i hva som faktisk foregår, og hvordan 

vedtak fattes. Hovedtyngden av oppgaven ligger derfor på saksbehandlernes forklaringer om 
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hva de gjør og hvorfor de gjør det. Dette er også hovedgrunnen til at jeg har valgt IE som 

teoretisk og metodisk hovedtilnærming. 

1.1 Mitt utgangspunkt. 
Min interesse for familieinnvandring oppstod som et direkte resultat av at jeg selv var 

referanseperson i min manns søknad om familieinnvandring med meg. Før jeg selv stod midt i 

en slik prosess hadde jeg ikke tenkt noe videre over hva det ville si å familieinnvandre til 

Norge, og jeg hadde ikke noe begrep om hva UDI egentlig gjorde, utover å være byråkrater 

som fattet vedtak om oppholdstillatelse i Norge. Hvor komplisert prosessen var, og ikke minst 

hvor lang tid det tok, kom derfor som et sjokk på meg, og det fikk meg til å tenke. Hvis det 

opplevdes slik for meg, en person som anser seg selv som relativt ressurssterk, hva da med de 

andre? Jeg skrev derfor bacheloroppgaven min i Kultur og kommunikasjon om debatten rundt 

innstrammingene i vilkårene for familieinnvandring med ektefelle, en debatt som på det 

tidspunktet var preget av stor frustrasjon fra kvinnelige, etnisk norske referansepersoner, som 

i likhet med meg ikke hadde fått med seg at Utlendingsloven á 2008 også ville gjelde for oss 

en dag. 

Eggebø (2012) og Lioddens (2017) doktorgradsavhandlinger gir på hver sin måte et innblikk i 

utlendingsfeltet, og begge har bidratt til min avgjørelse om å fokusere på saksbehandlerne i 

denne oppgaven. Videre er avgjørelsen om å fokusere på barn som søker formet av at jeg 

mener det er et stort behov for mer kunnskap rundt barn i migrasjonsprosesser, ikke minst 

hvordan deres rettigheter ivaretas i praksis. Denne oppgaven har det tidvis vært nesten vondt å 

arbeide med. Det er så utrolig mange aspekter jeg ønsker å løfte frem, så mange ting jeg så 

gjerne skulle brukt plass og tid på. Når oppgaven nå er blitt som den er blitt er det et resultat 

av store og små valg som alle er tatt med den hensikt å vise frem i hvert fall noen av de 

dilemmaer og paradokser saksbehandlerne på OFAM forholder seg til i sin virksomhet som 

ansatte i utlendingsforvaltningen.  

1.2 Oppgavens oppbygning 
Kapittel 2 består av to hoveddeler. Del en, gir bakgrunnsinformasjon om innvandring til 

Norge, UDI og relevant lovverk. Kapittelets andre del gir en rask gjennomgang av tidligere 

forskning. Denne oppgavens teoretiske og metodiske hovedperspektiv er institusjonell 
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etnografi. Av denne grunn er oppgavens oppbygning noe annerledes enn en «tradisjonell» 

masteroppgave. Institusjonell etnografi er en teoretisk fundert fremgangsmåte for forskning, 

og hører dermed både inn under teori og metode. Kapittel 3 gir derfor en grundig redegjørelse 

for institusjonell etnografi som teoretisk rammeverk for oppgaven, før metodiske valg og 

avveininger gjøres rede for og diskuteres mot slutten av kapittelet i en egen del. Kapittel 4 

belyser hvordan saksbehandlerne på OFAM arbeider, hvordan beslutninger tas, og hvordan 

saksbehandlingen må forstås som praksis, systemer for grensedragninger og avveininger. 

Kapittel 5 knytter praksis opp til vurderinger av foreldreansvar, og diskuterer hvordan 

forståelser av familie og foreldreskap som legges til grunn i lovverket former 

saksbehandlernes praksis, samtidig som disse forståelsene ikke alene avgjør om en søknad 

innvilges eller avslås.  
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2 Bakgrunn og tidligere forskning 
Innvandring og innvandringsbyråkrati har vært gjenstand for mye oppmerksomhet det siste 

tiåret, som et resultat finnes store mengder samfunnsvitenskapelig forskning med mange ulike 

innfallsvinkler. Dette kapittelet gir først en oversikt over relevante lover og konvensjoner, 

deretter vil jeg gi en kort oversikt over relevant tidligere forskning. Denne oppgaven sveiper, i 

tillegg til innvandringsfeltet blant annet også innom forskning på familieliv og 

familiepolitikk. Det er ikke plass her til å gi en fullstendig oversikt over alt som er gjort, men 

jeg vil forsøke å gi et innblikk i ulike problemstillinger og debatter denne oppgaven kan 

knyttes opp til. 

2.1  Familieinnvandring 

Familieinnvandring innebærer at personer får opphold i Norge på bakgrunn av deres relasjon 

til noen i landet. Familieinnvandring utgjør en av de største årsakene til migrasjon til EU/EØS 

(EMN 2017:4). Definisjonen av hvem som regnes som nærmeste familiemedlemmer har i 

norsk lovgivning vært stabil i lengre tid. Ektefelle, samboer (minst to år eller felles barn) og 

mindreårige (ugifte) barn har blitt regnet som nærmeste familie med rett til opphold på gitte 

vilkår. Andre familiemedlemmer, gamle foreldre, søsken eller fosterbarn som forsørges av 

noen bosatt i Norge har kunnet få opphold, men slike regler har blitt fortolket og praktisert 

relativt restriktivt (NOU 2011:7:73)  

Det skilles mellom familieetablering, og familiegjenforening, der familieetablering som oftest 

referer til par som er bosatt i ulike land ved ekteskapsinngåelse, men ønsker å etablere seg i 

Norge. Familiegjenforening referer på sin side til saker der relasjonen har eksistert før 

migrasjon til Norge for referansepersonen (personen i Norge) (Utlendingsdirektoratet u.dB). I 

det store og hele er vilkårene for familieetablering og -gjenforening like, men retten til 

familiegjenforening står noe sterkere juridisk (EMN 2017). Barn som søker 

familieinnvandringstillatelse med en eller begge foreldre faller under kategoriene 

familiegjenforening, i denne oppgaven bruker jeg imidlertid stort sett samlebetegnelsen 

familieinnvandring.  
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Barn søker sammen med en forelder og eventuelt søsken, eller alene, ofte har personen i 

Norge fått innvilget asyl. Mange barn er såkalte særkullsbarn; barn av utenlandsk borger som 

selv har familieinnvandret til Norge etter ekteskap med norsk borger (Utlendingsdirektoratet 

2016b). I 2016 fikk 15 580 personer familieinnvandringstillatelse til Norge 

(Utlendingsdirektoratet 2016d). Av disse var litt over en tredjedel barn 

(Utlendingsdirektoratet 2016d). Barn som kommer for å bo sammen med foreldrene sine har 

de senere årene utgjort en stor del av grunnlaget for familieinnvandringssøknader og -

tillatelser i Norge (Utlendingsdirektoratet 2016c). Søknader fra barn har for øvrig høy 

innvilgelsesprosent sammenlignet med andre typer søknader (Grønningsæther og Brekke 

2017:8).   

Familieinnvandringslovverket har de siste 20 årene vært gjennom en rekke innstramminger, 

med flere, og strengere vilkår for å få innvilget opphold. Disse innstrammingene har vært del 

av en økende tendens til å se familieinnvandringspolitikk som et ledd i reguleringen av andre 

former for migrasjon, eksempelvis asyl (Grønningsæther og Brekke 2017:1). Parallelt med 

denne utviklingen har barns rettigheter innen utlendingsrett vært gjenstand for økt fokus, og 

barns juridiske rettigheter har gradvis blitt styrket, for eksempel gjennom barnekonvensjonen 

og dens inkorporering i norsk rett (Larsen og Horsbøl 2008:172). 

Kontroll over migrasjonsstrømninger inn og ut av nasjonalstaten er en viktig forutsetning for 

staters suverenitet, samtidig må stater forholde seg til internasjonale forpliktelser om å gi 

opphold til mennesker med behov for dette. Dette åpner for en rekke motsetninger mellom 

sikring av rettigheter på den ene siden, og kontroll over (gjerne også begrensning av) hvem 

som får opphold i nasjonalstaten (Benhabib 2004:2). 

2.2 Lovgrunnlaget 
Utlendingsdirektoratet, UDI er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen og er underlagt 

justis- og bererdskapsdepartementet. UDI skal «legge til rette for ønsket og lovlig innvandring 

og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge» (Utlendingsdirektoratet 

u.dC). De har samtidig en kontrollfunksjon og skal forhindre og avdekke misbruk av 

systemet. De behandler søknader om midlertidig og permanent opphold, beskyttelse (asyl), 

statsborgerskap og reisedokumenter og har ansvar for drift av asylmottak. I tillegg fatter de 

vedtak om bort- og utvisning. De behandler dermed de aller fleste søknader om 
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familieinnvandring, og instruerer politi og utenriksstasjonene i deres saker, denne oppgaven 

fokuserer derfor på UDI som representant for utlendingsforvaltningen. Selv om UDI i dag er 

underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, bidrar andre departementer med faglige 

instrukser og samarbeid på relevante områder. UDIs saksbehandling av 

familieinnvandringssøknader skal skje i henhold til relevant lov- og forskrift, og i tråd med 

internasjonale konvensjoner som er inkorporert i norsk rett.  

Vilkårene for opphold i Norge defineres i Lov om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her – Utlendingsloven, og Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her – Utlendingsforskriften, begge av 20081. Denne oppgaven fokuserer på de 

tilfeller der barn er søker, enten alene eller sammen med en eller begge foreldrene, Barn kan 

også være referanseperson i en familieinnvandringssak2, men dette er ikke fokus i denne 

oppgaven.  

Barn under 18 år3, biologiske og adopterte uten ektefelle eller samboer, har etter 

utlendingslovens § 42 rett til opphold med én eller begge foreldre, med mindre hensynet til 

barnets beste taler mot det4. Det er et vilkår at én av foreldrene i Norge har en 

oppholdstillatelse i Norge som åpner for familieinnvandring. Dersom opphold søkes med bare 

en forelder må denne kunne dokumentere å ha hele eller deler av foreldreansvaret. Deles 

foreldreansvaret må samtykke fra den andre forelderen innhentes, med mindre dette er umulig 

å innhente eller «særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse uansett bør gis». Har forelderen 

flere enn en ektefelle, kan oppholdstillatelse kun gis til flere enn et barn dersom disse er 

helsøsken.  

Ovennevnte gjelder også for barn under 18 år som blir adoptert etter utenlandsk lov, eller vil 

bli adoptert etter lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon. av Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (BUFDIR) må samtykke til adopsjonen før barnet kommer til riket. 

Fosterbarn under 18 år, kan innvilges opphold etter utlendingslovens § 49 (familieinnvandring 

i andre tilfeller) dersom det sannsynliggjøres at barnet er en del av husstanden, og at 

                                                 
1 Jeg konsentrerer meg her om familieinnvandring fra land som ikke er del av EU/EØS, og går derfor ikke 
gjennom EU-regelverket. 
2 For eksempel foreldre som søker opphold på grunnlag av samvær med barn i Norge 
3 § 50 definerer vilkår for når det skal anses som bevist at søker er under 18. «Når det er avgjørende for om det 
skal gis tillatelse etter dette kapittelet om søkeren er eller har barn under 18 år, anses barnet å være under 18 
år når søknaden med alle opplysninger og vedlegg som er nødvendig for å avgjøre den, er innkommet til 
utlendingsmyndighetene innen 18-årsdagen. Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser i forskrift» 
4 Søkere inntil 21 år uten ektefelle eller samboer kan også i noen tilfeller gis opphold dersom de forsørges av 
utlending med opphold i riket.  
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foreldreansvaret er overført til foreldrene i henhold til gjeldende lands lovverk. Denne 

bestemmelsen er en såkalt kan-bestemmelse, dette betyr at den til forskjell fra 

familieinnvandring med biologisk/adoptert barn ikke er en rettighet, men noe en kan få 

innvilget. Dette innebærer at andre hensyn kan vurderes å veie så tungt at opphold nektes, 

selv om vilkårene for øvrig anses oppfylt.  

Det stilles som hovedregel krav til underhold (inntekt), botid og arbeid i Norge hos 

referansepersonen. Unntak fra dette kravet kan gjøres dersom referansepersonen har kommet 

til Norge som flyktning og det søkes innen ett år etter at referansen kom til Norge. 

Referansens ektefelle eller samboer kan stille som garantist dersom referansen ikke selv har 

nok inntekt (Utlendingsdirektoratet u.db). 

2.2.1 Konvensjoner og internasjonale forpliktelser 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK (artikkel 8) slår fast at alle har rett til 

respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Videre skal offentlig 

myndighet ikke gripe inn i utøvelsen av denne retten med mindre det er i samsvar med loven, 

og nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, landets 

økonomiske velferd, den offentlige trygghet, for å forebygge kriminalitet, beskytte andres 

helse eller moral, eller for å beskytte andre individers rettigheter og friheter.  

Barnekonvensjonen spesifiserer ingen rett til familiegjenforening, men artikkel 9.1 slår fast at 

barn ikke skal skilles fra sine foreldre mot sin vilje, med mindre dette vurderes å være til 

barnets beste av kompetente myndigheter i samsvar med gjeldende lovverk. Videre skal 

søknader om familiegjenforening fra et barn eller deres foreldre behandles på en positiv, 

human og rask måte (artikkel 10.1).  

Partene (landene som har ratifisert konvensjonen) skal bekjempe barnebortføringer, ved å 

forhindre at barn føres ulovlig ut av eller inn i landet. Barnets foreldre har et felles ansvar for 

barnets oppdragelse og utvikling, og partene skal bestrebe seg på å anerkjenne dette prinsippet 

(artikkel 18). Artikkel 9.2 fremhever viktigheten av at barn opprettholder regelmessig kontakt 

med begge foreldre, også dersom barnet er adskilt fra en eller begge av foreldrene sine. 

I følge barnekonvensjonen skal barnets beste et være grunnleggende hensyn i alle handlinger 

som berører barn, enten disse foretas av velferdsorganisasjoner, domstoler administrative 
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myndigheter eller lovgivende organer (artikkel 3). Barnets beste er både en rettighet, et 

grunnleggende juridisk prinsipp og en prosedyreregel. Dette innebærer at en 

beslutningsprosess må inneholde vurderinger av hvilke konsekvenser en avgjørelse kan ha for 

barnet eller barna avgjørelsen gjelder. Videre må det eksplisitt vises i vedtaket at retten 

(barnets beste) er vurdert og tatt hensyn til (CRC/C/GC/14 2013:4). 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å bli hørt i saker som 

angår dem (artikkel 12). Dette innebærer ikke en innskrenking i foreldres rett og forpliktelse 

til å tale på sitt barns vegne, men understreker at barn har rett til å uttale seg om ting som 

angår dem. 

2.3 Tidligere forskning på familieinnvandring 
 

Mye av forskningen på familieinnvandringen fokuserer i all hovedsak på ektefeller/samboere. 

Enkelte studier fokuserer på ekteskapsmønstre og praksis blant etniske minoriteter i Europa, 

Bredal (2006) er et eksempel på en slik studie. Andre har sett på sosial ulikhet i konteksten 

familie og ekteskapsmigrasjon (Williams 2010).  

Andre igjen har fokusert på tilhørighet, både juridisk og kulturell, i familier og samfunn 

preget av økende grad av transnasjonale bånd. Griffiths, Mustasaari og Mäki-Petäjä-Leinonen 

(2017) kritiserer hvordan juridiske rettigheters ekskluderende aspekter underkommuniseres. 

Gjennom å gi enkelte subjekter rettigheter, konstrueres juridiske subjekter som tilskrives 

egenskaper som enten gjør dem til «rettighetsbærere», eller ekskluderer dem. «‘the subject’ is 

a fiction constituted by a variety of underlying assumptions about the properties that 

constitute ‘the person’» ((Mustasaari, Mäki-Petäjä-Leinonen, og Griffiths 2017:4) 

Eggebø (2012) studerer ekteskapsmigrasjon sett i lys av lovverket, byråkratene som 

håndhever det og menneskene som søker familieinnvandring med sine ektefeller. Eggebøs 

(2012) avhandling utforsker videre ekteskapsmigrasjon i lys av medborgerskapsteori, og viser 

hvordan medborgerskapsteori er nyttig i forskning på familie- og ekteskapsmigrasjon, 

samtidig som studier av ekteskapsmigrasjon kan gi innsikt i studier av medborgerskap. 

Hagelund (2008) viser hvordan historier og debatter i media der kvinner og barn i større grad 
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ble fremstilt som potensielle ofre for eksempelvis tvangsekteskap, bidro til utformingen av 

den nye utlendingsloven (lov av 2008). 

Orellana, Thorne, Chee og Lam (2001) kritiserer et syn på barn som passive i 

migrasjonsprosesser, som avhengige (dependants), og vektlegger hvordan barn aktivt deltar i 

ulike migrasjonsprosesser, samtidig som familiers syn på barnas behov, muligheter og 

interesser kan være avgjørende for beslutninger om å reise ut, bli eller reise tilbake.  

Forskning på familieinnvandring hvor barn er et sentralt tema, er gjerne gjort i et juridisk 

perspektiv: Larsen og Horsbøl (2008), Larsen (2008) og Bjørnstad (2006) gjør eksempelvis 

rede for juridiske aspekter ved vekting av hensynet til barnets beste i familiegjenforening, 

underholdskravet og hvordan dette påvirker barns mulighet for innvilgelse av 

familiegjenforening. Andre eksempler er Mustasaari (2015), som diskuterer transnasjonale 

familier med utgangspunkt i EUs (Finland) familieinnvandringslovverk. Mustasaari fokuserer 

på underliggende, a priori antagelser i lovverket, og hvordan dette både får konsekvenser for 

lovverkets utforming og tolkning. Strasser, Kraler, Bonjour og Bilger (2009) fokuserer også 

på hvordan familien konstrueres og defineres gjennom lovverket. Det er imidlertid ikke nok å 

kun se på loven dersom man skal forstå vedtakene som fattes i familieinnvandringssaker, 

denne oppgaven søker dermed å bringe fokuset på barn og deres rettigheter sammen med 

forskning på hvordan loven håndheves, hvordan det gjøres. Dette er derfor et sntralt poeng i 

min oppgave. 

2.4 Familier og familiepolitikk 
Kjernefamilien har historisk vært (ansett som) en vanlig samlivsform i Nord-Amerika og 

Europa, også i Norge, med en glansperiode i etterkrigstiden. Betegnelsen har også vært en 

vanlig måte å forstå familie på, og er til dels knyttet til kristen tradisjon og kultur (Cheal 

2002:4). I sosiologien knyttes betegnelsen til den parsonianske og funksjonalistiske 

teoritradisjonen som vokste frem på 1950- og 60-tallet. Denne måten å se familien på har 

senere vært utsatt for kritikk, blant annet av feministiske forskere på 1970- og 80-tallet 

(Wærness i Korsnes 2008:137). Å definere familien som en liten gruppe skapt og opprettholdt 

av permanente juridiske bånd kan, ifølge Cheal, til en viss grad fortsatt kan være nyttig, men 

påpeker også at en slik smal definisjon av familien ikke vil være et godt utgangspunkt for 

sosiologi, fordi ulike kulturer produserer svært ulike former for familier (Cheal 2002:4-5).  



11 
 

Beskrivelser av familiestrukturer forteller hvem familiemedlemmene er, (for eksempel 

ektefeller), og de kan fortelle noe om relasjonen mellom dem (for eksempel ekteskap). De 

forteller imidlertid ingenting om hva familier gjør, og hva slags konsekvenser medlemmenes 

handlinger har (2002:7) Cheal hevder at man ved å se på familiens funksjon kan identifisere 

måter familiemedlemmer ivaretar hverandres behov på gjennom aktivitetene de utfører innen 

familien (2002:7). Dette kan imidlertid også ses på en annen måte; tillegg til blods- eller 

juridiske bånd, kan også aktivitetene ses som det som definerer familien.  Funksjonelle 

definisjoner av familien fokuserer på hva mennesker gjør sammen, og spesielt hva de gjør for 

å støtte hverandre (Cheal 2002:7). En mulig definisjon på familie etter dette synet er en 

gruppe mennesker som påtar seg ansvaret for noen av de følgende funksjonene: 1) omsorg og 

ivaretagelse av medlemmenes fysiske behov. 2) tilførsel av nye medlemmer gjennom 

biologiske eller adopterte barn. 3) sosialisering av barn. 4) sosial kontroll over medlemmene. 

5) produksjon, distribusjon og forbruk av varer og tjenester, og, 6) opprettholdelse av 

motivasjon og entusiasme gjennom kjærlighet Zimmerman 1988 og Vanier Institute of the 

Family 1994 i Cheal 2002:7). 

En slik definisjon av familie er sosialt inkluderende, en hver gruppe mennesker som er enige 

om å støtte hverandre på de ovennevnte måtene kan telle som familie. Ved å fokusere på 

omsorgen mennesker imellom vil man kunne inkludere individer som, potensielt ville kunne 

ekskluderes (Cheal 2002:8). Foucaults begrep om biopolitikken omhandler den statlige 

politikken som regulerer forplantning, familie, foreldreskap og samliv (Foucault 1999:152 i 

Andersen 2014:7). Biopolitikken legger føringer for hvem som kan defineres som familie, 

bant annet gjennom lovreguleringer, i for eksempel barneloven, bioteknologiloven og 

ekteskapsloven (Spilker 2008).  

Utlendingsloven definerer hvilke relasjoner som kvalifiserer til oppholdstillatelse. 

Personkretsen som kan få familieinnvandring er som hovedregel ektefelle, samboer og barn  

under 18 år, definert som de nærmeste familiemedlemmene. Gruppen som i utlendingsloven 

defineres som nærmeste familie har rett til familieinnvandring gitt visse vilkår, relasjoner som 

faller utenfor denne definisjonen kan innvilges oppholdstillatelse, men har ingen rett til det. 

Personer som faller utenfor betegnelsen nærmeste familie er gamle foreldre, søsken som 

forsørges av en person i Norge eller fosterbarn. Relasjonen disse gruppene har til 

referansepersonen anses ikke som nære nok til å gis en rett til opphold. Utlendingsloven 

speiler dermed biopolitikken, samtidig som jeg også vil argumentere for at den er del av den 
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gjennom å aktivt trekke grenser mellom individer som kan telles som «ekte» medlemmer av 

en familie, og de som faller utenfor denne definisjonen. 

Konseptet familie er viet stor plass i sosiologisk forskning, der den ofte forstås som en 

institusjon. Familien ses som en samfunnsordning i samhandling med andre ordninger, som 

for eksempel politikk og rettsvesen, den er videre forklarende for hvordan mennesker lever, 

endres og grupperes (Korsnes et al. 2008:130-131). Cheal knytter spørsmålet om hva en 

familie er, til hvem som er i familien (2002). Dette innebærer grensedragninger, noen 

defineres som innenfor, andre ekskluderes.  

