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Sammendrag 
Forfattere: Suchitra Badhwar og Hege Helgesen 

Tittel: Traumatiserte flyktningers følelser 

Veiledere: Nora Sveaass og Marianne Opaas 

 

I Norge bor det om lag 200 000 mennesker med flyktningbakgrunn som kommer fra 

land i krig, eller land med undertrykkende regimer, hvor deres menneskerettigheter ikke har 

blitt ivaretatt. Mange har blitt utsatt for tortur, forfølgelse, fengsling og overgrep. De fleste av 

dem som opplever slike traumatiserende hendelser vil utvikle posttraumatiske plager av ulik 

art og alvorlighetsgrad, hvor mistillit, lav stresstoleranse og overveldende følelser kan være 

mest invalidiserende i hverdagen.  

Oppgaven vår er en kvalitativ studie basert på intervju fra forskningsprosjektet 

«Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger» ved Nasjonalt kunnskapssenter 

om vold og traumatisk stress (NKVTS), ledet av Marianne Opaas og tidligere av Sverre 

Varvin. Utvalget vårt bestod av åtte flyktninger med hver sine sett med intervjuer.  

Gjennom tematisk analyse kategoriserte vi følelsene flyktningene ga uttrykk for når de 

beskrev sitt liv og sine opplevelser i periodene Før krig, Krig, Flukt, Ankomst og Opphold. 

Analysen tok utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke ulike følelser formidler 

traumatiserte flyktninger når de forteller om sine livserfaringer, og hvilke variasjoner i 

følelsene fremkommer i deres beskrivelser av periodene før krig, krig, flukt, ankomst og 

opphold? Vi illustrerte i hvilken grad følelsene som fremkom i tilknytning til hver av 

periodene var behagelige eller ubehagelige, ved hjelp av en konstruert graf på en tidslinje. Vi 

så på variasjoner i flyktningenes følelser både individuelt og for gruppen som helhet.  

Vi fant flere likheter i følelsesuttrykkene som flyktningene beskrev for de ulike 

periodene. De ga uttrykk for et mangfold av følelser, deriblant glede, frykt, tristhet, ømhet, 

skyldfølelse, skam, sinne, verdiløshet, takknemlighet og flere. Flere av følelsene gikk igjen i 

de ulike periodene, men varierte i innhold og styrke. Mange viste en tendens til å idealisere 

førkrigstiden, mens de kunne differensiere mellom ulike følelsesnyanser i nåtiden. Samtidig 

var det flere ulikheter i følelsesuttrykkene. Variasjonen i følelsene var unik for hver 

informant, illustrert med hver sin graf. Enkelte perioder, som for eksempel ankomsttiden, var 

preget av svært forskjellige følelser, hvor noen ga uttrykk for håp og optimisme mens andre 

formidlet desperasjon. Avslutningsvis blir funnene sett i lys av relevant teori og vi drøfter 

funnenes mulige implikasjoner for psykologisk behandling. 
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 Innledning  

 

«Da jeg kom til Norge var jeg en hyggelig person, jeg gikk rundt og smilte og fikk norske 

venner. Jeg tenkte positivt. Familien min tenkte jeg kunne få et bra liv her i Norge, en bra 

fremtid. (…) Men nå har jeg bare blitt negativ og har mistet mange kamerater fordi jeg har 

blitt en annen person. Jeg begynner å miste meg selv, fordi det hver dag kommer nye 

vanskeligheter. (…) Man kan bli gal, ikke sant? (…) Hvis det er sånn livet er her, er det bedre 

at jeg flytter. Der (i hjemlandet) dør man kun én gang, ikke sant? Men her (i Norge) dør jeg 

litt hver dag. Hver dag.» 