Foucaults begrep om biopolitikken er sentralt her. Biopolitikken omhandler den statlige 

politikken som regulerer forplantning, familie, foreldreskap og samliv (Foucault 1999:152 i 

Andersen 2014:7). Biopolitikken legger føringer for hvem som kan defineres som familie, 

bant annet gjennom lovreguleringer, i for eksempel barneloven, bioteknologiloven og 

ekteskapsloven (Spilker 2008). Utlendingslovens paragrafer om familieinnvandring kan ses 

som en del av samfunnets biopolitikk ved at den regulerer på hvilke vilkår familieliv med 

utenlandske borgere kan etableres og opprettholdes innenfor Norges grenser. 

 

2.4.1 DNA-testing og kjernefamilieparadigmet 

Heineman, Helen, Lemke, Naue & Weiss ga i 2015 ut boka «Suspect families: DNA 

Analysis, Family Reunification and Immigration Policies». Boka tar for seg bruken av DNA-

analyse for å verifisere familierelasjoner innen EU. DNA-testing har siden 1990 tallet blitt et 

stadig vanligere verktøy for innvandringsmyndigheter i Europa. I hvilke tilfeller man benytter 

seg av DNA-testing, hvordan resultatene skal tolkes, og hvilke konsekvenser de får for de det 

gjelder, varierer mellom landene (Heinemann et. al 2015:2 og 14). Det varierer om DNA-

testingen er implementert for å avsløre misbruk, eller for å gi søkere uten dokumenter 

mulighet til å bevise biologiske bånd. Felles for flere av landene er imidlertid en forståelse av 

biologiske bånd som bekreftelse på en reell familierelasjon mellom forelder og barn 

(Heinemann et. al 2015). EMNs rapport «misuse of the right to family migration» (2012) 

nevner DNA-testing som verktøy til bruk innen migrasjonslovgivning, men kun som et ledd i 

avsløring av juks, ikke som sikring av rettigheter (Heinemann et. al 2015:50-51). I norsk 

kontekst brukes DNA i enkelte landegrupper for å undersøke familierelasjoner der søkerne 
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ikke kan legge ved dokumentasjon på relasjonen, dersom DNA-påviser slektskap anses 

relasjonen som «reell». 

Mustasaari (2015) diskuterer transnasjonale familier med utgangspunkt i EUs (Finland) 

familieinnvandringslovverk. Lovverkets definisjon av de juridiske begrepene familie og barn 

er basert på en forståelse av familie og familieliv som har utgangspunkt i et syn på 

kjernefamilien som en grunnleggende og naturlig enhet i samfunnet. Hun kaller denne 

grunnleggende forståelsen kjernefamilieparadigmet; den er paradigmatisk på grunn av sin 

sirkularitet; forståelsen av familie og familietilhørighet er både en begrunnelse for, og et 

resultat av lovverkets utforming (2015:360). Den juridiske forståelsen av familie og 

familietilhørighet er dermed både et resultat av (vestlige) normer om familietilhørighet, og en 

formalisering og rettferdiggjøring av disse normene (Mustasaari 2015:369). Familietilhørighet 

i juridisk forstand bestemmes ifølge Mustasaari av to faktorer, der den ene er familiebånd 

(biologiske og juridiske), og den andre er de faktiske sosiale omstendigheter (social facts 

determining family life) (2015:365). 

Både Heinemann et al og Mustasaari kan leses som argumenter for tilstedeværelsen av en 

favorisering av vestlige konsepter om familietilhørighet og foreldreskap, der biologiske bånd 

og visse måter å være familie på anses som naturlige, og dermed benyttes som utgangspunktet 

for vurderinger i familieinnvandringssaker.  

2.5 Skjønnsbruk og praksis 
UDI er ikke et «street level bureaucracy» i Lipskys forstand (2010 [1977]), og byråkratene 

som fatter vedtak i familieinnvandringssaker er strengt tatt ikke bakkebyråkrater. Intervjuer 

med søkere og referansepersoner foretas av ansatte i politiet og ambassadene (eller av ansatte 

på asylavdelingen dersom referansepersonen først har kommet som asylsøker), 

saksbehandlerne møter ikke selv søkerne og referansepersonene ansikt til ansikt.  Lovverket 

knyttet til familieinnvandring omtales både av saksbehandlerne jeg intervjuet, og av ansatte i 

lederstillinger som i all hovedsak utvetydig, og med lite rom for skjønnsutøvelse (Eggebø 

2013). Samtidig involverer saksbehandlingen skjønn, det er derfor nyttig å bruke litt plass på 

å diskutere hva skjønnsbruk, og praksis innebærer. 

Tone Maia Lioddens doktorgradsavhandling (2017) utforsker hvordan saksbehandlerne på 

område for asylsaker håndterer usikkerhet og tvil, og hvordan de utviser skjønn i vurdering av 
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asylsøknader. Skjønn er et vanskelig konsept å definere da det eksisterer mange samtidige 

forståelser av begrepet. Skjønn i en norsk juridisk kontekst involverer regler der 

saksbehandleren har mulighet til å velge mellom ulike utfall etter at de lovmessige kravene er 

oppfylt (Liodden 22017:68). Eksempler er kan bestemmelser, der formuleringen gjerne lyder 

«dersom x, kan yzæøå) heller enn «dersom x, skal/må yzæøå). Denne typen skjønn er ikke 

lovbundet, men defineres av administrativ praksis og politisk instruksjon (Bernt og 

Rasmussen 2010:84-85). Hawkins (1992) kritiserer en vanlig oppfatning av skjønn og juss 

(the law) som adskilt fra hverandre. Han argumenterer for at juss i seg selv er en 

tolkningsbasert vitenskap som innebærer skjønnsbruk i etableringen av terskler og «riktige» 

tolkninger av lovtekster.  

Mye kritikk av en juridisk forståelse av skjønn springer ut av samfunnsvitenskapelig 

forskning. Samfunnsvitenskapelige forståelser av skjønn fokuserer på hva som faktisk skjer, 

ikke bare hva som burde skje, med utgangspunkt i loven, eller i teorier om rasjonelle valg 

(Liodden 2017:69). Studier innen denne tradisjonen undersøker de ulike kontekstuelle 

faktorene som former skjønnsutøvelse Skjønn og skjønnsutøvelse er mye mer enn tolkning av 

loven, den involverer kontekstuelle faktorer av organisatorisk, politisk, psykologisk og sosial 

karakter (Hawkins 1992, Lipsky 2010, Liodden 2017). Skjønnsutøvelse er bundet opp i 

sosiale normer og rutiner på en slik måte at byråkratene selv ikke nødvendigvis opplever at de 

har noen særlig grad av skjønn, selv om det med utgangspunkt i lovteksten kan se slik ut. 

(Liodden 2017:69-70). Opplevelsen av skjønnsrommet kan for øvrig være liten også fordi 

lovverket tilsynelatende åpner for lite skjønnsbruk. 

Gjennom en forståelse av skjønn som bundet opp i kontekstuelle faktorer blir det relevant å 

undersøke hva disse er, og hvordan de fungerer. Liodden viser hvordan skjønn er knyttet til 

praksis. Praksis beskrives hos Liodden som systemer for grensedragninger mellom søkerne, 

basert på lovverk og landinformasjon, men også en form for erfaringsbasert kunnskap som var 

vanskelig for informantene å artikulere (2017:20). Å etablere en felles praksis på enheten 

innebærer at mye usikkerhet og tvil forsvinner ut av syne, og den enkelte saksbehandlers 

(opplevelse av sitt) skjønnsrom minsker. Fokuset på likebehandling (at like saker skal 

behandles likt) innebærer også at beslutninger tatt i tidligere saker blir styrende for fremtidige 

saker. Vedtak kan derfor ikke forstås isolert, men må ses i sammenheng med tidligere vedtak 

(Liodden 2017:20). 
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3 Fremgangsmåte  

3.1 Innledende bemerkninger  

I arbeidet med oppgaven har jeg latt meg inspirere av institusjonell etnografi (IE). 

Hovedmotivasjonen for å benytte IE som teoretisk perspektiv har vært at mine spørsmål 

krever en empirinær tilnærming. Valget falt på IE grunnet en interesse for Dorothy Smiths 

sosiologikritikk, og jeg ønsket å teste ut hennes alternative tilnærming her. Videre var jeg 

mindre interessert i saksbehandlerne som enkeltindivider, og ønsket å bruke dem som en 

inngang til kunnskap om institusjonen UDI, og hvordan saksbehandling gjøres. Samtidig var 

jeg opptatt av at informantene ikke skulle føle at jeg var der for å stille dem til veggs, eller 

være kritisk til dem og deres holdninger og verdier. IE fremsto derfor som et fruktbart 

perspektiv, både teoretisk og metodologisk.  

På grunn av de ontologiske og epistemologiske forutsetningene som ligger i bunn, legger IE 

visse føringer for planlegging og gjennomføring av et forskningsarbeid. Derfor har jeg også 

valgt å gjøre rede for Institusjonell etnografi i dette kapittelet sammen med fremgangsmåte 

for oppgaven5. Det er dessverre ikke rom for å diskutere retninger innen sosiologien det ville 

vært naturlig å sammenligne IE med her6. Grunnet oppgavens noe begrensede omfang har jeg 

prioritert å gi en grundig gjennomgang av institusjonell etnografis utgangspunkt 

(epistemologiske og ontologiske forutsetninger) og på hvilke måter dette har hatt 

konsekvenser for mitt arbeid med oppgaven. 

3.2 Teoretisk rammeverk: Institusjonell etnografi 

Institusjonell etnografi er den kanadiske sosiologen Dorothy E. Smiths vitenskapsteoretiske 

og metodologiske prosjekt, og er et svar på hennes kritikk av måter å gjøre sosiologi på7. 

Smith har gått fra å beskrive fremgangsmåten som «a method8 of inquiry» til å formulere et 

                                                 
5 Se innledningskapittel for en redegjørelse  
6 I den grad andre perspektiver nevnes, gjør jeg det hovedsakelig for å påpeke likheter. Dette for å synliggjøre 
IEs sterke sosiologiske forankring. 
7 Smith 2005 er en helhetlig redegjørelse for programmet. 
8 Method kan her være noe misvisende, det er altså ikke snakk om metode per se, men en teoretisk (ontologisk 
og epistemologisk) fundert fremgangsmåte for å produsere best mulig kunnskap (Smith 2005:2) 
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sosiologisk forskningsprogram, altså Institusjonell etnografi (Rua 2012). IE er både en 

ontologi, en teori om det sosiale, og en epistemologi, en beskrivelse av hva forskeren kan 

forstå av det sosiale. Selv om IE bygger på kritikk av sosiologien, er den tydelig sosiologisk 

forankret, og Smith trekker selv frem flere retninger og perspektiver hun har latt seg inspirere 

av.9  Smiths prosjekt søker å gjøre sosiologien mer sosiologisk gjennom å synliggjøre hva 

faget gjør, og hva det kan gjøre (Rua 2012:19). IE presenterer derfor ingenting nytt i form av 

nye eller fremmede arbeidsmetoder for sosiologer. Retningen tilbyr heller et sett 

begrepsmessige verktøy som styrer blikket til forskeren, uavhengig av metodene hun benytter 

seg av (Rua 2012:20)10.  

3.2.1 Kritikkens hovedpunkter 

Smiths utgangspunkt for sin sosiologikritikk var at hun ikke fikk de sosiologiske begrepene 

og teoriene om samfunnet til å henge sammen med den virkeligheten de skulle fange. Hennes 

erfaringer som kvinne; et kvinneliv dominert av kropp og konkret arbeid, kontra hennes 

sosiologliv dominert av tekst og abstrakt arbeid, fikk henne til å stille spørsmål ved, og 

problematisere de sosiologiske tradisjonene. «Hvilken virkelighet gjorde ‘man’ sosiologi av, 

og hvordan gjorde ‘man’ det?» (Widerberg 1995:134). Smiths poeng er at sosiologi skrives 

om noe, for noen, fordi den skrives av noen i en bestemt (kjønns- og klasse-) posisjon (Smith 

1987 i Rua 2009:7). De etablerte konvensjonene (Smith (1999) referer til dem som 

konstituerende konvensjoner) for gjennomføringen av sosiologisk forskning gjør at forskerens 

utgangspunkt, hennes posisjon(er) i relasjon til de(t) som forskes på forkles, og 

forskningsresultatene fremstilles som om de var en objektiv presentasjon av (en bit av) 

virkeligheten (Smith 1999:58-59). Disse konvensjonene får konsekvenser for hvordan 

forskning planlegges, gjennomføres, og presenteres i form av begreper og teorier11: 

1) Subjekter fjernes. Sosiale fenomener, eller fakta presenteres som eksisterende 

uavhengig av faktiske individer. Dette gjøres typisk gjennom nominalisering av 

verb, altså at menneskers aktiviteter, snakk og tanker gis substantivisk form (Smith 

1999:59). Når noen slår noen andre omtales det som familievold. På denne måten 

                                                 
9 For eksempel Marx og Engels’ materialistiske metode, etnometodologi (Garfinkel), og dialogiske perspektiver 
hos Mead og Bakhtin. Andre sentrale perspektiver er feministisk teori, poststrukturalistiske perspektiver på 
tekst, og Focaults diskursbegrep (Smith 1999:232, 2005:50) 
10 I denne oppgaven har jeg benyttet meg av intervjuer og tekstanalyse, videre redegjørelser fokuserer derfor 
på disse. 
11 Her gjengitt slik de presenteres i Smith 1999:59-62 
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forsvinner subjektene de som faktisk gjør noe, fra redegjørelsen, og relasjonen mellom 

de handlende forsvinner eller blir uklar (Rua 2012:21). Nært beslektet er begreper som 

omskaper enkeltindividers subjektive tilstander som om de er egne uavhengige enheter 

i stand til å samhandle med andre lignende enheter, for eksempel holdning (attitude), 

fremmedgjøring og motivasjon. Slike begreper finnes også i institusjonelle former, 

som lov og utdanning (Smith 1999:59).   

2) Aktørstatus (agency) flyttes fra subjekter til sosiale fenomener. Når individene og 

deres handlinger forsvinner fra redegjørelsene, fremstår det som om de sosiale 

fenomenene er i stand til handling i seg selv. I stedet for individet og hennes 

relasjoner, blir de sosiale fenomenene aktørene i teksten og det som problematiseres. 

(Smith 1999:59-60).  

3) Gjennom det ovennevnte skilles det faktiske fra det sosiologiske. Disse teoretiske 

manøvrene privilegerer de tekstlig konstruerte realitetene som det som skal 

undersøkes sosiologisk, og en avstand mellom det sosiologiske og det faktiske, der det 

diskursive har forrang skapes. Hypoteser utledes fra og testes opp mot teorier, 

begreper og konsepter, ikke fra den virkelige verden, og «virkeligheten» ses som et 

uttrykk for det diskursive (Smith 1999:61). Dermed brukes det faktiske som eksempler 

eller caser for å underbygge teoretiske poenger, heller enn at man beskriver det som 

skjer.  

4) Rekonstruering av subjekter. Etter at det teoretiske rammeverket er på plass, settes 

subjektene inn igjen i teksten som pseudo-subjekter. Disse er redusert til «typer» 

mennesker, som kan tillegges objektiverte egenskaper og kjennetegn, for på den måten 

å fungere som illustrasjoner for de teoretiske argumentene til forskeren. Faktiske 

subjekter tømmes dermed for innhold før de gjøres om til bærere av våre 

fortolkninger, som om de var deres egne (Smith 1999:61-62) 

Smith kaller den ovennevnte prosessen objektivering (Smith 1999:62). Objektivering 

innebærer at «bevissthets- og organiseringsformer utformes til noe eksternt og allment i 

forhold til bestemte mennesker og plasser» (Widerberg 2015:16)12. Forskningen skiller altså 

det praktiske fra det abstrakte og intellektuelle, og gir sistnevnte forrang (Smith 1987: 151-

224). Subjektene tilpasses de teoretiske argumentene, og forskerens perspektiv fremstår som 
                                                 
12 Smith finner objektiveringens verktøy og fremgangsmåter gjennom å lese sosiologiske tekster, men hun 
finner igjen de samme redskapene i bruk i produksjonen av tekster i andre deler av samfunnet. Denne 
forståelsen av styringsperspektivet kan derfor brukes til å finne styringsperspektiver i andre tekster, for 
eksempel tekster om brukere av sosiale tjenester, pasienter i helsevesenet eller i rettsvesenets kjeder av 
tekster som frakobler individer og erfaringer fra teksten (Rua 2012:46)   
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om det var forskningssubjektenes og omvendt. Dermed etableres det posisjonsløse 

beskrivelser der alle subjekter enten er fraværende eller gis den samme posisjonen.  

(Widerberg 2007:16-17). Leseren av de sosiologiske tekstene tilbys et blikk på samfunnet 

som tilsynelatende er nøytralt, og i stand til å ta alle perspektiver på en og samme tid (Rua 

2012:20). Det fremstilles som om man kan beskrive samfunnet uten å ta et bestemt 

perspektiv, en posisjon. «Det sosiale, samfunnet, fremstår som om det kan forstås ovenfra, 

gjennom det Smith kaller et Gudsblikk, eller fra en fugls utsiktspunkt, uten at det finnes noen 

fugl» (Widerberg 2007:17). Som forsker blir man, dersom man følger de etablerte 

konvensjoner for forskningen, per definisjon deltagende i styringsrelasjonene13 som skiller det 

praktiske fra det abstrakte og intellektuelle arbeidet (Widerberg 2007:16).  

3.3 Alternativet: en sosiologi for folk 

Objektiveringen skjer automatisk som et resultat av måten sosiologi gjøres på (Rua 2012:22).  

Institusjonell etnografi er et forsøk på å tilby et alternativ til den objektiverende diskursen i 

samfunnsvitenskapen. Smith ønsker å «reorganize the social relations of knowledge of the 

social» (Smith 2005:29). Smith kritiserer måten sosiologi gjøres på og mener den mister to 

viktige forhold: det ene er at den teoristyrte sosiologien – gjennom fremgangsmåten(e) – ikke 

fanger hvordan ting gjøres i samfunnet, men kun fanger opp det som er begrepsbestemt på 

forhånd (Widerberg 1995b:9 i Rua 2012:22). Det andre forholdet er at den ikke fanger opp 

hvordan makt og styringsrelasjoner griper inn og gjør noe med folks virksomhet (Rua 

2012:22). 

Smiths ambisjoner med IE blir derfor todelt (Fra Rua 2012:22): 1) Det etnografiske målet er å 

gi fyldige beskrivelser av menneskers virksomhet og relasjoner, for å synliggjøre hvordan ting 

gjøres. Faktiske personers konkrete og situerte erfaringer utgjør et ståsted for undersøkelser 

av samfunnet (Rua 2012:22). 2) Det institusjonelle målet er å kartlegge og synliggjøre 

hvordan denne virksomheten er koordinert og koblet opp til makt og styring slik den griper 

inn og former menneskers hverdagsaktiviteter der de er (Rua 2012:22). IE14 søker å både løfte 

frem nyttige erfaringer om levd liv og vise hvordan makt virker inn i hverdagslivets 

                                                 
13 Ruling relations. Jeg kommer tilbake til dette begrepet senere i kapittelet. 
14 Bruken av etnografibegrepet er for å indikere at fokuset ligger på utforsking og oppdagelse fremfor testing av 
hypoteser eller implementering av teoretiske konsepter. Vanlige metoder er intervjuer, tekstanalyse etc, og 
trenger ikke inkludere deltagende observasjon (Smith 2005:2,10) 
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virksomheter, for videre å oppdage institusjonelle ordninger (styringsrelasjonene) i samfunnet 

(Rua 2012:22). Hva dette innebærer for min oppgave kommer jeg tilbake til senere. 

Ved å forske på denne måten er målet at mennesker kan bruke kunnskapen som genereres 

gjennom forskningsprosjektet som en forlengelse og utvidelse av sin egen kunnskap i sin egen 

hverdag (Smith 2005:29). Heller enn å «tre» teorier og begreper ned over hodet på folk, og 

lage sosiologi om dem, bør man tilby folk innsikt de kan ha nytte av, en sosiologi for folk.  

3.3.1 Ontologisk grunnlag 

Institusjonell etnografi tar utgangspunkt i at mennesker er grunnleggende sosiale vesener. Vi 

er født med en kapasitet til, og behov for sosial samhandling. Allerede fra fødselen av er vi 

sosiale individer som aktivt samhandler med omverden (Smith 2005:51-60). Det er ved 

samhandling med andre mennesker i hverdagen at vi tilegner oss kunnskap som setter oss i 

stand til å fungere med omverdenen, derfor er det nettopp her vår forskning må begynne 

(Smith 2005:51-60)15. Forskning må begynne i individers hverdag og de aktiviteter de utfører 

der, med fokus på hvordan disse aktivitetene er koordinert med andre mennesker og deres 

aktiviteter på andre steder, da det er denne sammenflettingen av det lokale og det ekstralokale 

og hvordan dette koordineres som er samfunnet (Widerberg 2007:18 og Smith 2005:49-71).  

Forskeren søker dermed ikke å generalisere på bakgrunn av enkeltindivider, men å finne og 

beskrive sosiale prosesser som har generaliserende effekter. «the general relevance of the 

inquiry comes then, not from a claim that local settings are similar, but from the capacity of 

the research to disclose features of ruling that operate across many local settings” (Devault og 

McCoy 2006:18) 

Individers personlige holdninger og egenskaper er altså ikke det som skal undersøkes i en 

institusjonell etnografi. Mennesker ses på som kunnskapbærere,(knowers)16 de sitter på 

kunnskap om sin virksomhet, eller arbeid, og det er hva folk kan si om hvordan denne 

virksomheten gjøres som er av interesse for forskeren (Widerberg 2015:15). Arbeid forstås i 

IE i en vid betydning av ordet, som alt som gjøres av mennesker som tar tid, som de mener å 

gjøre, som utføres under gitte forutsetninger med spesifikke metoder og verktøy, og som de 

                                                 
15 Et lignende grunnsyn ses blant annet hos Alfred Schütz og hans etterfølgere. Se for eksempel Schütz (1972) 
og Berger-Luckmann (2012), det er imidlertid ikke her plass til å gå i detalj. 
16 Hvis ikke annet er oppgitt er oversettelser av begreper hentet fra Widerberg 2015. 
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kanskje må tenker over. Virksomhet dekker også mentale, emosjonelle og språklige 

aktiviteter, som å tenke, snakke eller å føle (Smith 2005: 75-76, 151-152).  

Forskerens oppgave blir å innhente denne kunnskapen og sette den i system, slik at man kan 

avdekke de translokale relasjonene som kan være skjult eller utenfor rekkevidde for den 

enkelte i sin hverdag (Smith 2005:205). Gjennom å systematisk undersøke hvordan sosiale 

relasjoner er knyttet sammen, både horisontalt og vertikalt kan man tegne «kart» (mapping) 

over sosiale relasjoner17. På denne måten synliggjøres aktivitetene som til sammen utgjør en 

institusjon, og hvilke sosiale relasjoner institusjonen inngår i (Widerberg 2007:19). 

Institusjonell etnografi forstår institusjon som «klynger av tekstmedierte relasjoner organisert 

rund spesifikke styringsfunksjoner (DeVault og McCoy 2006:17», som for eksempel 

utdanningsvesen, eller helsevesen. Institusjoner ses ikke som avgrensede steder eller 

organisasjoner, men multilokale virksomhetsprosesser, klynget rundt visse typer 

styringsfunksjoner (DeVault og McCoy 2006:17). Institusjoner er også intertekstuelt 

hierarkiske, tekster på høyere nivåer fungerer som diskursive prosedyrer for skriving og 

tolking av tekster på lavere nivåer (Rua 2012 og Smith 2005:227)18 Målet for forskeren er 

ikke å forstå institusjonen eller organisasjonen i seg selv, men å benytte de sosiale aktivitetene 

i institusjonen som et utgangspunkt for å forstå hvordan de henger sammen med aktiviteter 

andre steder, og hvordan disse knyttes sammen i «chains of action», handlingskjeder oppover 

og nedover, og på tvers av institusjoner (Widerberg 2007:19 og DeVault og McCoy 2006:17). 

«Det sosiale» ses dermed verken som en egenskap ved individet eller noe som kan ses adskilt 

fra mennesker og deres aktiviteter. Det sosiale er ikke et objekt i seg selv, og kan dermed 

heller ikke behandles som det – begrepet refererer til det sosiale aspektet ved menneskelig 

handling og hvordan denne er koordinert (Widerberg 2007:18 og Smith 2006:2).  

3.3.2 Å fange styringsrelasjonene 

Gjennom den ovennevnte kartleggingen forsøker man å fange det Smith refererer til som 

ruling relations, her oversatt til styringsrelasjoner. Styringsrelasjoner kan defineres som «the 

increasingly textual forms of coordinations are the forms in which power is generated and 

held in contemporary societies» (DeVault og McCoy 2006:15). Styringsrelasjonene er dermed 

karakteristiske, ofte, og i økende grad tekstlige, former for organisering i og av moderne 
                                                 
17 Denne metaforen trenger ikke tolkes bokstavelig, men det er vanlig å bruke kartlignende illustrasjoner av 
funn i IE. Dette har også jeg gjort i denne oppgaven 
18 Jeg kommer tilbake til tekst og diskurs senere i kapittelet 



21 
 

samfunn. Styringsrelasjonene er objektiverte former for bevissthet; lokalisert «utenfor» 

faktiske mennesker og steder, og skaper og opprettholdes av tekstlig baserte virkeligheter. De 

knytter individer og organisasjoner på tvers av tid og rom, og organiserer menneskers 

hverdagsliv (Smith 2005:10, 226). Nøyaktig hva styringsrelasjonene består i, og hvordan de 

fungerer fra et gitt ståsted må alltid oppdages empirisk, begrepet angir bare at det er «noe» vi 

skal lete etter, og at dette noe dreier seg om translokale former for styring i den lokale 

virksomheten vi studerer (Widerberg 2015:16).  

 

3.4 Overordnede implikasjoner for 
forskningsarbeidet. 

Med utgangspunkt i hva folk gjør, eller hva de kan fortelle om hva de og andre gjør, ønsker 

Smith gjennom IE å utforske hvordan former for koordinering av deres aktiviteter former 

institusjonelle prosesser (Smith 2005:24). Med dette som mål er IE som forskningsprogram 

utformet. Nedenfor vil jeg gjøre rede for hvilke implikasjoner dette får for forskningsarbeidet, 

med hovedvekt på de aspekter som berører mitt eget prosjekt. 

3.4.1 Virksomhetskunnskapen som målet med intervjuene 

I denne oppgaven har jeg hovedsakelig benyttet meg av intervjuer som datamateriale. 

intervjuene er planlagt og gjennomført med håp om å fange den virksomhetskunnskapen 

informantene sitter med, altså det de vet om, og i sitt arbeid som saksbehandlere i UDI. Dette 

har hatt innvirkning på måten intervjuguiden19 er utformet på, med tanke på type spørsmål og 

formulering av disse.  

Spørsmål med mål om å fange virksomhetskunnskap gir gjøre-data. Slike spørsmål 

formuleres med mål om at informanten skal begrepsfeste aktiviteter – også aktiviteter som 

usynliggjøres eller underordnes diskursivt ved at det ikke finnes etablerte begreper for dem 

(Rua 2012:25). Arbeid eller virksomhet utføres gjerne med en viss grad av automatikk, 

avgjørelser tas basert på vaner, uten at vi nødvendigvis er bevisste på hvorfor (eller i det hele 

tatt at vi har tatt en avgjørelse). Rua (2012) poengterer at det her ligger en kime til kritiske 
                                                 
19 Se vedlegg 
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spørsmål: hvorfor er ikke disse aktivitetene representert i diskursen? Virksomhetskunnskap 

som begrep innebærer å se begreper, teorier og andre former for tenkning som folks faktiske 

aktiviteter, som noe som gjøres. Den sosiologiske undersøkelsen innebærer dermed å forsøke 

å få etnografiske beskrivelser av disse aktivitetene. På denne måten omgås det tradisjonelle 

skillet mellom teori og praksis (Widerberg 2007:18 og Rua 2012:25-26). 

3.4.2 Individers erfaringer som data – å komme bak den 
institusjonelle diskursen 

Utgangspunktet for intervjuene er at informantene har kunnskap om virksomheten sin – ved at 

de selv deltar i den –  de vet hva de gjør, og de kan fortelle meg om det. Men hva får man 

egentlig vite i et kvalitativt forskningsintervju, og kan man stole på det informantene sier? Å 

knytte sammen det informantene sier at de gjør, med det de gjør, er et grunnlagsproblem i 

kvalitativ (og kvantitativ) forskning (Rua 2012:26). Smith vedgår at erfaring, fortellinger om 

praksis, ikke direkte kan oversettes til fakta. Beretninger om erfaring kan ikke gi en direkte 

tilgang til det faktiske, det faktiske er alltid både mer og noe annet enn det som fortelles, 

muntlig eller skriftlig (Smith 2005:125).  

Diskursbegrepet er sentralt i en institusjonell etnografi, og Smiths (2005) bruk av begrepet 

trekker på Focault (1981). Diskurs ses som de translokale relasjonene som koordinerer 

enkeltmenneskers praksis, og gjennom deres handlinger reproduseres den. Diskursen 

definerer hva som kan uttrykkes, og hva som uttrykkes reproduserer og endrer diskursen 

(Smith 2005:224). Erfaring forutsetter alltid diskurs, en opplevelse skapes som følge av ulike 

diskurser (Scott 1992), videre er erfaring alltid ideologisk eller teoretisk mediert (Smith 

2005:125).  Institusjonell etnografi velger dermed å i stedet fokusere på hvordan det sosiale 

organiseres og forstås gjennom hva folk sier de gjør (Rua 2012, Smith 124-126). I IE er det 

nettopp dette, hvor forskningssubjektene er situert, hvordan landskapet ser ut fra deres ståsted 

som er utgangspunktet for den videre analysen. Forskeren velger å stole på informantenes 

kunnskap om det de gjør, og bruker intervjuet til å – sammen med dem – begrepsfeste og 

produsere beskrivelser av deres virksomhet.  

 

 



23 
 

Når man intervjuer profesjonelle, i dette tilfellet byråkrater, kan det være vanskelig å komme 

forbi den institusjonelle diskursen de er vant med å benytte i sin virksomhet. De har, gjennom 

arbeidet sitt lært seg visse måter å prate om jobben sin på som ikke alltid tydeliggjør hva de 

faktisk gjør, de beskriver arbeidet sitt med institusjonens objektiverende språk (DeVault og 

McCoy 2006:28). På samme måte kan sosiologiske begreper også underkjenne eller tilsløre 

det som faktisk gjøres, ved at begrepene vi bruker ikke klarer å beskrive det. Språket som 

brukes i intervjuene er på en og samme tid både noe som formidler erfaring, og noe som står i 

veien for å fange den (Rua 2012:24). Hva betyr det egentlig når saksbehandler snakker om 

sannsynlighetsovervekt? Hva sier det om hva som faktisk gjøres, av hvem, når og hvordan? 

Begreper kan være erfaringstomme, eller lite selvforklarende, selv om det ikke virker sånn. 

Når dette skjer, ender man opp med det Smith kaller institutional captures (Smith 2005:155-

157). Som intervjuer kan det være vanskelig å oppdage dette i situasjonen, vi er flinke til å 

fylle tomrommene (fill in the blanks) i redegjørelsene, å fylle begrepene som benyttes med 

våre egne tolkninger av deres betydning. Når intervjuet så transkriberes i ettertid er det 

vanskelig for intervjuer å forstå hva de egentlig har lært. Dette skjer særlig når både intervjuer 

og informant er kjent med den institusjonelle diskursen fra før (Smith 2005: 155-157, 225, 

DeVault og McCoy 2006:28). Jeg kommer tilbake til gjennomføringen av intervjuet senere i 

kapittelet, men nevner her at jeg forberedte intervjuguiden med sterk grad av bevissthet 

knyttet til at jeg kjente feltet godt fra før. 

Smith mener ikke at slike begreper og abstraksjoner er meningsløse eller unyttige, IEs 

begrepsapparat er for eksempel fullt av metaforer og begreper. Smith poengterer imidlertid at 

det er viktig å være bevisst på hvordan begreper brukes. «Det sosiologiske begrepsapparatet 

er ikke alltid selvforklarende, selv om vi er blitt så vant til det at vi tror det er det» (Rua 

2012:24). Et annet problem er at erfaringer som ikke er diskursivt anerkjent blir borte for 

intervjueren fordi språket ikke klarer å fange det (Smith 2005:153). 

Utfordringen for forskeren blir dermed å komme bak den institusjonelle diskursen slik at hun 

kan få tak i hva som faktisk foregår, og slik få innsikt i informantenes virksomhetskunnskap. 
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3.4.3 Tekst som datamateriale 

En institusjonell etnografi skal ta utgangspunkt i, men ikke stanse ved informantenes 

beskrivelser av deres hverdag. Smith argumenterer derfor for viktigheten av å inkludere tekst 

som datamateriale i sosiologiske studier (Smith 2001). Tekst blir en bro mellom det praktiske 

og det diskursive, mellom lokale aktiviteter og styringrelasjonene (Widerberg 2007:18). 

Tekster har en del unike egenskaper som forenkler og opprettholder styringsrelasjonene, for 

eksempel ved at en tekst kan deles med mange ulike individer på ulike steder på samme tid20. 

Tekst kan dermed koordinere handling, og få ting gjort på bestemte måter, ved at den leses og 

aktiveres av menneskene som bruker den (DeVault og McCoy 2006: 34, Smith:2005). 

Dermed får tekst en viktig rolle i organiseringen av makt, og tekster representerer en viktig 

del av eksistensgrunnlaget for institusjoner og organisasjoner (Smith 2001). Videre gjør 

undersøkelser av tekstene det mulig for forskeren å se hvordan tekstene er til stede både i 

menneskers lokale hverdag, og hvordan de forbinder dem til translokale sosiale relasjoner 

(Smith 2005:228). Tekstene gis ikke forrang fremfor den virkelige verden, men ved å 

fokusere på de handlingene tekstene utløser, og hvordan de inngår i styring av institusjoner 

blir det mulig å utforske styringsrelasjonene. Tekst ses dermed som handling, og dette 

muliggjør bruk av tekst som etnografisk materiale (Widerberg 2007:18-19). Hvordan tekst er 

brukt i denne oppgaven gjør jeg rede for lenger ned i oppgaven. 

3.5 Kvalitet i kvalitativ forskning 

Widerberg (2007), argumenterer for at institusjonell etnografi kan bidra til å øke kvaliteten til 

kvalitativ forskning og analyse gjennom å løse opp de fleste dilemmaer og etiske 

problemstillinger som ellers forbindes med kvalitativ forskning.  

Sosiologisk teori deler ofte samfunnet i ulike nivåer, mikrososiologi studerer for eksempel det 

hverdagslige, for eksempel i familien, mens makroorientert sosiologi studerer hvordan for 

hverdagslivet er preget av samfunnsstrukturer (Mjøset 1997). Sosiologer anerkjenner at det 

finnes gjensidig påvirkning mellom disse nivåene, utfordringen ligger imidlertid i å forklare 

hvordan denne formidlingen foregår. Hvordan kan man slutte av forhold på det ene nivået til 

det andre, og tilbake igjen (Mjøset 1997)?  

                                                 
20 Smiths definisjon av tekst refererer til tekst som materiale i en form som muliggjør replikasjon og deling på 
flere steder. Dette innebærer at tekst kan være trykket eller elektronisk, film/video eller lyd. 
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Med IE blir inndelingen i mikro/makro, og motsetningene mellom dem mindre relevante, 

både med tanke på hvordan de henger sammen, og hva som studeres (Rua 2012:28). IE som 

forskningsprogram forsøker å kartlegge hvordan menneskers aktiviteter der nede koordineres 

av tekstlig mediert styring der oppe, og hvordan dette produserer og opprettholder 

institusjonelle prosesser. Dermed blir det som foregår et empirisk spørsmål uansett nivå. Det 

institusjonelle (strukturene) studeres etnografisk, og det etnografiske (hverdagslivet) studeres 

for å gripe det institusjonelle på en og samme tid (Rua 2012:28). Smith forstår institusjoner 

som funksjonelle komplekser av organisasjoner og diskurser innen styringsrelasjonene (Smith 

2005:68). Som nevnt innebærer Smiths forståelse av institusjoner at det ikke er institusjonene 

i seg selv som er gjenstand for vitenskapelig undersøkelse. Disse skal i stedet komme til syne 

når man utforsker dem med utgangspunkt i mennesker som på en eller annen måte er 

involvert i dem (Smith 2005:68). Samtidig er det ikke individene og deres egenskaper, men de 

sosiale relasjonene de deltar i som er fokuset i studien (Devault og McCoy 2006:18). 

Dikotomien mikro/makro gir dermed mindre mening, fordi nivåene sees som samtidige på 

alle måter. Mikro/makro-skillet usynliggjør denne samtidigheten, og reproduserer en feilaktig 

forestilling om at de er mulige å studere og forstå hver for seg – som om de var ulike i tid, 

rom og karakter i moderne samfunn (Rua 2012:29). 

3.5.1 Validitet i kvalitativ forskning 

Ovennevnte berører også, som Rua (2012) poengterer forskningens 

generaliserbarhet/validitet. Kvalitativ forskning kritiseres ofte for å være lite anvendbar, fordi 

eventuelle slutninger som kan trekkes er avgrenset til å gjelde det begrensede feltet den 

undersøker (Smith 2005:42). Smith (2005:42) hevder at denne kritikken ikke tar innover seg 

hvordan lokale og translokale forhold er sammenvevd i moderne samfunn. Gjennom å 

fokusere på den translokale organiseringen av hverdagslivet omgås problemet (Widerberg 

2007:21). 

Gjennom IEs krav om å gjøre valg av ståsted i studien eksplisitt, og gjennom å ta 

utgangspunkt i hverdagslivets organisering, og ikke individene blir problematikken 

objektiv/subjektiv lite relevant (Widerberg 2007:20). Objektivitet; i betydningen at man som 

forsker kan observere virkeligheten fra utsiden, anses som umulig i institusjonell etnografi 

(Widerberg 2015:22). Forskeren er hverken objektiv eller subjektiv, hun, og kartet hun tegner 

er situert, og et situert kart er ingen av delene. Insider-/outsiderproblematikk blir også mindre 
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relevant, fokus flyttes til hvor detaljert og nøyaktig kartet forskeren tegner er (Widerberg 

2015:22).  

It’s to do with recognizing that you are always there, that what you discover is always 

seen, interpreted, heard, experienced by you as you are situated historically in the 

ongoing, never-stand-still of the social. It’s the recognition that the social as your 

research phenomenon is to be found in that ongoing process of which you’re part 

(Smith 2006:2).   

Forskeren kan ikke ta seg selv «ut» av konteksten, men hun kan gjøre sin posisjon eksplisitt, 

og gjøre den til gjenstand for refleksjon og analyse. På denne måten minskes risikoen for å 

lese egne posisjoner –og måter å forstå og forholde seg til det sosiale på - inn i 

forskningssubjektene, som om det var en del av dem, og ikke et resultat av vår relasjon til 

dem21 (Widerberg 2007:17-18). Som forsker må man derfor heller eksplisitt velge seg et 

utgangspunkt: Dette utgangspunktet blir et ståsted (standpoint),22 hun velger å se og lære fra. 

Dette ståstedet må ikke ses som et ståsted «utenfra», men en posisjon som innebefatter 

forskeren slik hun er situert i den sosiale konteksten, slik hun ser de sosiale prosessene hun 

selv er del av (Smith 2006:2).  

3.5.2 En sosiologi for folk 

Smith omtaler mapping, kartleggingen av hvordan ting «henger sammen» som selve 

hovedmålet med IE (Smith 2005: 29). Forskning skal være nyttig for folk, IE skal være «a 

sociology for people». En institusjonell etnografi skal produsere et tydelig bilde av hvordan 

samfunnet ser ut fra et bestemt ståsted, dette «kartet» skal de involverte kunne kjenne seg 

igjen i, og de skal kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen i sin hverdag. Dette innebærer at 

informantenes kunnskap ikke underkjennes, men aktivt brukes for å gi dem mer kunnskap enn 

de allerede har (Smith 2005:137-138). 

Kartmetaforen trenger ikke tolkes bokstavelig, den referer til hvordan forskeren, med 

utgangspunkt i kunnskapen hun tilegner seg ved hjelp av informantene kan gi beskrivelser av 

«hva som foregår»: Mine analyser gir beskrivelser av hvordan UDIs saksbehandlere fatter 

vedtak i tråd med UDIs praksis, systemer for kategoriseringer og grensedragninger som igjen 

                                                 
21 En lignende kritikk av samfunnsforskning kan finnes hos Pierre Bourdieu. Se for eksempel Bourdieu 1990 
22 Smith bruker standpoint på en annen måte enn Harding, se Smith 2005 for en redegjørelse for ulikhetene. 
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får direkte konsekvenser for vurderinger av foreldreansvar. Håpet er videre at 

saksbehandlerne kan bruke dette for bedre å forstå hvordan beslutninger fattes på enhetene, og 

hvordan skjønn spiller inn i deres virksomhet. 

 

3.6 Gjennomføring av prosjektet 

Dette prosjektet er gjennomført i tråd med etablert forskningsetikk, og de retningslinjer som 

er utarbeidet av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 

(NESH 2006), og prosjektet er godkjent av NSD. Nedenfor følger en redegjørelse for 

gjennomføring av prosjektet, etiske betraktninger gjøres rede for underveis. 

3.6.1 Intervjumateriale som data 

Denne oppgaven har som mål å vise hvordan landskapet, altså saksbehandling av 

familieinnvandringssaker som involverer barn, ser ut i fra ståstedet til saksbehandlerne på 

OFAM i UDI. Institusjonelle etnografier tar ofte utgangspunkt i en eller flere erfaringer hos 

en gruppe mennesker og søker å identifisere de institusjonelle prosessene som former disse 

erfaringene.  Denne oppgaven tar utgangspunkt i individene i institusjonen, heller enn de som 

påvirkes av den, for å utforske hvordan deres virksomhet organiseres, former og formes av 

diskurs, og hvordan andre lokale settinger organiseres av denne (research focused on ruling 

relations) (DeVault og McCoy 2006:22). 

Gitt IEs syn på institusjoner og diskurser som noe som gjøres har jeg fokusert på hva 

saksbehandlerne faktisk gjør, og hvilke tekster som aktiveres, og på hvilken måte. 

Hovedvekten av mine analyser hviler derfor på 10 intervjuer med saksbehandlere på område 

for familieinnvandring. Jeg har vært interessert i saksbehandlernes erfaringer, og hvordan 

disse erfaringene er formet av lokale forutsetninger, i form av etablering av normer og vaner 

på arbeidsplassen, og ovenfra i byråkratiet, i form av for eksempel lover og andre offentlige 

dokumenter (Liodden 2016:52)23.   

                                                 
23 Ideen til dette utgangspunktet er dels inspirert av Tone Maia Liodden (2016) og Helga Eggebøs (2012) 
doktorgradsavhandlinger, der det tas utgangspunkt i henholdsvis asyl- og familieinnvandringsbyråkratiet 
(ektefeller).  
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3.6.2 Tilgang til feltet 

Gjennomføring av prosjektet avhang av tilgang til UDIs ansatte, jeg ble imidlertid tidlig 

advart fra flere hold at det, som masterstudent, kunne bli vanskelig å få innvilget tilgang. Som 

institusjon er UDI gjenstand for mye kritikk i offentligheten, deler av denne kritikken fremstår 

også, fra UDIs perspektiv som urimelig (Liodden 2016). Medias vinkling av utlendingssaker 

opererer også ofte med UDI i en skurkerolle (Gudbrandsen 2011). Det fremsto derfor ikke 

som urimelig for meg at min søknad potensielt kunne bli møtt med skepsis fra UDI sin side, 

hovedprioriteten ble derfor å maksimere sjansene for å få tilgang. Prosjektets utforming er 

laget med tanke på å finne en balanse mellom å be om det jeg trengte for å besvare 

spørsmålene mine, og hva jeg ville ha størst sjanse for å få lov til å gjennomføre.  

Jeg slo tidlig fra meg tanken om å søke om tilgang til taushetsbelagte data. Det må søkes 

spesielt om tilgang til denne typen informasjon, UDI opplyser selv på sine nettsider at de som 

hovedregel ikke innvilger slik tilgang til studenter. Samtidig er mye informasjon offentlig 

tilgjengelig, og jeg anså det ikke som nødvendig å få tilgang til sakspapirer for å danne meg et 

bilde av saksbehandlingen. Det er ikke dermed sagt at tilgang til sakspapirer ikke ville vært 

nyttig, for eksempel til bruk i intervjuene, der de kunne fungere som eksempler på saker. 

Saksbehandlerne har imidlertid kommet med svært rike eksempler, og jeg har lest vurderinger 

som ligger i UNEs praksisdatabase. Jeg vil argumentere for at dette har gitt gode data, og at 

manglende tilgang til taushetsbelagt informasjon ikke har forringet analysenes kvalitet.  

Jeg brukte videre en del plass i prosjektskissen på å linke mine egne forskningsspørsmål opp 

mot UDIs egne kunnskapsmål i håp om å vise at prosjektet mitt ville kunne komme dem til 

gode, i form av kunnskap som ville være nyttig for dem også24. Dette er som nevnt tidligere i 

kapittelet et viktig krav innen IE, samtidig antok jeg at sjansen for å få tilgang ville være 

større dersom de også kunne få noe ut av prosjektet i form av kunnskap. 

Jeg søkte derfor om å få gjøre 10 intervjuer, jeg søkte ikke om at de ansatte skulle fritas fra 

taushetsplikten, og jeg søkte ikke om tilgang til taushetsbelagte dokumenter, som for 

eksempel sakspapirer. Jeg har imidlertid benyttet meg av offentlige tilgjengelige dokumenter i 

denne oppgaven. Hvilke, og hvordan de er brukt gjøres rede for i et eget avsnitt senere i dette 

kapittelet. Etter rett under tre måneders ventetid ble søknaden innvilget, og jeg fikk tildelt en 

kontaktperson som skulle hjelpe meg med rekruttering av informanter. 