- Amir1  
 

«Amir» er en flyktning fra Midtøsten som forteller om hvordan han hadde det da han 

kom til Norge for noen år siden, og hvordan han har det nå. I likhet med Amir er det mange 

mennesker over hele verden som blir tvunget til å flykte enten i eget land eller over 

landegrensene og må starte et nytt liv på en fremmed plass. Totalt er det over 65,6 millioner 

mennesker som har måttet flykte fra sine hjem per 2017 (FNs høykommissær for flyktninger 

[UNHCR], 2017). Over 40 millioner av disse er internt fordrevne og har flyktet innenfor eget 

hjemland (Council & Grid, 2016), mens omtrent 22,5 millioner har krysset landegrenser og 

fått asyl i et annet land enn deres eget (UNHCR, 2017). De fleste som flykter fra hjemlandet 

sitt drar til nabolandene, mens en liten andel tar farefulle veier til Europa i håp om et nytt og 

bedre liv i trygghet. Disse søker som oftest hjelp fra menneskesmuglere som kynisk utnytter 

dem og utsetter dem for en svært utfordrende og risikabel flukttilværelse. I Norge bor det i 

dag omkring 200 000 mennesker med flyktningbakgrunn (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2017). 

Mange har vært vitne til drap av familiemedlemmer og blitt utsatt for tortur, forfølgelse, 

fengsling og overgrep. Disse alvorlige og potensielt traumatiserende påkjenningene kan gi 

langvarige følgetilstander med plagsomme kroppslige og psykiske symptomer 

(Helsedirektoratet, 2016). Flertallet av de som opplever traumatiserende hendelser når ikke 

klinisk terskel for posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men mange vil kunne utvikle 

posttraumatiske plager av ulik art og alvorlighetsgrad (Sveaass & Johansen, 2006). Ofte vil 

psykiske plager som depresjon, mistillit, lav stresstoleranse samt overveldende følelser av 

skam og redsel kunne være mest invalidiserende i hverdagen (Dahl, Sveaass & Varvin, 2006). 

Når mennesker opplever livstruende hendelser er det ikke uvanlig at følelser settes til side og 

                                                
1 Deltaker i forskningsprosjektet «Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger» ved Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 
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at fokuset kun blir på å overleve, der og da. Etter hvert begynner virkningene av de enorme 

belastningene man har vært gjennom å gjøre seg gjeldende (Stein, 1981). Ofte vil det å få et 

fysisk helseproblem eller oppleve motgang i ankomstlandet kunne utløse de følelsene man har 

klart å holde på avstand i flere år. Avslag på jobbsøknader vil for eksempel kunne være 

dråpen som får begeret til å renne over, og man bryter sammen. Flyktninger har likevel 

mulighet til å klare seg gjennom en vanskelig tilpasningsprosess i eksil, med økt stress og 

store belastninger, hvis de får adekvat hjelp og støtte (Dahl et al, 2006). 

Traumatiserte flyktninger vil ofte slite med plager i mange år etter ankomst til et nytt 

land (Varvin, 2008). Plagene kan i utgangspunktet være reaksjoner på traumene, men kan 

forverres og vare lenger hvis man møter på mange tilleggsutfordringer i ankomstlandet. 

Følelser knyttet til traumet – som frykt, tristhet og skyld, kan også bli forsterket av situasjoner 

i hverdagen, selv om man er ute av traumesituasjonen. For å kunne møte flyktningene på en 

god måte og tilby adekvat hjelp og støtte er det viktig å ha god traumeforståelse. Dette 

omfatter å kjenne til hvordan traumatiserende erfaringer i hjemlandet, flukt og eksil oppleves, 

og hva flyktningene føler. Hvordan har de alvorlige hendelsene påvirket dem? Hva følte de 

da, og hva føler de nå? 