                                                 
24 Dette ideen er hentet fra Liodden 2016.  
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3.6.3 Rekruttering av informanter 

Etter et møte med min kontaktperson hos UDI ble det bestemt at de skulle hjelpe meg med å 

distribuere et informasjonsbrev om prosjektet til de ansatte via deres e-postsystem. 

Interesserte skulle så ta kontakt med meg for å avtale tidspunkt for intervju. Etter noen uker 

hadde jeg fortsatt ingen informanter, jeg ba derfor min kontaktperson om å be enhetslederne 

minne de ansatte på prosjektet og at jeg trengte informanter. Etter at det hadde gått enda noen 

uker uten respons bestemte jeg meg for å skifte taktikk. De ti informantene jeg endte opp med 

å intervjue ble derfor rekruttert ved at enhetslederne tok en mer aktiv rolle i rekrutteringen ved 

å be om frivillige.  

Jeg ønsket i utgangspunktet ikke at de ledelsen skulle vite hvem som hadde snakket med meg 

av anonymiseringshensyn, men jeg valgte å gjøre det på denne måten fordi jeg ikke tror jeg 

ville klart å rekruttere nok informanter innen rimelig tid på noen annen måte. Av de jeg 

intervjuet var det bare noen få som husket å ha lest informasjonsbrevet mitt før enhetslederen 

deres ba om frivillige. Trolig har flere lest det, for så å glemme det like fort. Kanskje har 

enhetslederne bidratt til å gi prosjektet større legitimitet ved å signalisere at prosjektet var 

godkjent lenger opp i systemet.  

Hvorvidt denne måten å rekruttere på har påvirket hva slags informanter jeg har fått tak i er 

vanskelig å si. Det kan tenkes at ansatte har vegret seg for å delta gitt overordnedes 

involvering i rekrutteringsprosessen, dette vil i så fall bety at jeg kan ha gått glipp av kritiske 

stemmer25. Samtidig har jeg vært ute etter kunnskapen til informantene, hva de kan fortelle 

meg om hvordan de gjør jobben sin, sånn sett har det viktigste vært å sikre ansatte med ulik 

ansiennitet og ulike roller på enhetene. Dette var lettere å sikre med hjelp fra enhetslederne. 

Det er også et poeng her at flere av informantene ikke så ut til å ha noen som helst problemer 

med å ytre seg kritisk til ting, de nevnte på eget initiativ aspekter de mente var problematiske 

ved saksbehandlingsprakisen. Samtidig var informantene også opptatt av å fremheve positive 

aspekter ved arbeidet sitt. 

3.6.4 Informantene og gjennomføring av intervjuene 

                                                 
25 Ved to anledninger var det en annen enn den som sto på listen min som møtte opp på intervjuet, ved begge 
tilfeller hadde de ansatte byttet innbyrdes som resultat av at den opprinnelige informanten ikke kunne møte 
opp. Årsaken til dette ble oppgitt som sykdom i ett tilfelle, og et annet møte som ble flyttet i det andre. 
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Jeg intervjuet ansatte fra alle enhetene på OFAM, fra to av enhetene intervjuet jeg bare en 

ansatt, fra de resterende tre intervjuet jeg to eller tre. Alle informantene jobbet som 

saksbehandlere, noen hadde andre roller i tillegg til saksbehandlingen, for eksempel som 

fagkoordinator, eller som saksflytansvarlig. De fleste ansatte hadde jobbet hos UDI mellom 

tre og fem år, noen få hadde jobbet der over ti år, en var relativt nyansatt (under ett år). 

Informantene hadde ganske lik utdanningsbakgrunn, de fleste var enten samfunnsvitere eller 

jurister, flere hadde hatt andre jobber eller praktikantopphold i utlendingsadministrasjonen før 

de begynte på OFAM. Alle informantene var kvinner, kanskje har rekrutteringsmetoden hatt 

noe å si, men dette var trolig et resultat av at de fleste saksbehandlere i UDI er kvinner 

(årsrapporten 2016).  

Intervjuene ble gjennomført i UDIs lokaler over fire dager, med mellom to og tre intervjuer 

per dag. Det ble lagt inn tid mellom intervjuene slik at informantene ikke skulle møte på 

hverandre på vei inn og ut. Intervjuene varte rundt en time, det korteste 53 minutter, det 

lengste 1 time og 20 minutter. Det korteste intervjuet avbrøt jeg litt før tiden fordi rommet 

skulle brukes av ledelsen til et møte, og jeg ville avslutte før de kom. En time var det jeg 

hadde bedt om, og fått til rådighet av UDI. I og med at intervjuene ble foretatt etter hverandre 

hadde jeg lite spillerom med tanke på å forlenge dem. Det lengste intervjuet var det siste den 

dagen, og informanten sa ja til å bli lenger etter at hun ble tilbudt å avslutte etter en time. Jeg 

brukte en semi-strukturert intervjuguide som ble endret flere ganger i løpet av intervjuene26. 

Informanter som hadde andre roller i tillegg til saksbehandling ble også bedt om å fortelle om 

dette. Jeg begynte hvert intervju med å informere om prosjektet, og forsikret meg om at 

informantene var klar over at de ville bli anonymisert i oppgaven, og at de når som helst 

kunne trekke seg. Ellers presiserte jeg at de fortsatt var underlagt taushetsplikten i intervjuet, 

og at eksempler og lignende nødvendigvis måtte anonymiseres.  

Et viktig poeng i IE er at informantene skal kunne kjenne seg igjen i resultatene til forskeren 

(Smith 2005). Det føltes derfor naturlig å, i tillegg til å sjekke forståelsen min kontinuerlig 

gjennom intervjuet, gi dem muligheten til å lese gjennom og komme med innspill på det de 

hadde sagt. Samtlige informanter fikk tilbud om å lese gjennom en transkribert utgave av 

intervjuet i etterkant, tre takket ja, bare en hadde kommentarer/rettinger til det som stod. 

Denne informantens sitater er derfor rettet i henhold til hennes kommentarer. 

                                                 
26 Intervjuguiden er vedlagt oppgaven 
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Alle intervjuene ble tatt opp med båndopptaker27 og senere transkribert ord for ord ved hjelp 

av programvaren hypertranscribe. Det muntlige språket i intervjusituasjonen kan i skriftlig 

form fremstå rotete og usammenhengende, jeg har derfor redigert sitatene som brukes i 

oppgaven, både med tanke på lengde, og med den hensikt å få informantenes mening 

tydeligere frem. Redigeringen er også gjort av hensyn til anonymisering. Jeg har fjernet 

eventuelle særegne trekk ved informantenes måte å prate på (dialekt, uttrykk som går igjen), 

og har i enkelte tilfeller fjernet navnet på landet eller enheten det refereres til. Anonymisering 

er også en av hovedårsakene til at jeg ikke indikerer hvilke saksbehandlere som snakker i 

sitatene ved hjelp av pseudonymer. Intervjuene er så kodet ved hjelp av hyperresearch. 

Kodingen er ikke gjort med den hensikt å bygge teori, men for å systematisere innholdet sånn 

at jeg kunne skaffe meg bedre oversikt over datamaterialet. Mine kategorier er blant annet 

særkullsbarn, §49, og foreldreansvar. Denne formen for koding minner om «indexing for a 

book» og innebærer å lage kategorier for å eksempelvis lokalisere steder, tekster eller deler av 

prosessen(e) man forsøker å kartlegge i teksten (DeVault og McCoy 2006:39).  

3.6.5 Å vinne informantenes tillitt 

Jeg var i forkant av intervjuene nervøs for at saksbehandlerne skulle være skeptiske til meg, 

og at det derfor ville være vanskelig å få til en god «flyt» i intervjusituasjonen. Denne frykten 

viste seg å være ubegrunnet, det virket som informantene likte å fortelle om jobben sin, flere 

sa innledningsvis at de hadde takket ja til å delta fordi de synes oppgaven virket interessant. 

Kun en informant virket noe skeptisk innledningsvis, men jeg fikk inntrykk av at dette gikk 

fort over. Denne informanten hadde ikke hørt om oppgaven min før hun ble bedt om å stille 

på intervju og jeg fikk inntrykk av at hun hadde takket ja uten å helt vite hva hun gikk til. Jeg 

brukte derfor litt ekstra tid på å forklare hva jeg var interessert i, etter dette virket det som om 

skepsisen var borte.  

Jeg vil argumentere for at IEs utgangspunkt om å få tak i informantenes kunnskap kontra 

deres holdninger og verdier har vært en medvirkende årsak til at det gikk så lett å etablere og 

opprettholde en god relasjon til informantene. Ved å spørre hva de gjorde heller enn hva de 

personlig mente og tenkte om ting kan de ha følt det lettere å prate fritt også om temaer som 

potensielt kan være følsomme. På den annen side tror jeg også noe av min frykt for at 

saksbehandlerne ville være skeptiske til meg var ubegrunnet. I likhet med Eggebø (2012) 
                                                 
27 Alle samtykket til å bli tatt opp. 
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opplevde jeg at informantene var genuint opptatte av hvordan deres avgjørelser påvirket 

søkerne og deres familier, ved flere anledninger tok informantene selv opp ting de var kritiske 

til ved lovverket. Kanskje har jeg i større grad enn jeg på forhånd var klar over akseptert UDIs 

«skurkerolle» (Gudbrandsen 2011) som sannhet, og dermed hatt en forventning om skepsis 

fra saksbehandlerne som ikke samsvarte med virkeligheten.  

3.6.6 Å komme bak den institusjonelle diskursen til 
virksomhetskunnskapen 

Som nevnt tidligere i kapittelet kan det være utfordrende å komme bak den institusjonelle 

diskursen til informantene, særlig dersom både intervjuer og informant er kjent med denne fra 

før av. Intervjuguiden ble derfor utformet med tanke på dette, samtidig var jeg bevisst på at 

den kunnskapen informanten brakte på bane i intervjusituasjonen skulle være styrende for hva 

jeg spurte om. Guiden ble derfor endret underveis mellom intervjuer, og tidvis forlatt helt i 

deler av intervjuene28. Underveis i intervjuene forsøkte jeg å sikre at jeg forsto hva 

informanten mente ved å stille kontrollspørsmål og be om oppklaringer underveis. Dersom 

informantene refererte til dokumenter de, eller søkerne benyttet seg av, ba jeg om informasjon 

om hvor jeg kunne finne det slik at jeg kunne spore det opp selv på et senere tidspunkt.  

Jeg hadde også en liste med begreper jeg hadde funnet i ulike dokumenter jeg ba 

informantene hjelpe meg å forklare, hva slags handlinger innebar begrepet? Etter hvert som 

jeg hadde gjort flere intervjuer la jeg til begreper informantene selv hadde brukt i intervjuene.  

Noen begreper ble benyttet flittig i rapporter og andre dokumenter, men fremsto som 

fremmed for informantene, enten fordi de brukte andre begreper, eller fordi selve fenomenet 

begrepet skulle beskrive fremsto som fremmed. Et eksempel er særkullsbarn, denne typen 

saker er vanligere på enkelte enheter enn andre, enkelte hadde dermed ikke vært borti en slik 

sak før. Et annet begrep er konseptet misbruk av retten til familieinnvandring, dette konseptet 

og saksbehandlernes motvilje mot begrepet misbruk kommer jeg tilbake til i analysen.  

Den opprinnelige intervjuguiden oppfordret informantene til å komme med eksempler på 

saker tidlig i intervjuet29, basert på en ide om at momenter fra eksemplene kunne bringes 

videre inn i intervjuet. Dette viste seg raskt å være en dårlig ide, da informantene fant det 

                                                 
28 Dette gjaldt særlig i de tilfellene der informantene hadde andre roller i tillegg til rollen som saksbehandler. 
29 G: Kan du fortelle meg om saken du jobber med nå, eller en sak du akkurat har avsluttet, som omhandler 
barn? 
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vanskelig å komme på eksempler. Informantene opplevde at sakene de jobbet med gled inn i 

hverandre, og det var vanskelig å huske detaljer fra en gitt sak. Å glemme saker man hadde 

behandlet ferdig ble også beskrevet som en bevisst taktikk av flere av saksbehandlerne. Dette 

kommer jeg tilbake til senere.  

Informantene var også, særlig i begynnelsen, opptatte av at alt de sa skulle være relevant «for 

meg», de drev derfor med en viss grad av selvsensur. Jeg endret derfor litt på intervjuguiden 

og ba om eksempler lenger inn i intervjuet, når informantene hadde snakket om 

saksbehandlingen litt mer generelt først. Dette fungerte bedre, og jeg fortsatte med dette 

oppsettet på resten av intervjuene. 

I de første intervjuene fant jeg det utfordrende å intervjue på den måten IE oppfordrer til. For 

å hindre beskrivelser fanget i institusjonelt språk stilte jeg mange kontrollspørsmål (hvem 

snakket du med, hvem sa hva, hva gjorde du, hvor lang tid tok det etc).  Jeg følte det var 

vanskelig å finne balansen mellom å la informantene snakke, og å sikre at jeg hadde forstått 

nøyaktig hva som foregikk. Jeg følte at jeg avbrøt for mye, og var redd jeg ødela flyten i 

samtalen. Etter hvert fant jeg ut informantene ganske raskt tilpasset seg min måte å intervjue 

på, og selv svarte med flere detaljer uoppfordret utover i intervjuet. Samtidig ble jeg også vant 

til å finne tilbake til samtalen igjen de gangene jeg måtte avbryte. Ved transkribering av 

intervjuene følte jeg at jeg hadde lykkes godt med å få fatt i informantenes kunnskap om 

arbeidet deres. 

3.7 Tekst som datamateriale 

Tekst, i form av offentlig tilgjengelige dokumenter har, sammen med intervjuene, vært 

datagrunnlaget i denne oppgaven. Tekstene er brukt på to måter: før intervjuene for å skaffe 

meg kunnskap om, og oversikt over feltet, etter intervjuene har jeg søkt opp tekster som er 

relevante for informantene i deres virksomhet. Der tekstene brukes direkte er kilden oppgitt, 

men alt jeg har lest, alt jeg har hørt i samtaler med andre om denne oppgaven, har vært med 

på å informere denne studien gjennom å justere eller endre min forståelse av feltet. 

Tidlig i prosjektet brukte jeg tekster for å skaffe meg oversikt over feltet. Jeg søkte opp 

relevant lovverk30 og forskrifter for å danne meg et bilde av hva familieinnvandring som 

omhandlet barn innebar. I denne fasen søkte jeg også opp artikler og nyhetssaker ved hjelp av 
                                                 
30 Jeg har brukt lovdata.no der man kan lese både lov og forskrift, samt finne relevante rettsavgjørelser. 
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databasen Retriever.31 UDIs egne nettsider ble brukt hyppig i denne fasen for å skaffe 

informasjon om organisasjonens oppbygning og funksjon. Kunnskap jeg tilegnet meg i denne 

fasen ble brukt til å skrive prosjektskissen som skaffet meg tilgang hos UDI, og til å utarbeide 

intervjuguiden jeg brukte i intervjuene. 

I etterkant av intervjuene forsøkte jeg å spore opp tekster som ble nevnt i intervjuene. 

Eksempler er dokumenter søkerne må legge ved søknaden sin, og veiledningstekstene (til 

søkere og referansepersoner) som ligger på UDIs nettsider. Lover og forskrifter ble funnet 

frem på nytt, og sett i forhold til hvordan saksbehandlerne snakket om dem, og hvordan de 

oppga at de ble brukt. I denne fasen forsøkte jeg å tegne et bilde av saksbehandlingsprosessen 

ved å se intervjuene og tekstene sammen. Hva slags handlinger utløser denne teksten, hvordan 

brukes den?  

3.7.1 Å rekonstruere saksforløpet 

Både før, under og etter intervjuene har jeg brukt UNES praksisdatabase32, udiregelverk 

(praksisnotater) og landinfo. Hensikten har vært å skaffe meg landkunnskap, kunnskap om 

gjeldende praksis og kunnskap om hvordan avgjørelser (vedtak) ser ut i den type saker jeg er 

interessert i. Ved å søke i UNEs database har jeg sett på saker som har vært til behandling hos 

UNE, og jeg har kunnet lese UNEs (og UDIs) vurderinger i sakene, og deres begrunnelser for 

vedtakene. Gjennom landinfo har jeg lest meg opp på landinformasjonen UDI benytter seg av 

i sine saker. Ved å se på disse opplysningene sammen med intervjuene har jeg forsøkt å spore 

saksgangen i intervjuene, altså få tak i hva slags handlinger disse tekstene utløser/har utløst 

hos saksbehandlerne. Tekstene i seg selv har ikke vært gjenstand for analyse, men de er brukt 

for å underbygge saksbehandlernes fortellinger, og for å identifisere tekstenes rolle i styringen 

av UDIs håndheving av familieinnvandringslovverket. 

3.8 Analyse av datamaterialet 

En vanlig tolkning av Smith er at hun er motstander av sosiologisk teori, dette er imidlertid en 

misforståelse. Smiths egne tekster er svært teoretiske, og følgelig krevende å lese. Hun har 

                                                 
31 Typiske søkeord var familieinnvandring, barn, foreldreansvar, særkullsbarn etc. 
32 Merk at ikke alle UNEs saker legges ut her. Det er også viktig å huske på at saker som kommer til UNE har fått 
avslag fra UDI, de er derfor ikke representative for alle familieinnvandringssaker.  
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selv utviklet en teori med dertil hørende begreper, sosiologikritikken hennes er videre tydelig 

forankret i disse begrepene. Dette er også en av grunnene til at det er vanskelig å lage 

leservennlige presentasjoner av teorien hennes (Rua 2012:41). Liodden (2016:55) hevder at 

mange institusjonelle etnografier stopper i de deskriptive redegjørelsene, og dermed ender 

med beskrivelser som ikke er generaliserbare til andre kontekster, i strid med et av 

programmålene til IE. Hun setter videre dette i sammenheng med Smiths kritikk av 

objektivering av forskningssubjektene, og en misoppfatning om at dette innebærer et generelt 

forbud mot annen teori i institusjonelle etnografier. Slik jeg forstår IE er det ikke noe i veien 

for å benytte andre teoretiske konsepter, men de må forankres i forskningssubjektenes 

erfaringer, og bidra til å gi dem og oss kunnskap om virksomheten deres og dens kobling til 

styringsrelasjonene.  

Analysen i en institusjonell etnografi gjøres fortløpende gjennom studien, den legges ikke på 

til slutt. DeVault og McCoy (2006:39) beskriver det som en prosess der man går frem og 

tilbake mellom det som sies og konteksten rundt. Allerede i intervjuene forsøkte jeg å danne 

meg et bilde av hvordan saksbehandlerne arbeidet ved å stille oppfølgingsspørsmål og prøve 

ut mine forståelser fra tidligere intervjuer. Gjennom kodingen av materialet forsøkte jeg å 

gruppere sitatene etter hva de ga beskrivelser om: Beskrivelser av fosterbarnsrelasjoner ble 

gruppert sammen, og jeg brukte dem til å danne mentale kart av hvordan saksbehandleren 

fattet vedtakene: Hvilke tekster bruker hun, Hva sier disse tekstene, hva får disse tekstene 

saksbehandleren til å gjøre?  

På denne måten dannet jeg flere «små kart» som alle kunne vært gjenstand for videre analyse. 

Av hensyn til oppgavens omfang her jeg imidlertid valgt meg ut vurderinger av 

foreldreansvar og fosterbarnsrelasjoner som de begrepene jeg velger å beskrive ytterligere. 

Jeg vil argumentere for at man i forsøket på å få fatt i informantenes virksomhetskunnskap 

står i fare for å «gå seg bort» i detaljene. I mitt eget arbeid med denne oppgaven har jeg 

opplevd hvor vanskelig det er å komme seg ut av oppnøstingsfasen. Alt henger sammen med 

noe annet, et dokument fører til et annet, som igjen fører til et annet. Når man så sitter der 

med alt datamateriale og forståelsen for informantenes arbeid, kan det være vanskelig å løfte 

blikket. Jeg har vært redd for å løfte blikket for mye, for slik å miste av syne viktige detaljer 

som er av avgjørende betydning for informantene og deres virksomhet. Samtidig er det 

nødvendig for å få kunne få fatt i hvordan styringsrelasjonene fungerer i konteksten. Det er 

ikke menneskenes virksomhet som er målet med en institusjonell etnografi, den skal være 
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utgangspunktet, det man benytter for å se. Jeg knytter derfor beskrivelsene av vurderinger av 

foreldreansvar og fosterbarnsrelasjoner videre opp mot etablerte normer for hvordan 

foreldreskap skal se ut.  
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4 OFAM, saksbehandlerne 

4.1 Saksbehandlernes oppgaver 

UDI er en stor organisasjon, delt inn i avdelinger og «områder» etter sakstype og landområde. 

Søknader om opphold (ikke asyl) behandles av oppholdsavdelingen. Denne avdelingen er 

videre delt inn i «områder», etter hvilke oppholdssaker de behandler. OFAM; område for 

familieinnvandringssaker, behandler søknader om familieetablering og familiegjenforening. 

Saksbehandlere på OFAM har i all hovedsak enten samfunnsvitenskapelig eller juridisk 

utdanningsbakgrunn, og arbeider på ulike enheter, der hver enhet hovedsakelig behandler 

søknader fra visse landegrupper. I perioder med sterk pågang på en eller flere enheter, kan 

saksbehandlere eller hele enheter settes inn for å avhjelpe. Egne «innsatsteam», bestående av 

saksbehandlere med mye erfaring og nyansatte (midlertidige) kan også opprettes, slike team 

er ikke nødvendigvis knyttet til en enhet eller en type saker, men avhjelper der det er mest 

behov for det. Som hovedregel jobber imidlertid saksbehandlerne med saker fra de landene 

enheten har ansvar for. Saksbehandlerne hadde dermed spesialisert kompetanse på sakstyper 

som var vanlige for deres landeportefølje. Sakstyper de var mindre vant med var de i liten 

grad komfortable med å snakke om, da de følte de ikke hadde kunnskapen til å besvare 

spørsmål om sakstyper de ikke selv behandlet ofte nok. 
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Figur 1 Oppholdsavdelingen 

 

Enhetene er organisert slik at de har en enhetsleder, en fagkoordinator og saksbehandlere. 

Fagkoordinator er gjerne en saksbehandler som har særlig kunnskap om, og erfaring med 

landene på sin enhet. Fagkoordinator har et særlig ansvar for at vedtak fattes i tråd med 

praksis33, og fungerer som en link mellom enheten og Landinfo34. Enhetsleder på enheten har 

det overordnede ansvar for at alle vedtak fattes i tråd med gjeldende praksis, og at instrukser 

fra politisk hold, eller korrigeringer fra UNE følges opp. I saker der det er tvil om hvilket 

vedtak som bør fattes, for eksempel på grunn av uklar praksis, har fagkoordinator mulighet til 

å ta opp saker i praksismøte: Enhetslederne og fagkoordinatorene på de ulike enhetene møtes 

jevnlig for å diskutere problemstillinger, og i enkelte tilfeller bestemme hvilket vedtak som 

skal fattes i en gitt sak. Det finnes i tillegg en områdekoordinator, med særlig ansvar for hele 

OFAM, som samarbeider med de andre fagkoordinatorene, men også andre avdelinger, for 

eksempel asylavdelingens fagkoordinatorer. Saksbehandlerne på enhetene fatter vedtakene, 

men enkeltsaker og generelle problemstillinger tas jevnlig opp på møter der enhetsledere og 

fagkoordinatorer er tilstede. Vanskelige saker kan diskuteres på disse møtene, og en 

avgjørelse fattes på bakgrunn av diskusjonen. Dersom man ikke blir enige kan saken sendes 

                                                 
33 Dette begrepet kommer jeg tilbake til.   
34 Database som inneholder informasjon om de ulike landene, for eksempel informasjon om lover og regler, 
normer, kultur etc. 
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«i linja», det vil si at saken sendes oppover i systemet til den treffer noen som kan ta en 

avgjørelse. Flere av saksbehandlerne forklarte at de i tilfeller der det var tvil og de ikke ble 

enige fattet vedtak om avslag, slik at saken ville bli sendt til UNE. UNEs avgjørelse danner 

praksis for slike i fremtiden.  

4.1.1 Andre roller og arbeidsoppgaver enn saksbehandling  

Flere av saksbehandlerne har andre roller på enheten i tillegg til saksbehandlingen. 

Eksempelvis kan de ha ansvar for å fordele saker på enhetene, oppdatere informasjonen om 

krav til dokumenter på UDIs nettsider, eller oppdatere vedtaksmalene som brukes for å skrive 

vedtaksbrev. Saksbehandlere med særlig erfaring kan også ha ansvar for å veilede nyansatte i 

arbeidet, og godkjenner vedtakene før de fattes. Dette kalles å være annenhånd, og innebærer 

opplæring av nyansatte der annenhånd sjekker at vedtakene til den nyansatte fattes i tråd med 

praksis35. Fagkoordinator er også en slik rolle. Fagkoordinator skal ha særlig kunnskap om 

landporteføljen36 og praksis på enheten. 

Tidligere hadde UDI en egen avdeling som satt i callsenter og veiledet søkere/referanser37. På 

tidspunktet for intervjuene hadde man gått bort fra dette, og enhetene vekslet mellom å 

bemanne callsenteret. Informantene tok derfor imot henvendelser fra søkere og referanser en 

uke i strekk omtrent hver femte uke.  Å prate med referansepersonene ble beskrevet som en 

«reality-check» av informantene: 

Man møter på en måte de man sitter og fatter vedtak i sakene til, hører hvordan de har 

det, hvordan det påvirker å vente i 18 måneder for å møte familien sin. Samtidig 

veileder man dem også før de søker, hva de må gjøre før de søker hvordan de går fram, 

hva regelverket er. Og så er det ikke alltid alle blir så glad når de oppdager at 

regelverket ikke er tilpasset deres situasjon, eller at de ikke oppfyller vilkårene for å få 

FAM38. Det gjør kanskje at man havner litt ned på jorda og skjønner litt hva det dreier 

seg om, til forskjell fra når man sitter på pulten og bare har saken på dataen og ser den 

der 

                                                 
35 Merk at dette er et annet system for annenhånd enn på asylavdelingen.  
36 Landene enheten behandler søknader fra. 
37 Det er som oftest referansepersonene som ringer da de gjerne befinner seg i Norge.  
38 Familieinnvandringstillatelse. 
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Saksbehandlerne besvarer praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, og generelle 

spørsmål om regelverket. Saksbehandlerne skal bare besvare generelle spørsmål, de skal ikke 

drive med saksbehandling over telefon. Å snakke med søkerne direkte innebar at de fikk 

større forståelse for søkernes situasjon, og hvordan det oppleves for søkere og referanser som 

ikke oppfyller vilkårene for familieinnvandring. Det er lite trolig at denne kontakten hadde 

direkte innvirkning på vedtakene, men saksbehandlerne fortalte at de fikk bedre innsikt i 

utfordringer for søkerne, som lange saksbehandlingstider, eller informasjon som var vanskelig 

for søkerne å sette seg inn i.  

Noen av informantene jobbet også i en tekstgruppe – med mål om å forbedre 

veiledningstekstene på UDIs nettsider, og tekstene i vedtaket. UDI plikter å gi søkere og 

referanser informasjon om saksgangen, hva slags dokumentasjon som behøves, og hvilke 

klagemuligheter som finnes dersom man får avslag (udi.no). Søkere til familieinnvandring har 

svært ulik bakgrunn, og følgelig ulike behov og interesser, i tillegg til ulike forutsetninger for 

å sette seg inn i et komplisert regelverk. UDI har de senere årene jobbet med å forbedre 

kommunikasjonen med søkere og referansepersoner39 – all informasjon bør være kort og 

presis, slik at den også kan forstås av brukere med dårligere språkkunnskaper40. Samtidig kan 

dette gå på bekostning av viktige nyanser, for eksempel informasjon om viktige unntak til 

regler (Grønningsæther og Brekke 2017:7). For å håndtere disse utfordringene har UDI 

utarbeidet en ny vedtaksmal, der selve avgjørelsen forklares først i litt «enklere» språk, den 

juridiske begrunnelsen kommer lenger ned i teksten. Klagemuligheten, dersom det er et 

avslag, skal også komme tydelig frem høyt oppe i brevet. Saksbehandlerne fremhevet videre 

viktigheten av å være «anstendige» i sin kommunikasjon med søkerne. I tillegg til at 

informasjon skal være juridisk korrekt – formulert slik at den kan forstås av de det gjelder – 

skal den også formuleres slik at man ikke «tråkker på andres følelser», som en saksbehandler 

uttrykte det. 

 

 

                                                 
39 Nettsiden er nå organisert slik at man kun får se informasjon som anses relevant for egen sak gjennom å 
velge type søknad, referansen og søkers statsborgerskap og om man skal søke, venter på svar, skal klage eller 
fornye tillatelsen. 
40 Lovverket er også svært teknisk, og kan være vanskelig å sette seg inn i også for mennesker med gode 
språkkunnskaper. 
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4.2 Saksbehandlingen  

Det første saksbehandleren gjør i behandlingen av en sak er å etablere fakta. Dette innebærer 

å fastslå hva slags type sak det er – hva relasjonen mellom søker(e) og referanseperson er og 

hva slags oppholdstillatelse det søkes om. Deretter sjekkes det om saken er fremmet på riktig 

måte – på riktig sted med alle relevante dokumenter, utstedt på riktig måte av riktig 

myndighet. Dersom alt av formalia er på plass kan søknaden realitetsbehandles, det vil si at 

saksbehandleren vurderer om hun kan innvilge eller avslå søknaden. 

Sjekklistene41, som er ulike fra land til land angir hva slags dokumenter som må fremlegges. 

Identiteten til de involverte i saken må fastslås i henhold til gitte kriterier, for eksempel ved 

fremvisning av identitetspapirer på ambassade42. Et spørreskjema som inneholder spørsmål 

om søkers relasjon til referansepersonen må også fylles ut. Intervjuer vil også foretas i noen 

typer saker, man kan intervjue både søker og referanseperson. I tilfeller der det ikke foreligger 

dokumenter som bekrefter familierelasjonene, vil andre opplysninger i saken, for eksempel 

intervjuene (opplysningene i spørreskjemaet) vektes tungt. I saker der det tas DNA vil 

resultatene fra disse prøvene veie svært tungt.    

Norge har ved blant annet barnekonvensjonen forpliktet seg til å forhindre bortføring av barn, 

gjennom å hindre at barn føres ulovlig ut av, eller inn i landet. I saker som involverer barn må 

det derfor fastslås hvem barnets foreldre/omsorgspersoner er. Dersom en forelder ønsker å ta 

med seg eller hente barnet til Norge, må den andre forelderen som hovedregel samtykke til 

dette 43. Samtykket må dokumenteres med et skjema44, og det er viktig at det fremgår at 

barnet kan bosette seg i Norge. En informant fortalte at det på hennes enhet av og til hendte at 

det var lagt ved en egenskrevet erklæring, som gjerne var fremstilt på riktig måte45, men 

dersom erklæringen ikke spesifiserer at barnet både kan reise til, og bosette seg i Norge, kan 

den ikke brukes som dokumentasjon på samtykke. I saker der barnet oppgis å være 

referansens fosterbarn46 må det i henhold til lov og forskrift godtgjøres at barnet er en 

«etablert del av husstanden», og at foreldreansvaret er overført til fosterforeldrene (-

                                                 
41 Se for eksempel denne, med utgangspunkt i søker fra Somalia: https://www.udi.no/sjekklister/familie/vanlig-
familie/sjekkliste-for-familieinnvandring-for-barn--som-har-foreldre-i-norge/?c=som. 
42 Kopier av alle viktige dokumenter sjekkes og legges ved i søknadspapirene. 
43 Dersom den andre forelderen er død, må det i utgangspunktet legges frem dødsattest. 
44 https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/samtykkeskjema-barn.pdf 
45 Attestert og notarisert. 
46 Jeg bruker i denne oppgaven betegnelsen fosterbarn der det hevdes at et barn tas vare på av noen andre enn 
sine biologiske foreldre, og det ikke legges frem papirer på at barnet er formelt adoptert. 
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forelderen) i henhold til hjemlandets lovgivning. Er de biologiske foreldrene i live må det 

godtgjøres at foreldreansvaret er overført til fosterfamilien. Norsk barnevernmyndighet må 

godkjenne familien som fosterhjem før barnets ankomst til Norge.  

Begge de ovennevnte eksemplene går ut på etablering av foreldreansvar. Foreldreansvar 

innebærer at forelderen eller foreldrene som ønsker å hente barnet til Norge har retten til å ta 

alle beslutninger på vegne av barnet (PN2013-003). Begrepet er hentet fra Barnelovas § 30, 

og definerer innehaver av foreldreansvaret som en som har rett og plikt til å ta avgjørelser på 

vegne av barnet. Dette begrepet kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 

Videre saksbehandling avhenger av hva slags sak det er snakk om, og hvilke dokumenter som 

foreligger. Saksbehandlerne vektla at UDI hadde en opplysningsplikt ovenfor søkerne, men 

søkerne hadde også plikt til å sørge for at sakene var tilstrekkelig opplyst, ved å legge ved 

relevant dokumentasjon (eller forklaring på hvorfor de ikke la den ved). UDI har mulighet til 

å avslå dersom det mangler nødvendig dokumentasjon. Samtidig er det åpnet for noe skjønn, 

saksbehandler kan forsøke å innhente dokumentasjonen dersom hun mener det er «sterke 

rimelighetsgrunner» til at saken likevel bør realitetsbehandles. Hvorvidt saksbehandler valgte 

å innhente eller avslå avhang av flere faktorer, men et viktig aspekt var tid, hvor lenge 

søknaden allerede hadde ligget på vent, hvor lang tid det ville ta å innhente, og hvor lang tid 

det ville ta før en eventuell klage kunne behandles.  

Ja, det kommer litt an på, det kommer an på om det er fullmektig47 i saken. Hvis det er 

det, så er det jo lettere å bare henvende seg til vedkommende og gi beskjed. Ikke sant, 

for da kan vi avvente saken. Vi strekker oss veldig langt altså, for vi vil ikke at noen 

barn skal være alene noe sted.  

 

Informanten over, brukte barn som søkte alene som eksempel på når hun ville bruke ekstra 

ressurser på å innhente informasjon, for eksempel manglende samtykke fra forelder som har 

del i foreldreansvaret48. Om det er fullmektig i saken vil det være lettere å henvende seg til 

personen med fullmakt og be vedkommende sende den manglende dokumentasjonen, enn å 

først avslå, for så å behandle en klage senere, forutsatt at saksbehandler vurderer det som 

sannsynlig at saken vil innvilges med dokumentasjonen som mangler på plass.  

                                                 
47 Søker kan gi andre fullmakt til å få innsyn i saken. Da kan de få informasjon ved kontakt med UDI, og UDI kan 
også kontakte dem direkte med spørsmål. 
48 I eksempelet saksbehandler snakket om her, bodde barnet ikke sammen med den andre forelderen. 
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Å sitte med en søknad som er gammel, det er påkjennende. Vi hadde en liten periode vi 

var a jour, hadde nok ressurser, og det var en veldig mye lettere arbeidshverdag. Jeg blir 

mer effektiv også av det. Klagetiden har vi nå fått ned i fire måneder, så nå, når 

søknaden ikke er bra nok opplyst tenker jeg at det ikke er «så» ille å avslå, for da får de 

et stuck, da gjør de jobben skikkelig i klagen og så er det bare fire måneder til de må 

vente. Men noen ganger har vi 9-13 måneders behandlingstid på klagen, da er det ikke 

gøy å avslå. 

Lange saksbehandlingstider på klager kan påvirke om saksbehandler velger å innhente eller 

avslå dersom det mangler informasjon. Kortere saksbehandlingstider kan på sin side gjøre at 

saksbehandlerne har lettere for å avslå, heller enn å avvente.  

G: Hva skjer da hvis en sak ikke inneholder de opplysninger som trengs? 
 
I: Ja. I hovedsak, vi jo har noe som heter en sjekkliste, så de får all informasjon om hva 

som skal fremlegges, og om de har huket av på den, så er vi på en måte veldig bevisst 

på at da har vi fulgt vår opplysningsplikt, da i henhold til forvaltningsloven. Men man 

må jo ta en vurdering av hele saken, hvis saken har ventet over veldig lang tid, så er det 

kanskje mer gunstig at vi innhenter det. Og ofte når det berører barn så strekker vi den 

litt lenger kanskje, enn med en voksenperson, fordi vi tenker at her kan det være, et 

grunnlag for at man kanskje ikke har fått, klart å legge det frem da. 

Saksbehandleren vektlegger at søkerne gjennom å krysse av på, og levere inn den signerte 

sjekklisten bekrefter at de har forstått hva som må legges ved søknaden. Samtidig påpeker 

hun at det kan være tilfeller der søker likevel ikke har forstått, og at man må vurdere om man 

likevel skal innhente. Om barn er involvert i sakene er det et moment som kan gjøre at man 

velger å innhente der man ellers ville avslått. Tidsperspektivet påpekes også her, om saken har 

ligget lenge kan det være mer effektivt for alle involverte å innhente.  
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4.2.1 DUF 

DUF er datasystemet alle utlendingssaker føres inn i. Alle utlendinger som skal inn i systemet 

får et DUF-nummer på 12 siffer, og hver sak får et nummer utledet fra dette nummeret. Dette 

nummeret brukes til å identifisere personen i systemet,49og til å finne igjen alle saker som har 

involvert denne personen, for eksempel dersom vedkommende tidligere har hatt andre 

tillatelser i Norge. Annen informasjon fra andre offentlige instanser skal også kunne legges 

inn/være søkbart i DUF der dette er aktuelt, for eksempel informasjon om skatt og eventuelle 

sosiale ytelser. 

En søknad om familieinnvandring må leveres i to omganger. Først på nett, før alle 

sakspapirer, og relevante dokumenter leveres inn på ambassade eller utenriksstasjon. Saker 

sorteres etter landområde og type sak, og «saksflytansvarlige» sorterer saker som sendes til 

enhetene. Mappene sakene legges i kalles bokser, ulike bokser indikerer type sak, og hvor 

lang saksbehandlingstiden er. Barn som søker alene skal for eksempel prioriteres slik at 

saksbehandlingstiden blir kortere. På tidspunktet for intervjuene hadde saksbehandlerne på 

enkelte enheter særlig fokus på saker som skulle sendes til DNA-analyse, det fantes en egen 

boks dedikert til denne typen søknader.  

Saksbehandlere har videre sine bokser, der sakene de arbeider med ligger. Saker kan 

«plukkes» fra boksen av saksbehandlerne selv, eller de kunne få saker tildelt av leder. Saker 

skal i utgangspunktet behandles kronologisk, den eldste saken fra den aktuelle boksen hentes 

og behandles, før man henter neste i køen. Saksbehandlerne oppga at de foretrakk å ha få 

saker av gangen liggende i sin boks, for å unngå at saker de ikke jobbet aktivt med ble 

liggende i og dermed utilgjengelig for de andre saksbehandlerne. 

I arbeidet brukte saksbehandlerne ulike maler som skulle sikre uniformitet i 

saksbehandlingen, og i vedtakene. Prosessmalen gir en systematisk gjennomgang av de ulike 

juridiske momentene saksbehandleren skal vurdere i en sak. Malen linker til relevante tekster; 

lovverk, rundskriv og praksisnotater som brukes til å vurdere saken. Noen av de mer erfarne 

saksbehandlerne oppga at de ikke brukte malen så «aktivt» fordi de stort sett husket hvilke 

vilkår og unntak som gjaldt i sakene de vanligvis jobbet med. De omtalte likevel malen som 

et nyttig verktøy for å sikre at de vurderte alle relevante momenter i saksbehandlingen. 

                                                 
49 Personer som kommer på familieinnvandringstillatelse kan bruke DUF-nummeret som erstatning for 
personnummer frem til de får dette tildelt. 
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Vedtaksmalen på sin side er, som navnet tilsier en mal for skriving av vedtak. Malen 

genererer forslag til teksten som skal stå i vedtaket basert på hvilken lovhjemmel det er søkt 

på og om det er et avslag eller en innvilgelse. Tekstforslagene skal sikre at alle relevante 

juridiske momenter gjøres rede for i vedtaksbrevet samtidig som det skal være mulig for søker 

å forstå innholdet i brevet.  

4.2.2 Informasjonsinnhenting  

Saksbehandlerne på OFAM møter ikke søkerne ansikt til ansikt, de forholder seg i 

utgangspunktet kun til sakspapirene. Informasjonen saksbehandlerne benytter seg av i 

arbeidet, er gjerne samlet inn og lagt ved søknaden av søkerne selv. Annen informasjon 

hentes inn fra offentlige organer, som NAV, Skatteetaten eller barnevernet.50 På enkelte 

enheter brukes DNA-testing av alle familiemedlemmer ved søknad om familiegjenforening. I 

de tilfellene dette er aktuelt, sendes anmodning om at ambassaden tilbyr søker(ne) testing 

etter at saksbehandler har vurdert at alle andre vilkår er oppfylt, og det eneste tvilsspørsmålet 

er selve familierelasjonen (udiregelverk.no). Testen er i utgangspunktet frivillig, både søker 

og referanse kan nekte samtykke, og eventuelt legge ved en forklaring på hvorfor de ikke 

ønsker å la seg teste. UDI opplyser imidlertid at søknaden da sannsynligvis avslås, det er 

dermed grunn til å stille spørsmål ved hvor reell muligheten til å avslå er 

(Utlendingsdirektoratet.no).  

Intervjuer av søkerne eller referansepersonene (eventuelt andre aktuelle involverte), 

gjennomføres av utenriksstasjonene eller politiet og sendes til OFAM. I enkelte tilfeller har 

referansepersonen fått innvilget asyl før det søkes familieinnvandring, i slike tilfeller vil 

asylintervjuet, gjort av ansatte på asylavdelingen, også legges ved sakspapirene. Intervjuer av 

søkere og referanser foretas altså av andre enn de som fatter vedtakene. Barn som er i stand til 

å uttrykke egne synspunkter skal gis mulighet til å uttale seg om ting som angår dem. Det er 

imidlertid ikke vanlig å gjennomføre intervjuer med barna. Det vanligste virker å være en kort 

samtale hos politi/utenriksstasjon, hvor det undersøkes om barnet er kjent med innholdet i 

søknaden og det gis mulighet til å uttale seg.51 I saker der barn søker alene, eller der barnet 

oppgis å være uten omsorgspersoner gjennomføres det lengre samtaler for å avklare barnets 

                                                 
50 Noe av denne informasjonen må hentes inn av søker, hos f.eks NAV, og så legges ved søknaden. 
51 Dersom slik samtale gjennomføres skal dette dokumenteres og legges ved søknadspapirene. 
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familierelasjoner, hvem som har og har hatt omsorg for barnet, og hvor disse personene 

oppholder seg.  

Ved siden av DNA danner informasjonen som kommer frem i intervjuer mellom 

familiemedlemmer grunnlaget for saksbehandlernes vurderinger av familierelasjonene i saker 

med få eller ingen dokumenter52. Intervjuene sammenlignes med tanke på informasjonen om 

familierelasjonene. Intervjuene brukes for å kartlegge familierelasjonene, intervjuobjektene 

skal helst oppgi den samme informasjonen som de andre. Der det gjøres flere intervjuer av 

samme person skal det også her være samsvar. Opplysningene som gis skal også stemme med 

landinformasjonen, i form av å representere en troverdig familierelasjon gitt landets lovverk 

og tradisjoner. Jeg kommer tilbake til intervjuene senere i kapittelet. 

4.2.3 Landinfo  

I tillegg til sakspesifikk informasjon trenger saksbehandlerne kunnskap om landene søkerne 

kommer fra. Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen, administrativt underlagt UDI, og 

ansvarlige for å innhente, vurdere og videreformidle landinformasjon. Informasjonen 

saksbehandlerne i OFAM benytter seg av, dreier seg om familietradisjoner og relevant 

lovverk. Saksbehandlerne sitter i utgangspunktet på mye landspesifikk informasjon selv, i 

tillegg til at fagkoordinator har særlig kompetanse og erfaring. Saksbehandlerne oppga likevel 

at de brukte Landinfos nettsider regelmessig53, samtidig som de også ofte var i direkte kontakt 

med ansatte i Landinfo for å finne ut av problemstillinger de ikke fant informasjon på selv. 

Det varierte mellom enhetene i hvor stor grad saksbehandlerne opplevde å finne den 

landinformasjonen de trengte. Enkelte viste til at det meste de behøvde lå tilgjengelig, men at 

det var vanskelig å finne frem til den grunnet den store mengden man måtte lete igjennom. 

Andre igjen fant at det var lite informasjon tilgjengelig, i tillegg til at den kunne være 

mangelfull, tvetydig, gammel og dermed potensielt utdatert. Avhengig av situasjonen(e) i 

landene saksbehandlerne jobber med kan forholdene for informasjonsinnhenting og vurdering 

variere sterkt, som igjen påvirker landinformasjonen som er tilgjengelig for saksbehandlerne. 

 

                                                 
52 Jeg kommer tilbake til variasjoner i dokumentsituasjonen på enhetene. 
53 UDIs saksbehandlere har tilgang til mer informasjon enn det som ligger ute på landinfos nettsider. 
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4.2.4 Dokumentsituasjonen 

Den største ulikheten mellom enhetene er hvorvidt de primært jobber med land der 

saksmappene inneholder dokumenter de kan forholde seg til eller ikke. I land med 

dokumenter går saksbehandlingen ut på å vurdere dokumentene, viser de at vilkårene for 

tillatelsen det søkes om er oppfylt? I enkelte landporteføljer har man få eller ingen 

dokumenter å forholde seg til. Dette kan eksempelvis skyldes at søker(e) ikke har mulighet til 

å fremskaffe dem på grunn av krig eller konflikt i hjemlandet, kanskje oppholder de seg i et 

annet land på søketidspunktet, uten mulighet for å dra tilbake og hente eller få utstedt nye 

dokumenter54. Asylsøkere (også de som har fått innvilget asyl) og deres familiemedlemmer 

kan, av hensyn til egen og andres sikkerhet, ikke alltid kontakte myndighetene og be om 

dokumenter (Liodden 2017). I andre tilfeller anses dokumenter fra et land for å ha for dårlig 

notoritet – det betyr at norske myndigheter ikke stoler på dokumenter fra dette landet, slik at 

de tillegges liten eller ingen vekt i saksbehandlingen selv om de legges ved. I land uten 

dokumenter må saksbehandlerne vurdere sakene på en litt annen måte enn der dokumenter er 

tilgjengelige, og flere saksbehandlere trakk paralleller til hvordan asylavdelingen jobbet i den 

forstand at skjønnsrommet var større i slike saker55. Samtidig har saksbehandlere på OFAM i 

utgangspunktet flere verktøy til rådighet for å vurdere sakene, blant annet et tydeligere 

regelverk. Saksbehandlerne på asyl må vurdere søkers troverdighet hva angår dennes identitet, 

nasjonalitet og grunnlag for asyl, når søker så innvilges asyl, legges det til grunn at søkers 

opplysninger om disse forholdene stemmer. Når dennes familiemedlemmer søker 

familieinnvandring anses informasjonen fra asylsaken som god nok til å brukes også i deres 

saksbehandling.  

DNA-testing brukes primært i saker uten dokumenter56. Saker fra Somalia ble eksempelvis 

alltid sendt på DNA-testing ifølge saksbehandlerne.57 Dersom DNA stemmer med søker og 

referanses opplysninger om relasjonen dem imellom, vil familierelasjonen anses som 

bekreftet. I tilfeller der DNA-testing ikke er aktuelt må det anses som sannsynliggjort at 

relasjonene stemmer. Dette er for eksempel når søker er et fosterbarn som ikke oppgis å ha en 

biologisk relasjon til fosterfamilien. I slike saker må saksbehandler forholde seg til de øvrige 

tilgjengelige saksopplysningene. 
                                                 
54 Skriftlig forklaring på hvorfor dokumenter ikke kan skaffes må i utgangspunktet legges ved søknaden. 
55 Land der dokumentsituasjonen er dårlig kan også ha stor asyltilstrømming.  
56 Med uten dokumenter sikter jeg her både til dokumenter som ikke foreligger og til dokumenter med for lav 
notoritet 
57 Forutsatt at saken for øvrig tilsa at det ville bli innvilgelse dersom DNA bekrefter familierelasjonene. 
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4.2.5 Intervjuene58  

Intervjuene utgjorde en viktig del av vurderingsgrunnlaget til saksbehandlerne. I saker uten 

dokumenter, der DNA ikke testes, har saksbehandlerne lite annet å gå etter. Dette er også en 

av grunnene til at DNA benyttes i land der man ikke har dokumenter å forholde seg til. 

Relasjoner som ikke er biologiske kan imidlertid ikke sannsynliggjøres med DNA. 

Intervjuene skal brukes til å sannsynliggjøre søkers relasjon til referansepersonen, og om 

oppholdstillatelse kan innvilges, hva søker og referanse sier i intervjuene kan derfor være 

avgjørende for om opphold innvilges eller ikke. Intervjuene tas ikke opp og transkriberes 

ikke59. Dette innebærer et stort ansvar for den som utfører intervjuet, alt som sies, av både 

intervjuer og intervjuobjekt må nedtegnes så nøyaktig som mulig, og på en slik måte at det er 

mulig for andre, uten kjennskap til hele konteksten, å forstå hva som er blitt sagt. Mange 

intervjuer gjennomføres også med tolk, disse faktorene gjør at muligheten for misforståelser 

eller uklarheter er stor. Da det ikke er mulig å gå tilbake til lydopptak eller transkriberte 

versjoner av intervjuene kan det også være vanskelig å spore opp hvor eventuelle 

misforståelser oppstår, og vanskelig å rette dem opp i ettertid.  

Det kan være utfordrende for saksbehandlerne å sammenligne intervjuene med hverandre, da 

det kan være mye motstrid i intervjuene til for eksempel ektefeller, men også i intervjuene til 

samme person i ulike intervjuer. En saksbehandler hadde opplevd at hun ved sammenligning 

av intervjuer i en ektefellesak, på bakgrunn av svarene de ga, fikk inntrykk av at disse ikke 

kjente hverandre i det hele tatt.  

Det var forrige uke jeg tok opp en ektefellesak, og så leste jeg, det var så mye motstrid i 

hans intervju når han kom hit, og hennes intervju - kona. Så da tenkte jeg at dette her er 

bare tull, de, de er jo ikke gift, de kjenner hverandre ikke. Og så har de sju felles barn, 

som DNA påviser. 

Basert på intervjuene alene ville hun avslått søknaden med begrunnelsen at relasjonen ikke 

var reell; men DNA viste at de hadde syv felles barn, og hun kunne legge til grunn at 

relasjonen som ektefeller var sannsynliggjort. Informanten forklarte videre at det i hennes 

landeportefølje var vanlig med mye motstrid, der søker og referanse fortalte ulike historier.  

                                                 
58 Spørreskjemaet søker må fylle ut  
59 Dette var sant på tidspunktet for intervjuene hva gjelder asyl- og ambassadeintervjuer. Det er mulig dette er 
annerledes med intervjuer utført av politiet, men jeg har ikke lykkes i å finne ut av dette. 
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(…) De kommer fra land hvor de, altså de er redde for å snakke med offentlige 

instanser. xxxerne60 for eksempel, de sitter jo og ljuger så det renner på intervjuet. Og så 

skjønner jeg ikke; hvorfor lyver dere jeg sitter med DNA-rapporten, dere er jo familie. 

De lyver om masse, finner på mye rart og jeg skjønner ikke hvorfor, men jeg tror de 

(søkerne) kanskje får råd av folk som kanskje tar penger for å hjelpe dem med 

søknaden, og så får de beskjed om at de skal si det og det. Men disse folkene som 

liksom skal hjelpe dem de vet kanskje ikke akkurat hva slags regelverk og hva slags 

situasjon akkurat de (søkerne) er i. 

Lav tillit til myndighetene og lite kunnskap om søknadsprosessen kan ifølge saksbehandler 

forklare hvorfor søkernes historier ikke samsvarer med referansepersonens asylintervju. 

Dersom man ikke har kjennskap til søknadsprosessen – hvorfor man skal intervjues, hva dette 

innebærer, og hva den som intervjuer er ute etter – og heller ikke har tillitt til myndighetene 

og deres representanter, kan dette skape problemer i intervjusituasjonen. Dette kan i verste fall 

føre til at søker får avslag, dersom saksbehandleren ikke fanger opp at de motstridende 

opplysningene kan skyldes andre ting enn at relasjonen ikke er reell. Det er viktig å merke seg 

at et eventuelt asylintervju til en viss grad anses som en fasit vedrørende relasjoner som har 

eksistert før asylantens flukt. Å innvilge asyl innebærer at saksbehandlerne på asyl vurderer 

søker og søkers historie som troverdig (nok). Avvik fra asylintervjuet vil dermed kunne 

forstås som avvik fra den riktige historien. Om søker til familieinnvandring gir andre 

opplysninger om relasjonen til referansen enn denne oppga i sitt asylintervju kan dette utløse 

mistanke om at relasjonen ikke er reell. I noen tilfeller vil en DNA-test kunne brukes til å 

bekrefte eller avkrefte relasjonen, enten direkte eller indirekte. Biologiske foreldre-barn 

relasjoner er et eksempel på det første, ektefeller et eksempel på det andre, deres relasjon kan 

sannsynliggjøres ved at DNA viser at de har felles barn61. Dette avhenger imidlertid av at 

saken sendes til DNA-testing, og at søker/referanse går med på å testes.  

I saker der tilgjengelige saksopplysninger er mangelfulle eller ikke-eksisterende, blir søker og 

referanses troverdighet viktig. Den viktigste troverdighetsvurderingen er om dokumentene 

og/eller intervjuene (og annen relevant informasjon) som helhet vurderes til å være troverdig. 

Sammenheng mellom søker og referanses beretninger er viktig, er ektefeller enige om hvor 

lenge de har vært gift? Er barn og forelder enige om hvor barnet bor/har bodd og hos hvem? 
                                                 
60 Søkere fra et land i Afrika 
61 I enkelte tilfeller var det også aktuelt å undersøke hvorvidt søker og referanse var søsken selv om de oppga å 
være ektefeller.  
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Historien bør også passe sammen med landinformasjonen saksbehandleren forholdt seg til, og 

slik fremstå som sannsynlig i form av å samsvare med deres kunnskap om eksempelvis 

tradisjoner, lover, eller andre forhold relevante for søknaden. Asylintervjuet blir i saker der 

dette er relevant brukt som et utgangspunkt der senere informasjon sammenlignes med det 

som opplyses i dette intervjuet.  

4.2.6 Praksis og skjønnsrom 

Saksbehandlerne fant det vanskelig å formulere for meg hvordan de vurderte informasjonen i 

sakene, både med tanke på hvor mye informasjon de trengte for å ta en avgjørelse, og hva 

slags vekt ulike opplysninger skulle tillegges. Når var en sak tilstrekkelig opplyst? Hvilke 

avvik i intervjuene kunne føre til avslag?  

I starten gikk jeg og spurte kanskje, en kollega, spurte sånn, er det her nok? Er det, 

synes du dette her er, eller må jeg spørre mer, sende saken på intervju for å få mere 

opplysninger? Og det, etterhvert som du jobber og ser flere og flere saker og du ser hvor 

lista ligger for hva som er nok eller når man må sende spørsmål eller ringe referanse for 

å få litt mer opplysninger. Da vet du at du ikke trenger det i den saken eller den saken, 

men i den saken der må du ha mer opplysninger. Etter hvert får man jo erfaring som 

saksbehandler og skjønner litt hvor skjønnet ligger da. 

Etter hvert som hun hadde jobbet med flere saker hadde hun opparbeidet seg en kunnskap om 

hvor tersklene lå, og hun ble tryggere på når hun hadde nok informasjon til å fatte et vedtak. 

Byråkrater fatter vedtak i mange lignende saker over tid, med lignende juridiske og 

skjønnsmessige problemstillinger. Dette fører gjerne til at det over tid etableres mer eller 

mindre eksplisitte rutiner og normer for hvordan beslutninger skal fattes (Lipsky 2010, 

Hawkins 1992). Disse rutinene for beslutningstaking er det som i praksis utgjør 

skjønnsrommet til saksbehandlerne ved at det, på generelt nivå, etableres hvordan 

beslutninger skal fattes i enkeltsaker. Rutiner, vaner og mønstre (presedens) i 

saksbehandlingen danner a system of distinction, et system for kategoriseringer og 

grensedragninger, et system for å skille innvilgelser fra avslag (Liodden 2017:108). 

UDI refererer til dette ovennevnte systemet som deres praksis. Praksis innebærer 

retningslinjer for hvordan beslutninger skal tas, og består av tidligere beslutninger i tidligere 

saker. Like saker skal behandles likt, dette innebærer at en beslutning i en sak vil danne 
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presedens for hvordan lignende problemstillinger løses i fremtiden. Praksis dokumenteres 

gjennom praksisnotater, disse ligger tilgjengelig på UDIs nettsider.62 Praksisnotatene angir 

retningslinjer for hvordan vurderinger skal gjøres, gjennom å angi hvordan regelverket tolkes 

i lys av de sakene saksbehandlerne fatter vedtak i. Praksisnotater knyttet til vurderinger av 

foreldreansvar angir for eksempel i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak for kravet om 

samtykke. Praksisnotatene som er tilgjengelige på UDIs offentlige nettsider inneholder ikke 

alle opplysninger om hvordan beslutninger fattes da enkelte opplysninger er unntatt 

offentlighet og derfor bare tilgjengelig for UDI selv (Liodden 2017). 

Når en praksis er etablert innebærer dette at lovverket, landinformasjonen, politiske instrukser 

og andre relevante faktorer er tolket slik at de kan tas i bruk i behandlingen av de faktiske 

sakene saksbehandlerne arbeider med. Dette bidrar til å sikre likebehandlingsprinsippet ved at 

saksbehandlerne ikke sitter alene med beslutninger.  

Saksbehandlere hos UDI har begrenset individuelt skjønnsrom, men som gruppe kan det være 

større eller mindre, avhengig av type saker de arbeider med (Lioddden 2017:109). De delene 

av lov og forskrift som omhandler familieinnvandring er av en noe annen karakter enn 

tilsvarende for asyl, der familieinnvandringsregelverket i større grad viser til klart definerte 

vilkår, for eksempel krav om underhold, krav om juridiske eller biologiske bånd. Skjønn, sett 

som saksbehandlers mulighet til å velge mellom ulike utfall, innenfor lovmessige krav, er 

likevel fullt ut tilstede, også i hjemler der vilkårene er tydeligere formulert. Praksis definerer 

hvordan disse vurderingene skal gjøres, hvordan skal ulike hensyn vektes, hvilke 

opplysninger skal tillegges størst vekt? Saksbehandlere læres opp i denne praksisen, 

viderefører og videreutvikler den gjennom sin saksbehandling. 

4.3 Riktige vedtak 
Saksbehandlernes viktigste oppgave er å fatte juridisk riktige vedtak, dette betyr at vedtakene 

skal fattes i tråd med gjeldende juridisk praksis. Vedtakene skal «holde» i videre instanser, 

forutsatt at det ikke kommer frem nye opplysninger, eller det kommer endringer i instrukser 

for saksbehandlingen. Vedtakene begrunnes derfor juridisk i vedtaksbrevene, der det gjøres 

rede for hvilke opplysninger som er lagt til grunn, og det argumenteres for om vilkår anses 

som oppfylt eller ikke.   

                                                 
62 https://udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-praksisnotater/   
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Saksbehandleres virksomhet styres ovenfra og utenfra, gjennom lover og regler de må 

forholde seg til, i tillegg til rundskriv og instrukser som gir signaler om prioriteringer og 

tolkninger. Praksis formes med henblikk på tidligere og samtidige saker med tanke på 

likebehandling. Fremtidige søknader er også viktige, alle avgjørelser og vurderinger legger 

føringer for vurderinger i tilsvarende saker i fremtiden, potensielle konsekvenser er derfor 

også et viktig aspekt av vurderingene som gjøres i behandlingen av en enkeltsak. Hvordan 

saksbehandlerne i UDI arbeider kan derfor ikke forstås gjennom lesing og tolking av lov og 

forskrift alene.  
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5 Grensedragninger – hvem er 
innenfor, hvem er utenfor?  

 

The regulation of marriage migration is marked by a central paradox. Here, 

contradicting developments in family norms and regulations on one hand, and 

immigration regulations on the other, clash (Eggebø 2012 s 8).  

Intime relasjoner anses i økende grad for å tilhøre privatsfæren, og reguleringen av disse 

gjennom lover bærer preg av liberalisering. Transnasjonale familier er imidlertid gjenstand for 

en større (og økende) grad av innblanding og kontroll fra statens side.  (Eggebø 2012, Strasser 

et al 2009). Innstrammingene skjer dels som følge av økt tilstrømming av innvandrere, og 

ønske om kontroll. Det oppstår dermed en potensiell motsetning nasjonalstatens behov for å 

regulere innvandring til riket og familiers ønske om å bo sammen innenfor dens grenser. 

Synet på familieinnvandring har i europeisk sammenheng gjennomgått et skifte; mens det 

tidligere har vært mest fokus på familiegjenforening, har det i nyere tid blitt et økt fokus på 

familieetablering (ekteskapsmigrasjon), der denne formen for migrasjon sees som til hinder 

for integrering (Strasser et al 2009). Videre er det blitt økt fokus på familieinnvandring som 

en potensiell trussel for kvinner og barns rettigheter, der innstramminger i lovverket til dels 

begrunnes med behov for å beskytte sårbare kvinner og barn (Hagelund 2008). 

En søker til familieinnvandring blir, gjennom sin relasjon til den herboende simultant 

ekskludert og inkludert i nasjonalstatens lovverk (Eggebø 2012). Et lands lovverk er ikke 

ment å gjelde utenfor nasjonalstatens grenser, men fordi innvandringslovverket er laget for å 

regulere hvem som kan få tilgang til oppholdstillatelse, rammer den også mennesker som 

befinner seg utenfor landegrensene.  

Transnasjonale familier trenger statens tillatelse for å leve sammen, det blir derfor avgjørende 

for dem at deres familie passer inn i rammene for en «ekte familie» slik de er definert av 

lovverket. Som vist i forrige kapittel er imidlertid ikke lesing av lovverket nok for å forstå 

hvordan arbeidet med å definere hvem som kan få opphold gjøres. Beslutninger tas i lys av 

konteksten saksbehandlerne befinner seg i.  
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5.1 Foreldreansvar  
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på konseptet foreldreansvar. Begrepet foreldreansvar er 

hentet fra Barnelovas §30, og definerer innehaver av foreldreansvaret som en som har rett og 

plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet. Foreldreansvar kan ligge hos en forelder alene, 

eller være delt63. Foreldreansvar er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet, 

selv om et barn bor hos en forelder er dette ikke det samme som at denne forelderen kan ta 

alle beslutninger på vegne av barnet alene64. I familiegjenforeningssøknader som involverer 

barn må foreldreansvaret dokumenteres, og eventuelt samtykke fra den andre forelderen må 

legges ved søknaden. I de fleste tilfeller kan foreldreansvar dokumenteres med offisielle 

dokumenter fra hjemlandet, særlig interessant i dette kapittelet er derfor de tilfellene der 

dokumenter ikke er tilstrekkelige, eller der de ikke finnes overhodet (barnelova §30, 

utlendingsloven, PN2013-003).  

5.1.1 Samtykke fra forelder med del i foreldreansvaret 

I tilfeller der en forelder ønsker å hente barnet til Norge må det, dersom forelderen ikke har 

foreldreansvaret alene, legges frem samtykke fra den andre forelderen, der det må fremgå at 

denne samtykker til barnet bosetter seg i Norge. Unntak fra dette kravet kan gjøres dersom 

samtykke er umulig å innhente, eller «særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse uansett bør 

gis» (PN2013-003). At et samtykke er umulig å innhente kan for eksempel være om UDI 

anser det som troverdig at den andre forelderen er død eller forsvunnet. I land der 

fremleggelse av dødsattest ikke er mulig blir dermed forelderens troverdighet, i kombinasjon 

med landinformasjonen viktig.  

Ifølge praksisnotatet «PN2013-003 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i 

utlendingsloven § 42 annet ledd om barn som søker familieinnvandring med én forelder i 

Norge» vektlegges informasjon som kommer frem i intervjuene som foretas av førstelinje og 

eventuelt saksbehandlere på asylavdelingen. Dersom informasjonen i intervjuene 

sammenfaller kan saksbehandler vanligvis legge til grunn at forelder er død/forsvunnet. Som 

vist i forrige kapittel kan det være utfordrende for saksbehandlerne å vurdere 

                                                 
63 Her legges en forståelse av at et barn har en eller to foreldre til grunn 
64 Det engelske ordet «custody» er heller ikke det samme som foreldreansvar, «custody» kan fortsatt innebære 
at den andre forelderen har del i foreldreansvaret. 
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intervjuinformasjonen, men de beskriver at de etter hvert som de får mer erfaring lærer seg å 

gjenkjenne tegn på troverdige og mindre troverdige forklaringer. 

At forelderen opplyser at man ikke kan innhente samtykke fordi h*n ikke har hatt kontakt 

med den andre forelderen på mange år, at kontaktinformasjon mangler eller ikke er mulig å 

oppdrive er ikke tilstrekkelig for å kunne si at samtykke er umulig å innhente.  «Dersom 

forelderen er forsvunnet bør det om mulig være dokumentasjon som viser at det er forsøkt å få 

rede på hvor forelderen er, for eksempel gjennom Røde Kors, eller UNHCR» (PN2013-003). 

Foreldres historie vil styrkes dersom h*n kan vise til at hun har forsøkt å lokalisere barnets 

andre forelder eller har forsøkt å finne ut av det som eventuelt har skjedd. Om forelder ikke 

kan vise til å ha gjort forsøk på å finne den andre forelderen kan dette brukes som et argument 

mot å legge til grunn at vedkommende har foreldreansvaret alene.  

Det andre momentet som åpner for unntak fra kravet om samtykke er at «særlige grunner 

tilsier at oppholdstillatelse uansett bør gis». Uenighet mellom foreldrene om hvor barnet skal 

bo, skal ikke avgjøres av UDI. Det vil si at dersom saksbehandleren vurderer at dette er snakk 

om en «omsorgstvist», faller saken utenfor denne unntaksbestemmelsen. Muligheten til å 

gjøre unntak fra krav om samtykke er en snever bestemmelse, og skal først og fremst benyttes 

der UDI vurderer at den andre forelderen ikke anses å ha omsorgsmulighet, der 

vedkommende aldri har vist interesse for, eller har hatt interesse for barnet, eller der samtykke 

holdes tilbake av «rent trakasserende motiver»65. (PN2013-003). Dersom dette ikke kan 

dokumenteres på noen måte, må det fremstå som sannsynlig at søker og referansepersons 

beretninger er riktige. Forelderens fortelling og hvorvidt denne fremstår troverdig blir derfor 

et sentralt element i saksbehandlers vurdering. I forrige kapittel viste jeg hvordan 

saksbehandlerne vektla en helhetlig historie i vurdering av om de mente denne var troverdig 

eller ikke. Samtidig kan det være mange årsaker til at fortellingen fremstår fragmentert i 

søknadspapirene. Forhold i intervjusituasjonen, intervjuobjektets, eller tolkens evne til 

muntlig fremstilling, og intervjuerens notater kan alle bidra til å gjøre fortellingen mer eller 

mindre troverdig ved å sy den sammen eller fragmentere den.  
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5.1.2 hvilke regler skal man følge? 

UDI skal i utgangspunktet forholde seg til hjemlandets lovgivning i vurderinger av 

foreldreansvar, og det er det gjeldende landets lover på når en forelder har foreldreansvar, 

som skal ligge til grunn for å vurdere om forelder har rett til å hente barnet til Norge, og om 

samtykke fra den andre forelderen er nødvendig. Samtidig er det den norske definisjonen av 

foreldreansvar som skal benyttes. Disse vurderingene kan være utfordrende, særlig i tilfeller 

der lov eller tradisjon i det gjeldende landet strider med tradisjoner i Norge.  

I Thailand så er det jo sånn at hvis partene ikke var gift på fødselstidspunktet så får mor 

automatisk foreldreansvaret, men hun får det ikke automatisk hvis de bor sammen. Så 

der ser vi på adressen på fødselsattesten, og ser om de bodde sammen. Og gjorde de 

ikke det, og ikke var gift så har mor foreldreansvaret. Og det samme er det i og for seg i 

på Filipinene også. Men, hvis de var gift så har jo far del i foreldreansvaret og der 

kommer samtykke inn igjen. Vi avslår hvis ikke foreldresamtykke er på plass, og sånn 

som i Manila så kan det ta opptil to-tre år å få det etablert, og det er lenge å vente. Det 

er ikke sikkert søknaden er reell etter det. Men det er ikke hensyn vi kan ta. Vi må 

forholde oss til våre og internasjonale lover. 

Saksbehandleren i sitatet over beskriver hvordan de undersøker hvem som har foreldreansvar 

i saker fra Thailand og Filipinene. Saksbehandlerne på enheter der de jobber med disse 

landene forteller at det ofte er saker der mor er gift med norsk borger, og ønsker å hente sitt 

særkullsbarn til Norge. I utgangspunktet kan man etablere foreldreansvar ved å undersøke 

mors sivilstatus på fødselstidspunktet, eller ved å se på opplysningene som fremgår av 

eventuelle skilsmissepapirer. Dersom foreldreansvaret ikke er etablert, eller det ikke 

foreligger samtykke der dette må foreligge, blir søknaden avslått. Det kan i enkelte tilfeller ta 

flere år før søker kan skaffe papirer som etablerer foreldreansvaret, innen den tid kan barnet 

for eksempel ha blitt for gammelt til å få familiegjenforening. Årsaker til at det kan ta lang tid 

er lange ventetider i domstolene i hjemlandet, eller generelle vansker med å få innvilget og 

utstedt papirer på skilsmisse (særlig på Filipinene kan dette ta lang tid (kilde intervju nr5)).  

Saksbehandleren peker på et ubehag knyttet til at de ulike prosessene knyttet til å skaffe 

dokumentasjon, og selve saksbehandlingen kan ta lang tid. Dette ubehaget er fremtredende 

hos saksbehandlerne, flere påpeker at det er ubehagelig at det kan gå svært lang tid innen de 

får saken i sin «boks». Samtidig påpeker de at dette ikke er noe de kan gjøre så mye med, de 
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må forholde seg til de lover og regler som er, de er «bundet av lovverk og praksis». 

Saksbehandlere med lang erfaring var imidlertid samtidig kritiske til dette, og opplevde at 

fokuset ofte ble på reglene som var til hinder for å finne en løsning på problemstillingene, og 

at ting derfor tok lenger tid enn det burde. Dette særlig i tilfeller der komplekse 

problemstillinger måtte avklares «i linja» grunnet usikkerhet knyttet til praksis: 

I: Fokus blir, (lengre pause), vi får et sånt veldig fokus rundt det som er problematisk, 

og glemmer helt dette med at vi også skal være løsningsorienterte.  

 

G: På hvilken måte tenker du på? 

 

I: Det kan være formalia som ikke er på plass. Si at en person skal ha med seg et 

særkullsbarn. Og så kan det være, vi er egentlig ikke i tvil om at dette barnet, la oss si at 

det er mor da, for alle praktiske formål så har egentlig far overlatt hele foreldreansvaret 

til henne. De var kanskje ikke gift, da barnet var født, eller det foreligger en slags 

erklæring fra før barnet er født hvor far har sagt, ja dette her overlater jeg til mor og, 

han er kanskje et helt annet sted. Mor har pass til dette barnet, men allikevel trenger vi 

samtykke fra far. Og vi kan gjøre unntak fra dette samtykket. Det ligger i lov og 

forskrift at vi kan gjøre det. Men så problematiserer man dette her veldig. Og så blir det 

vanskelig å ta den avgjørelsen på lavere nivå, så vi går litt oppover. Og så blir det 

kanskje ikke noe enklere å ta avgjørelsen på høyere nivå heller, og så går 

saksbehandlingstiden. Og det er, jeg tenker vi problematiserer da, mer enn å ha fokus på 

å få til en løsning. For alle som er borti saken vet at det kommer til å ende med at vi gir 

den ungen tillatelse, den har ikke noen far å flytte til heller.  
 

Dette sitatet viser hvordan det kan være vanskelig å fatte beslutninger i enkeltsaker. Alle 

saker må ses i sammenheng med tidligere saker, og de som kommer etter. Vedtak skal fattes i 

tråd med etablert praksis, eventuelle brudd med denne må «forankres» lenger opp i systemet, 

enten ved at man får instrukser om å endre praksis, eller ved at saken vurderes til å være så 

spesiell at den faller inn under en unntaksbestemmelse. Et affidavit fra far der han sier fra seg 

foreldreansvaret (custody), vil ikke nødvendigvis bety at han i juridisk forstand ikke lenger 

har dette ansvaret.66 En potensiell konsekvens dersom UDI innvilger er da at UDI blir 

delaktige i barnebortføring. I eksempelet over vil saksbehandler likevel kunne argumentere 
                                                 
66 Se for eksempel https://landinfo.no/id/28?q=foreldreansvar&send=S%F8k 
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for at fars erklæring før barnets fødsel, om ikke juridisk gyldig, i hvert fall gir et tydelig 

signal, og det faktum at far aldri har tatt del i omsorgen av barnet tilsier at samtykke ikke 

trenger å innhentes. Det er i midlertid viktig å merke seg at alle vedtak potensielt danner 

presedens for senere saker, dersom man gjør unntak i en sak der det er snakk om en «snever 

unntaksbestemmelse», må saksbehandler kunne argumentere for at saken er «så spesiell» at 

presedensen som skapes ikke vil gjelde mange.  

Enkelte enheter hadde landeporteføljer der konseptet foreldreansvar i liten grad er overførbart 

til lignende lovverk i søkernes hjemland. I mange muslimske land går foreldreansvaret 

automatisk til far ved skilsmisse, uavhengig av hvem som har daglig omsorg. Et barn kan 

allikevel søke familiegjenforening med mor, dersom far samtykker, og mor, eller mors familie 

har hatt «omfattende samvær eller kontakt» med barnet i utlandet. Dersom far er 

referansepersonen vil UDI også kreve samtykke av mor, med mindre hun ikke har hatt 

samvær med barnet etter skilsmissen (PN2013-003).  

Ved å bruke tradisjoner og lovverk som favoriserer fars rettigheter til barna overs mor kan 

vedtak i slike saker ende med avslag, med begrunnelsen at mor ikke har del i foreldreansvaret, 

og derfor ikke kan hente barna til Norge. En tingrettsavgjørelse (rettskraftig i februar 2016) 

slår imidlertid fast at UDI ikke ubetinget kunne legge somalisk tradisjon (hvor mor ikke har 

foreldreansvar) til grunn for fastsettelse av foreldreansvar etter utlendingsloven, da dette 

strider med kvinnekonvensjonen og norsk rettsfølelse. Retten fant at saksbehandler må se hen 

til hvem som faktisk har og har hatt omsorgen for barnet (TOSLO-2015-155331). Denne 

spesifikke saken gjelder et tilfelle der far var død, og foreldreansvaret etter somalisk tradisjon 

derfor gikk til fars eller mors mannlige slektninger, men der mor, bosatt i Norge med ny 

ektefelle ønsket å hente barnet til seg.  

I intervjuene fortalte saksbehandlerne at man måtte vurdere lovverk og tradisjon i hjemlandet 

ved fastsettelse av foreldreansvar, men at man også kunne vurdere det etter norsk rett. Det er 

imidlertid ikke kjent for meg om denne tingrettsdommen var kjent for saksbehandlerne på 

tidspunktet for intervjuene, da jeg ikke visste om denne dommen før etter at jeg hadde 

gjennomført alle intervjuene. Jeg inkluderer den likevel her fordi rettsavgjørelsen er 

interessant da den peker på at det ikke nødvendigvis vil være juridisk korrekt å legge 

tradisjoner til grunn for vurderinger av foreldreansvar. Dommen bruker imidlertid ordet 

tradisjon, dersom det var snakk om et annet lands lovverk, er det mulig retten ville sett 

annerledes på saken. I tillegg var barnets far i dette tilfellet død. Om barnets far var i live og 
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motsatte seg at barnet skulle bosette seg i Norge, ville det også kunnet påvirke utfallet, da 

UDI i så fall vil kunne sies å blande seg i en omsorgstvist. Dommen sier ikke at UDI ikke kan 

legge tradisjoner til grunn, men vektlegger at saksbehandler må se på hva den faktiske 

omsorgssituasjonen har vært. I vurderinger av i hvor stor grad man skal se hen til norsk eller 

utenlandsk rett, er hvorvidt vedtaket vil stride med norsk rettsfølelse, gjennom å for eksempel 

innebære diskriminering av den ene forelderen også noe som må tas i betraktning67.  

5.1.3 Fosterbarn og foreldreansvar 

Hittil har jeg gjort rede for vurderinger av foreldreansvar i saker der foreldre-barn-relasjonen 

er biologisk eller kan bekreftes med juridiske dokumenter (adopsjon). Nedenfor vil jeg 

fokusere på hvordan saksbehandlerne fatter vedtak i saker der søker oppgis å være 

referansepersonens fosterbarn. 

I følge lov og forskrift er kravet til å innvilge opphold på basis av en fosterbarnsrelasjon68 

todelt: Det må fastslås at foreldreansvaret er overført i henhold til lovverket i søkers 

hjemland, og det må fastslås at barnet er en etablert del av husstanden. Den første delen 

innebærer at opplysningene om hvordan barnet har havnet hos fosterfamilien, må stemme 

med de opplysningene UDI har om hvordan dette gjøres i det landet (eventuelt klanen, den 

etniske gruppen etc). Foreldreansvaret må ligge hos fosterforelderen/-foreldrene. 

Saksbehandlerne bruker informasjon fra Landinfo, i tillegg til fagkoordinators kunnskap (og 

egen erfaring) for å vurdere om opplysningene fremstår som troverdige. Den andre delen av 

kravet går ut på om fosterfamilien faktisk har utøvd omsorg for barnet, og om det finnes andre 

omsorgspersoner som kan utøve denne omsorgen.  

Det er imidlertid ikke sånn at oppholdstillatelse må innvilges selv om vilkårene anses oppfylt. 

Fosterbarnstillatelser er en snever unntaksbestemmelse, en søknad kan innvilges, men det skal 

ifølge saksbehandlerne mye til. Da det kan knyttes usikkerhet til barnets identitet, hvor 

barnets biologiske foreldre er, barnets relasjon til fosterfamilien og hva barnets 

omsorgssituasjon er, vektlegger UDI i rundskriv (RS 2010-011) at saken utredes grundig 

(både av førstelinje og av saksbehandlere). Unntaksbestemmelsen i lov- og forskrift er «ikke 

                                                 
67 Se for eksempel: https://www.aftenposten.no/norge/i/BpxG7/Norske-myndigheter-viste-til-sharia-da-de-
nektet-barna-til-Parwin-a-komme-til-Oslo-Na-har-de-snudd 
 
68 Herretter som oftest referert til som fosterbarnstillatelse 
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ment å skulle fange alle som nesten oppfyller vilkår som gir rett til familieinnvandring, men å 

fange opp spesielle saker der det likevel bør innvilges opphold» (RS 2010-011) 

I tillegg til at selve bestemmelsen er snever, er den også i all hovedsak kun aktuell i land med 

dårlig dokumentsituasjon, og/eller manglende systemer for adopsjon av barn slik vi kjenner 

den i en norsk kontekst, barn som er adopterte omfattes ikke av denne bestemmelsen (RS 

2010-011). Et eksempel er land som praktiserer Kafala (forsørgelse). Dette er et system som 

praktiseres i Sharia (islamsk lovgivning) der andre enn biologiske foreldre kan ha vergeansvar 

for et barn (Landinfo 2009). Adopsjon i juridisk forstand anerkjennes ikke, men det finnes 

ulike tradisjoner for å ta til seg barn som står uten omsorgspersoner i de landene som 

praktiserer dette.  

Saker der søker oppgis å være et fosterbarn er blant sakene der man i større grad åpner for 

mer omfattende intervju av barnet. Barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem, men 

dette anses i all hovedsak som oppfylt gjennom et kort intervju på ambassaden når søknaden 

leveres69. I fosterbarnssaker er det imidlertid gjerne nødvendig med mer informasjon; hvem 

har barnet bodd hos, hvor er eventuelle biologiske foreldre, har barnet andre omsorgspersoner 

som kan ta vare på det? Hva søker og referanse forklarer med tanke på disse spørsmålene, 

undersøkes i lys av hva landinformasjonen forteller om hva som er vanlig i slike situasjoner 

når saksbehandler vurderer saken.  

Det er litt vanskelig å skissere alle mulige scenarioer, og de små momentene som gjør at 

vi ville kunne innvilge. Men, det handler i hvert fall om at det må være sannsynliggjort 

at ungen faktisk har vært deres ansvar og, at det ikke finnes andre som kan ta det 

ansvaret. Det er de to tingene vi skal sa ha sannsynliggjort, og da er det all informasjon 

vi kan hente, absolutt alle opplysninger som kan70 si et eller annet om den situasjonen 

blir brukt og målt opp mot hverandre71. 

All tilgjengelig informasjon brukes ifølge saksbehandleren til å nøste opp i barnets relasjoner. 

Denne informasjonen blir så målt opp mot den andre informasjonen og vektet. 

Saksbehandlere vektla i intervjuene at det var historien som helhet som var avgjørende. 

Fortellingens ulike deler, saksdokumentene, intervjuene og landinformasjonen skal henge 

                                                 
69 I tillegg til det utfylte spørreskjemaet som leveres sammen med søknadspapirene. 
70 Saksbehandlers utheving. 
71 Dette sitatet er forkortet. 
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sammen og gi en fortelling som passer med den etablerte praksisen for hva som anses som 

troverdig. 

G: Når dere skal vurdere om barnet er en del av husstanden, hva ser dere etter? 

 

I: Om de har bodd sammen. Og da må vi se på opplysningene fra asylintervjuet. De har 

jo gjerne ikke noen dokumentasjon. Og det er vanskelig å skille fosterbarn og 

adoptivbarn. Men i våre land, adopsjon finnes ikke i våre land. Islam er en religion som 

ikke anerkjenner adopsjon, egentlig, vi har mange som har søkt, ofte er de halvsøsken, 

og så søker etter sterke menneskelig hensyn, men egentlig, det som ligger i bunn er 

fosterbarnsforhold. 

 

G: Så de søker om opphold… 

 

I: De vet ikke egentlig hva de skal søke om, de bare forteller at de har bodd hos oss i så 

mange år, og foreldrene er borte, og vi vil at de skal komme. Og da er det egentlig vår 

jobb å finne en passende hjemmel for det. 

 

Saksbehandleren forteller at det gjerne er slektskapsforhold mellom fosterbarnet og 

fosterfamilien, ved at barna i familien er halvsøsken, eller i slekt på andre måter (søskenbarn 

etc.). Hun forteller videre at det gjerne søkes om opphold på grunnlag av sterke menneskelige 

hensyn, men at de vurderer det som en søknad om opphold for et fosterbarn. Et potensielt 

problem med at søkere og referanser ikke er klar over hvilken hjemmel de helst bør søke 

innunder er at informasjonen de legger ved søknaden kan være mangelfull. Førstelinje og 

intervjuerne på asylavdelingen skal i utgangspunktet stille spørsmål om alle relevante 

familierelasjoner, men saksbehandlerne fortalte at det ikke var uvanlig at intervjuene ikke 

inneholdt informasjonen de trengte. 

I: Asylavdelingen vet at vi gjerne vil at de skal stille en del spørsmål om familie i 

intervjuene sine, sånn at vi får bakgrunnsinformasjon som gjør det lettere for oss å ta 

avgjørelser. For eksempel hvis en mann fra xxx har fortalt detaljer om sin familie i 

intervjuet, så er det lettere for oss å se at det stemmer når man kanskje har litt 

mangelfull dokumentasjon i saker. Da kan man si at ok, det er sannsynliggjort at det her 

er en familie. Man kan kanskje ta en DNA-test allikevel for å være sikker, men det 
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hjelper jo i hvert fall. Så vi ønsker at det skal skje og de gjør det som regel, men det er 

litt sånn ymse hvor bevisst den enkelte saksbehandler er på det i asyl da. Og det kan jo 

hende at de ikke kan prioritere det med den arbeidsmengden72 de har nå. Det vet vi ikke 

ennå. 

 

Når intervjuene ikke inneholder tilstrekkelig informasjon for å vurdere familierelasjonene kan 

saksbehandler, som omtalt i forrige kapittel, forsøke å hente inn mer informasjon, for 

eksempel ved å be om dokumenter, eller ved å be politiet eller ambassaden foreta intervju.  

I tillegg til at det skal fastslås at referansepersonen har foreldreansvaret, skal det heller ikke 

være andre som kan ta over foreldreansvaret der søker oppholder seg. Kriteriene for hva som 

kan anses som omsorgsperson varierer dermed avhengig av om denne omsorgspersonen 

oppholder seg i Norge, eller i hjemlandet. 

I: nei, det er ganske mange av de somaliasakene, det er ikke så vanlig ellers her på 

OFAM, men som omhandler fosterbarn eller adoptivbarn, barn som kommer helt 

utenfor personkrets. Og der er jo kravene til omsorgspersoner i hjemlandet ganske lave, 

altså terskelen for at de har noen andre å bo hos er veldig liten. Det kan være en bekjent, 

altså, hva som helst nesten, kan ifølge loven være en omsorgsperson. Så det er noen av 

de (sakene) du må avslå selv om de har bodd ganske lenge sammen med en familie.  

 

G: Hva er det som gjør at de må avslås, hva er det som gjør at de godkjennes eventuelt? 

 

I: De må godtgjøre at de ikke har noen andre, at de står helt alene igjen tilbake. Så hvis 

det er en familie da med tre barn for eksempel, som har bodd hos en tante mens 

mor/fostermor har bodd her. Det tar jo tid å få fremmet søknaden, hvis man har kommet 

fra Somalia og må dra til Addis (Abeba) eller, fra Eritrea og må dra til Addis, kan det jo 

ta et år før de får levert. Og vi bruker jo seks måneder73 på å saksbehandle barn som 

søker alene. Og, i mellomtiden så har de da bodd sammen med noen andre, 

klansmedlemmer, eller noen slektninger, eller også bare bekjente, og da vil vi avslå den, 

fordi de har noen andre. (G: fordi de har noen andre) Som kan ta vare på dem. 

 

                                                 
72 Intervjuene ble foretatt på et tidspunkt med stort trykk i saksmengden på asyl. 
73 Saksbehandlingstider varierer 
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Referansepersonen(e) må vurderes som egnet som fosterfamilie av fosterhjemtjenesten 

(Barne- ungdoms- og familiedirektoratet). Det stilles krav til en stabil livssituasjon, gode 

samarbeidsevner, alminnelig god helse og økonomi, bolig og sosialt nettverk i tillegg til krav 

om god vandel (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017). Barn som plasseres i 

fosterhjem i Norge befinner seg ofte i en svært sårbar situasjon, de har gjerne blitt tatt ut av 

sin opprinnelige familie, og det stilles strenge krav til fosterfamilien med den hensikt å sikre 

trygghet og stabilitet for barnet hos fosterfamilien. Fosterbarn i familieinnvandringssaker har 

imidlertid, i henhold til kravene i forskriften, allerede vært en del av fosterfamilien sin i lang 

tid før de søker familieinnvandringstillatelse. Å innvilges opphold sammen med 

fosterfamilien representerer dermed i praksis ikke en overgang fra en familie til en annen, 

men en fortsettelse av relasjonen.  

For at et fosterbarn skal kunne få opphold må det altså godtgjøres at familien er egnet som 

fosterfamilie, og at de har hatt denne rollen i hjemlandet. I tillegg må det godtgjøres at de ikke 

har noen andre i hjemlandet som kan ta vare på barnet. Først og fremst innebærer det at de 

biologiske foreldrene enten må være døde, eller helt og holdent ha overlatt foreldreansvaret til 

fosterforeldrene. Terskelen for å definere en person i hjemlandet som omsorgsperson er lav 

sammenlignet med kravene for personer i Norge. Så lenge det er mulig å argumentere for at 

barnet bor hos/kan bo hos noen som kan ta vare på dem, kan man avslå på bakgrunn av at 

barnet vil kunne ivaretas av denne eller disse personen(e). Tid – hvor lang tid personen i 

Norge og barnet har vært adskilt spiller også inn; langvarig adskillelse, selv om den kan 

skyldes lang søknadsprosess og lange saksbehandlingstider, anses som en svekkelse av 

familierelasjonen, og kan brukes som et argument for å avslå søknaden.    

Foreldreansvar slik det defineres i barnelova er et juridisk begrep som angir rettigheter og 

plikter overfor et barn, og trenger ikke være sammenfallende med å ha omsorgen for barnet. I 

saker der det er vanskelig å dokumentere foreldreansvar vil likevel den de facto 

omsorgssituasjonen kunne være avgjørende, men den vil kunne brukes til å argumentere både 

for å avslå, eller innvilge en søknad. Simultant med at kravene til personer som ønsker å hente 

et fosterbarn til Norge er svært høye, argumenteres det for at personer som potensielt kan ha 

en ganske løs relasjon til barnet vil være i stand til å ta foreldreansvaret og ivareta barnets 

beste i tilfeller der UDI avslår søknaden om familieinnvandring. 
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5.1.1 Kan- vs. Rettighetsbestemmelser, 
innvandringspreventive hensyn og hensynet til barnets beste 

Bestemmelsen som åpner for at fosterbarn kan få opphold er det saksbehandlerne omtalte som 

en kan-bestemmelse. Kan-bestemmelser kan veies opp mot andre hensyn, særlig aktuelt her er 

innvandringsregulerende hensyn. Dette innebærer at dersom en innvilgelse vil kunne etablere 

en praksis for innvilgelse av store innvandringsgrupper, kan dette tas med i betraktningen når 

saken vurderes (Utlendingsloven § 49). Om det skal legges vekt på innvandringsregulerende 

hensyn, og i hvor stor grad, er gjenstand for politisk styring.  På tidspunktet for intervjuene 

vektla saksbehandlerne at innvandringsregulerende hensyn skulle vektes på en slik måte at det 

«trumfet det meste». 

Vi har fått beskjed gjennom utallige lover og rundskriv at innvandringspreventive 
hensyn skal trumfe sterke menneskelige hensyn dersom det er store potensielle 
innvandringsgrupper det gjelder.  

Den smale adgangen til å innvilge denne typen tillatelser fører til at terskelen for å få innvilget 

opphold som fosterbarn blir veldig høy.  

Et annet sentralt hensyn her er hensynet til barnets beste. Dette skal være et «grunnleggende 

hensyn» i saksbehandlingen av saker som angår barn (Utlendingsloven § 49).  

Vi er også pliktig til å sørge for at barn ikke blir bortført for eksempel. Når vi ikke har, 
fødselsattest, ikke har dommer eller beslutninger fra offentlige myndigheter vi kan stole 
på i det landet det gjelder, og vi ikke kan ta DNA for å bekrefte, så vet vi i realiteten 
ikke hvem barnet er, eller hvilken relasjon barnet har med den personen i Norge. Og det 
er fryktelig problematisk, og vi er pliktige til å være restriktive da, på grunn av det. (…) 
Samtidig så er det jo også sånn at det kommer en barnets beste-vurdering inn, men i 
realiteten, så er det andre tungtveiende hensyn, innvandringsregulerende hensyn må vi 
helt klart forholde oss til. Men barnets beste er jo også å sørge for at ingen barn kan bli 
bortført fra sine biologiske foreldre eller andre (omsorgspersoner). Men kanskje barnets 
beste også kan være å bo i Norge. Så dette er kjempevanskelig rett og slett. 

 

Innvandringsregulerende hensyn kan også vurderes veie tyngre enn hensynet til barnets beste, 

samtidig er det ikke alltid gitt hva som faktisk vil være til barnets beste. Borføring av barn kan 

åpenbart stride mot barnets beste, og bryter med internasjonale konvensjoner, som for 

eksempel barnekonvensjonen. Usikkerheten rundt relasjoner, og vanskene med å bekrefte 

dem er også en viktig årsak til at terskelen for å få innvilget en fosterbarnstillatelse er høy.   
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5.2 Hvem er familie? – en oppsummering 
Familieinnvandring innebærer at et familiemedlem som befinner seg på utsiden av 

nasjonalstaten får statens tillatelse til å bosette seg i landet sammen med sitt familiemedlem. 

Saksbehandlere i UDI skal gjennom sine vedtak i utgangspunktet bare anerkjenne 

eksisterende familiebånd slik de defineres i loven, men gjennom vedtakene som fattes bidrar 

de også til å definere hva familie er og bør være.  

Utlendingslovens utgangspunkt er at familiebånd enten er juridiske eller biologiske, og kan 

dokumenteres ved DNA eller papirer. I tråd med barnelova går utlendingsloven ut i fra en 

toforeldremodell, med en far og en mor (medmor). Loven speiler en forståelse av 

kjernefamilien som den grunnleggende familieenheten, der biologiske eller juridiske bånd ses 

som bevis for relasjonens eksistens. Jeg vil derfor argumentere for at Mustasaaris (2015) 

kjernefamilieparadigme er relevant også i norsk rett. Kjernefamilien har tradisjonelt vært en 

vanlig måte å forstå familie på (Cheal 2002), og dette reflekteres altså også i norsk lov, selv 

om lovreguleringen av familierelasjoner i norsk kontekst åpenbart har vært gjenstand for 

liberalisering. Samtidig reflekterer utlendingsloven, særlig gjennom unntaksbestemmelsene 

en mer inkluderende forståelse av familiebånd, der fokuset ligger på den faktiske 

omsorgssituasjonen; hvem ivaretar barnets behov?  

Man kan også argumentere for at lovverket inneholder en forståelse for at andre kulturer har 

hatt, og har andre måter å organisere familieliv på, ved at det åpnes for at relasjoner som i 

utgangspunktet ikke kvalifiserer til familieinnvandring gjennom å ikke passe inn, (eventuelt at 

de ikke kan dokumentere å passe inn) i definisjonen av «nærmeste familiemedlemmer», 

likevel kan innvilges opphold.  

5.2.1 En etablert del av husstanden 

I denne oppgaven eksemplifiseres dette gjennom vurderinger av søknader fra fosterbarn, som, 

gitt at de vurderes å være en «etablert del av husstanden» kan innvilges opphold. Samtidig 

viser saksbehandlernes praksis at slike saker kan være svært vanskelige å behandle, grunnet 

vansker med å fastslå hvorvidt det er snakk om et reelt fosterbarnsforhold i juridisk forstand.  

Søknader fra fosterbarn, og deres ønske om å være med fosterfamilien i Norge (og 

fosterfamiliens ønske om å hente dem til Norge) må også vektes mot andre hensyn, hvordan 

denne vektingen skal gjøres er til dels gjenstand for politisk styring, Dette innebærer at 
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innvandringsregulerende hensyn kan veie tyngst dersom en innvilgelse vil skape presedens 

for innvilgelse av opphold for store grupper innvandrere. Det kan derfor være grunn til å stille 

spørsmål ved hvor reell muligheten for å få innvilget opphold etter denne 

unntaksbestemmelsen er.  

Eksempler på saker vi kan innvilge, er hvis de har overtatt omsorgen for et barn fordi 

foreldrene døde, barnet var to år da, nå er det tolv, og de har bodd i et hushold som kun 

har bestått av DEN kjernefamilien. Hvis det har bodd andre tante og onkler eller en 

bestemor så kan vi også avslå på det, for da har de andre omsorgspersoner. Det er noen 

vi har omgjort fordi de har forlatt Land X og dratt sammen til Land Y, by A, og søker 

alle sammen der. Så avslår vi fosterbarnet, vi tror de har andre klansmedlemmer eller 

noe, og så viser det seg at de har klage inne, jeg tar opp og ser på klagen, så ser jeg at 

mor og de andre barna er fortsatt i Land Y, by A, de er der med det andre barnet, de drar 

ikke. Og da, da har jeg ofte nok til å argumentere for at dette er fast og etablert og er 

bevist på en måte da. 

Saksbehandlerne vektla at hvorvidt et barn kunne sies å være en «etablert del av husstanden» 

betydde at relasjonen skulle være av en viss varighet, og at barnet ikke skulle ha andre 

omsorgspersoner i hjemlandet. Terskelen for hvem som kunne defineres som en 

omsorgsperson så lenge denne befant seg i utlandet ble av saksbehandlerne beskrevet som lav, 

sammenlignet med kravene til en omsorgsperson som befant seg i Norge. Adgangen til en slik 

tillatelse skal være smal, fordi innvandringsregulerende hensyn skal vektlegges. Det vises 

derfor gjerne til at den gjeldende omsorgssituasjonen slik den er definert av UDI er god (nok) 

for barnet, og at det derfor ikke foreligger sterke nok grunner til å innvilge. I eksempelet over 

viser saksbehandleren til at det at familien ikke reiste i fra fosterbarnet, i behandlingen av 

klagen kunne benyttes som et argument for at relasjonen er så fast og etablert at hun kunne 

gjøre om vedtaket. Ved å bli signaliserer fostermor at barnet er hennes ansvar, og at ingen 

andre står parat til å ta over det ansvaret dersom hun drar. UDI opererer i utgangspunktet med 

en innreisefrist på seks måneder etter innvilgelse av opphold, saksbehandleren poengterer 

derfor at familien, selv om relasjonen til fosterbarnet er «fast og etablert», likevel kan velge å 

reise fra det av frykt for å selv miste sin oppholdstillatelse, og slik, fordi de følger instruksene 

i vedtaksbrevet uforvarende «bevise» at avslaget var riktig. 
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5.2.2 Foreldreansvar og samtykke 

I vurderinger av foreldreansvar oppstår det problemer i tilfeller der det er uklart etter hvilket 

lovverk eller hvilke tradisjoner saken skal vurderes etter. Det kan også oppstå dilemmaer i 

tilfeller der en forelder juridisk har foreldreansvar, men den faktiske omsorgsituasjonen tilsier 

at samtykke ikke kan eller bør innhentes fra denne forelderen. Praksis er at det er søkers 

hjemlands regler for foreldreansvar som skal være utgangspunkt for saksbehandlingen, i 

tilfeller der mor, begrunnet i eksempelvis Sharia-lov, ikke har del i foreldreansvaret kan en 

slik praksis vurderes å stride med norsk rett, ved å bryte med kvinnekonvensjonen.  

Samtidig kan vurderinger av foreldreansvar etter en praksis der begge foreldre har lik del i 

foreldreansvaret også by på problemer. For eksempel dersom en forelder aldri har tatt del i 

den faktiske omsorgen for barnet vil det kunne fremstå urimelig å kreve samtykke fra denne 

forelderen. Samtykke, eller å nekte samtykke av «rent trakasserende grunner» er det åpnet for 

å gjøre unntak fra dette kravet, jamfør et praksisnotat (PN2013-003). Dette innebærer 

imidlertid at søker eller referanse må kunne vise til at dette er tilfelle, og saksbehandler må 

vurdere at det kan gjøres unntak i dette tilfellet. 

5.2.3 «Det er veldig vanskelig rett og slett» 

Norges forpliktelser til å ikke bidra til bortføring av barn, og de store problemene knyttet til å 

avklare spørsmål rundt identiteten til barna som søker innebærer at UDI må utvise stor 

forsiktighet i vurderinger av om det skal gjøres unntak fra krav om samtykke fra forelder med 

del i foreldreansvar. Dette gjelder også i fosterbarnssaker, der man må vurdere om 

saksopplysningene tilsier at barnet er en «etablert del av husstanden». 

I tillegg kommer hensynet til statens behov for migrasjonskontroll, og de gjeldende instrukser 

om at innvandringsregulerende hensyn skal veie tyngst dersom et tilslag vil kunne etablere en 

praksis der store grupper innvandrere kan få opphold. Dette hensynet gjelder også i tilfeller 

der det kunne være snakk om «sterke menneskelige hensyn»: 

 

 



68 
 

Det som er vanskelig når man jobber med familiesaker som også handler om barn, så er 

det det at en konsekvens av familieinnvandring er at familien er splitta. Og for veldig 

mange, særlig når man er flyktningfamilier, så har det skjedd ting, man har blitt utsatt 

for ting, som gjør at de, sammenlignet med meg eller min familie, er i en vanskelig 

situasjon, de har opplevd vanskelige, fæle ting. Man tenker uff, det her må jo, få lov til å 

få unntak her på en måte. Men det gjelder jo så mange, så det blir jo umulig å gi unntak 

til dem for det vil jo gi unntak til, veldig mange, altså alle nesten, i akkurat den gruppa. 

Så derfor er det veldig strenge krav da. 

Fordi det potensielt vil kunne gjelde så mange, argumenteres det med nødvendigheten av å 

gjøre adgangen til unntak i vedtakene så smal som mulig. 

5.2.4 Først kommer vedtaket, så må det begrunnes 

Innvandringsregulerende hensyn er, etter dagens praksis et så tungtveiende hensyn at 

adgangen til å gjøre unntak er svært smal. Dette innebærer at den reelle muligheten til å få 

innvilget opphold på bakgrunn av en fosterbarnsrelasjon er svært liten.  

I avslagsvedtakene vektlegges imidlertid også usikkerheten rundt relasjonen, og det 

argumenteres gjerne med at en relasjon i hjemlandet kan ivareta barnet. Det argumenteres ut i 

fra en kjernefamiliemodell, men også faktiske omsorgsforhold. Hvorvidt man ser hen til en 

kjernefamiliemodell eller om man argumenterer ut i fra andre definisjoner av familie og 

foreldreskap ser ut til å avhenge, hvert fall delvis av hvilken argumentasjon som best 

sammenfaller med avgjørelsen om å avslå søknaden. Saksbehandlingspraksisen, som 

vektlegger innvandringsregulerende hensyn, fører til ulike krav til omsorgspersonen, 

avhengig av om denne befinner seg i Norge, eller et annet sted.  
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6 Konklusjon 

6.1  
Problemstillingene som søktes besvart i denne oppgaven var: Hvordan fatter saksbehandlere 

vedtak i familieinnvandringssaker som omhandler barn, hvilke utfordringer møter de i sin 

virksomhet og hvordan håndterer de disse? Ut fra dette har jeg valgt å fokusere på hvordan 

saksbehandlerne håndterer saker der hvem som har foreldreansvaret kan være uklart, der det 

ikke foreligger samtykke fra forelder med del i foreldreansvaret, eller der det må vurderes 

hvorvidt det er mulig å gjøre unntak fra kravet om samtykke. Problemstillingene belyses ved 

å studere praksis i saker der søker er enten et fosterbarn eller et særkullsbarn, med et særlig 

fokus på fosterbarn, og saksbehandlernes utfordringer med å fastslå relasjonen mellom barnet 

og personene i Norge, og eventuelle andre omsorgspersoner. 

Jeg konkluderer med at vurderinger av foreldreansvar både inkorporerer en 

kjernefamiliemodell, og andre, mer inkluderende modeller for familie og foreldreskap, men at 

andre tungtveiende hensyn, som innvandringsregulerende hensyn, kan spille inn og styre 

hvordan saksbehandlerne vurderer sakene de sitter med. Forståelse for praksis – rutinene for 

disse vurderingene er avgjørende for å vise hvordan ulike instrukser fra lovgiver og ledelsen i 

UDI, i tillegg til idealet om likebehandling gjør at UDI opererer med ulike forståelser av 

familieliv, avhengig av hva slags vedtak som fattes. 

Oppgaven har fokusert på hva saksbehandlerne gjør, og deres resonnementer rundt hvorfor de 

gjør det, på bekostning av redegjørelser for deres egne tanker og følelser knyttet til arbeidet. 

Saksbehandlerne i denne studien ga uttrykk for ulike synspunkter knyttet til både lovverk og 

egen rolle i håndhevingen av den. Noen var kritiske, andre mer positive. Mange vektla at de 

som byråkrater «bare fulgte reglene», andre uttrykte frustrasjon over det de så som manglende 

handlekraft hos kolleger, ledelsen og lovgiver (Storting og regjering). Allikevel gjorde de mer 

eller mindre det samme; de fattet vedtak på bakgrunn av den praksisen som gjaldt sakstypen 

de behandlet. Det er ikke dermed sagt at deres tanker og følelser rundt deres arbeid ikke er av 

interesse i forståelsen av utlendingsforvaltningen, men jeg vil argumentere for at i en oppgave 

som denne, med mål om å forstå hva som skjer, blir personlige synspunkter mindre viktige.  
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6.2 Veien videre 
Grunnet feltets kompleksitet har jeg i denne oppgaven kun hatt mulighet til å se på en liten 

flik av alle relevante problemstillinger knyttet til familieinnvandring og barn. Denne 

oppgaven har fokusert på vurderinger av foreldreansvar eksemplifisert gjennom saker der 

søker er et særkullsbarn, eller et fosterbarn. Samtidig har jeg forsøkt å vise viktigheten av å 

forstå hvordan saksbehandleres virksomhet formes av praksis, og at det ikke er tilstrekkelig å 

kun se på lovverket for å forstå hvordan UDI fatter vedtak. Praksis kan med fordel studeres 

nærmere, gjerne med utgangspunkt i hvordan praksis formes, for eksempel ved å se nærmere 

på organisasjonsstrukturen til OFAM. En mer omfattende undersøkelse av vedtak og 

eventuelle rettsavgjørelser vil også kunne bidra til større innsikt i vurderinger av 

foreldreansvar i møte med nasjonalt og internasjonalt lovverk.  

Studier av andre tilfeller der barn er delaktige i familieinnvandring vil også være nyttig, 

eksempelvis tilfeller der barnet er referanseperson i en søknad om opphold på grunnlag av 

samvær med barn, eller vurderinger av barnets beste dersom en forelder kan eller skal utvises 

fra riket. Andre unntaksbestemmelser enn fosterbarnstillatelser, for eksempel dersom barnet 

som søker er over 18 eller pleietrengende kan også med fordel utforskes med utgangspunkt i 

praksis. 

Jeg håper denne oppgaven kan bidra til å belyse hvor uhyre kompliserte 

familieinnvandringssaker som involverer barn kan være, og dermed også viktigheten av å 

forstå prosessene som ligger bak vurderingene til UDI bedre enn man gjør i dag.  
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Vedlegg 1 
Vedlegg 1 

Begrepsliste  

DUF: DUF, datasystemet for utlendings- og flyktningesaker er UDIs datasystem der alle 

saker og de berørte parter registreres. Alle søkere får tildelt et nummer når de søker første 

gang og dette nummeret følger saken og søker videre. DUF-nummeret fungerer også som 

søkers ID-nummer frem til vedkommende eventuelt får D-nummer eller norsk 

personnummer. 

Regelverksportalen: En database knyttet opp til DUF som inneholder alle relevante 

rettskilder i tillegg til interne praksisnotater og instrukser. Ansatte slår opp i denne ved 

behandling av en sak.  

Prosessmal: mal for hvordan saker skal utredes og behandles, hva slags informasjon som må 

være på plass og hvordan den skal innhentes. 

Vedtaksmal: Mal for vedtakene der man ved å huke av for type søknad og relevante 

lovhjemler (paragrafer) får opp standardformuleringer som settes inn i vedtaket. Dette 

innebærer at vedtakene ser veldig like ut både i form og innhold.  

Tekstgruppe: Har ansvaret for «tekstene» som legges ut for ansatte og brukere av tjenestene. 

Består av folk som bare jobber med dette, men også saksbehandlere. 

Landinfo: Faglig uavhengig enhet administrativt underlagt UDI. Landinfo samler inn og 

vurderer informasjon som utlendingsforvaltningen trenger for å vurdere sine saker. 

Servicesenteret 

Tidligere hadde UDI egne ansatte som kun hadde som oppgave å svare på henvendelser fra 

publikum per telefon og e-post. Dette er nå endret, og de ulike enhetene rullerer på å bemanne 

servicesenteret slik at alle saksbehandlere sitter der en uke i strekk ca. hver femte uke.  

Søknadsportalen 

Portal for registrering av søknader om besøksvisum, oppholdstillatelse, reisedokument med 

mer, pluss fornyelse av disse tillatelsene. 
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Sjekkliste: Liste over alle dokumenter som må leveres og eller/fremvises ved oppmøte hos 

ambassaden. Listen varierer med type søknad og hvor man søker fra, med det vanligste er at 

det bes om ID-dokumenter og eventuelle personlige erklæringer om familieforholdet. 
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Vedlegg 2 
Litt om prosjektet og hva som skal skje under intervjuet 

Jeg er masterstudent i sosiologi og skriver masteroppgaven min om familieinnvandring der 

barn er part. Det jeg er interessert i er dere som jobber i UDI sine kunnskaper om denne typen 

saker, og hvordan dere jobber for å fatte vedtak, og også deres tanker om det arbeidet dere 

gjør. Jeg vet lite om hvordan saksbehandlingen foregår, så jeg vil gjerne at du er så detaljert 

som mulig, du må gjerne bruke anonymiserte eksempler sånn at det er lettere for meg å forstå.  

Jeg vil bare understreke at dette på ingen måte skal være noe evalueringsprosjekt, jeg er 

interessert i den kunnskapen dere har om det arbeidet dere gjør. 

 

Bakgrunn 

Jeg vil ha litt generell informasjon om deg før vi kommer i gang 

- Alder  

- Utdanning 

- Tidligere arbeidserfaring 

- Hva førte til at du begynte å jobbe i UDI? 

- Hvor lenge har du jobbet i UDI; hvilke avdelinger/områder? 

- Hva er dine primære arbeidsoppgaver? 

NB: organisasjonskart hvor er vedkommende på kartet 

Saksbehandling 

- Hvilke sakstyper har du mest erfaring med? 

Hvordan er barn involvert? F.eks fam til flyktninger, biologiske, adopterte, fosterbarn, 

særkullsbarn etc. 
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- Kan du fortelle meg om en vanlig arbeidsdag, for eksempel gårsdagen, fra begynnelse 

til slutt?  

Forsøk å få informanten til å være så detaljert som mulig; få et bilde av hvordan de 

jobber/kommuniserer seg i mellom? 

- Kan du fortelle meg om den saken du jobber med nå, eventuelt en sak du akkurat har 

avsluttet?  

- Hva slags opplysninger trengte du i denne saken (fikk du disse opplysningene) 

- Samarbeidet du med noen i denne saken (har de første/annen-hånd?) 

Vær konkret  du ønsker å danne deg et bilde av selve vedtaksprosessen. Hvilke tekster, 

hvem samarbeider du med etc. 

- Vil du si denne saken er typisk/utypisk, hvorfor (ikke)? 

Var selve saken typisk, hva med grad av samarbeid etc 

Tvil og avslag 

- Hva gjør du når du er i tvil om en sak? (avslag eller ikke) Skjer det hyppig? 

- Hvilke virkemidler bruker du/kan du bruke for å avgjøre en sak? 

- Hvordan er prosessen når du avslår en søknad? (hva er mulige årsaker for avslag?) 

Skjønnsrom 

- I hvilken grad må du bruke skjønn for å fatte vedtak i sakene du arbeider med 

 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg lest en del og kommet over en del begreper som jeg 

gjerne vil få litt informasjon om før vi går videre. 

- ¬hva legger du i disse begrepene, kjenner du dem fra før, finnes det andre relevante 

begreper?  
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- særkullsbarn 

- adoptions of convenience 

-  ankerbarn  

- Proformabarn 

-  falske foreldreskapserklæringer etc 

Nå vil jeg gjerne snakke litt om det som kalles «misbruk av retten til familieinnvandring» og 

dine erfaringer med det. 

«misbruk av retten til familieinnvandring» 

- Kan du fortelle om en sak du har arbeidet med der du mistenkte/bekreftet misbruk av 

retten til familieinnvandring? 

- Hva gikk mistanken ut på?/hva utløste den? 

- Hvordan gikk du frem? 

Dersom de ikke allerede har kommet inn på disse virkemidlene tidligere i intervjuet  

- Hva er dine erfaringer med bruk av virkemidler som DNA-testing, intervjuer, 

hjemmebesøk etc 

Be dem gjerne bruke eksempler, gjerne hvis de har flere saker 

- Finnes det andre virkemidler UDI kan benytte, hva går de ut på? 

 

Utfordringer 

- Er det ting du synes er spesielt utfordrende i arbeidet med saker der barn er involvert? 

Er disse sakene enklere/vanskeligere enn saker med f.eks. ektefeller   

mediebildet: 
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Jeg er interessert i deres refleksjoner rundt flyktningkrisa, økning i familieinnvandring, 

hvorvidt lovverk er for strengt/ytterligere innstramminger må på plass etc. Både personlige 

refleksjoner, samt hvordan UDI offisielt stiller seg til dette 

- Norske utlendingsmyndigheters arbeid diskuteres ofte i mediene. Har du noen 

synspunkter på dette? 

 

- Er det andre ting jeg ikke har spurt deg om som du har lyst til å snakke om? 

 

- Har du noen spørsmål? 
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Vedlegg 3 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Vedtaksprosessen i familiegjenforeningssaker der søker er et barn 

Jeg heter Guro og er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg skriver på min 

masteroppgave om familieinnvandringssaker der barn er part. I den forbindelse ønsker jeg å 

snakke med deg som jobber som saksbehandler om jobben din og hva du gjør i arbeidet med å 

fatte vedtak.  

Deltagelse er helt frivillig, og du står fritt til å trekke deg når som helst. Om du velger å delta 

vil vi møtes et sted og gjennomføre et intervju på rundt en time. Jeg vil gjerne gjøre lydopptak 

av intervjuet, men du står fritt til å si nei til å bli tatt opp.  

Du vil fortsatt være bundet av taushetsplikten under intervjuet, du skal derfor ikke gi meg 

informasjon som kan bidra til å identifisere personer i sakene du jobber med.  

All informasjon vil behandles konfidensielt, både i forbindelse med intervjuet og i den ferdige 

oppgaven. Jeg har taushetsplikt, all informasjon og alle deltagere vil anonymiseres. Det er 

bare jeg som vil ha tilgang til informasjonen i ikke-anonymisert form. Når oppgaven er ferdig, 

senest desember 2016, vil all informasjon som kan bidra til å identifisere deg slettes. Om du 

skulle velge å trekke deg underveis vil all informasjon slettes umiddelbart. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. Jeg har også tillatelse fra UDI til å gjennomføre prosjektet. 

Om du har spørsmål kan jeg nås på telefon 47641824, eller e-post 

gurokhag@student.sv.uio.no. Min veileder, professor Mette Andersson kan nås på telefon 

22854974, eller e-post mette.andersson@sosgeo.uio.no.  

 

Jeg setter stor pris på din deltagelse! 

Vennlig hilsen Guro Kjernli Hagerup Gao 

mailto:mette.andersson@sosgeo.uio.no
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