I vårt hovedoppgaveprosjekt setter vi oss inn i historiene til åtte traumatiserte 

flyktninger slik de presenterte sitt liv og sine erfaringer i forskningsintervjuer i forkant av 

psykologisk behandling. Intervjusettene hører til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS) sitt forskningsprosjekt «Behandling og rehabilitering av 

traumatiserte flyktninger». Vi utførte en tematisk analyse av intervjuene, med ønske om å 

besvare følgende problemstilling: Hvilke ulike følelser formidler traumatiserte flyktninger når 

de forteller om sine livserfaringer, og hvilke variasjoner i følelsene fremkommer gjennom 

deres beskrivelser av periodene før krig, krig, flukt, ankomst og opphold? Det første 

spørsmålet handler om hvilke følelser de formidler, mens det andre omhandler hvordan disse 

følelsesuttrykkene varierer i sammenheng med tidsperiodene det er snakk om. Vårt teoretiske 

utgangspunkt vil være Carroll E. Izard sin differensielle emosjonsteori.  

Formålet med prosjektet er å få mer innsikt i traumatiserte flyktningers psykiske helse, 

med fokus på deres følelser slik de kommer til uttrykk i intervjuene. Økt innsikt i 

flyktningenes emosjonelle tilstand vil være av klinisk betydning for terapeuters møte med og 

arbeid med flyktninger som får psykologisk behandling, og oppgaven vår vil forhåpentligvis 

være et nyttig bidrag til forskningsfeltet som omhandler traumatiserte flyktninger i Norge.  
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 Flyktninger og flukt 

 

 En flyktning er en som har fått innvilget beskyttelse i et land utenfor sitt eget. Et 

menneskes behov for beskyttelse besluttes på grunnlag av informasjon personen kan bidra 

med, i tråd med FNs flyktningkonvensjon (UNHCR, 1951). Flyktninger som får 

oppholdstillatelse i et annet land har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av 

etnisitet, hudfarge, legning, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller 

politisk oppfatning (konvensjonsflyktning); på grunn av reell fare for å bli utsatt for 

dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling; eller på grunn av 

straff hvis de reiser tilbake til hjemlandet (Utlendingsdirektoratet [UDI] a), 10.10.17). 

 En person kalles asylsøker når vedkommende har søkt om asyl (beskyttelse) i et land 

og ikke fått søknaden sin endelig avgjort. Ved positivt svar på søknaden får personen 

oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. En overføringsflyktning er en 

som kommer til vertslandet ved hjelp av FNs høykommissær for flyktninger. FNs 

høykommissær søker på deres vegne om overføring til et annet land, for eksempel Norge 

(UDI b), 26.11.17). I oppgaven vår vil vi bruke begrepet flyktninger om alle som har kommet 

til Norge av fluktårsaker, og ikke skille mellom overføringsflyktninger og personer som har 

fått andre former for opphold. 

2.1 Hvorfor flykte, og hva flykter man fra?   

Årsakene til at noen blir nødt til å flykte er komplekse og sammensatte av både 

politiske, individuelle og samfunnsmessige forhold (Varvin, 2015). Det er blant annet som 

følge av grove brudd på menneskerettigheter, krigshandlinger og overveldende vonde 

erfaringer at mennesker ser det som sin eneste utvei å flykte fra sine hjem (Sveaass & 

Johansen, 2006). Situasjoner der flukt blir nødvendig kan være svært forskjellige. Mange 

lever for eksempel i lang tid med krig eller undertrykkelse, og er forberedt på at noe 

forferdelig kan komme til å skje når som helst. Andre derimot opplever at situasjonen 

forandrer seg plutselig, og at soldater uventet kommer og river opp deres trygge tilværelse 

(Varvin, 2015). Flyktningene forteller historier om drap og henrettelse av venner og familie. 

Om noen har vært politisk aktiv kan det føre til at vedkommendes familiemedlemmer utsettes 

for fare. Både menn og kvinner kan utsettes for voldtekt og overgrep i forbindelse med blant 

annet avhør og fengsling. Dette er eksempler på hva mennesker som flykter har vært gjennom 

og hva de flykter fra. 
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2.2 Flukten, på vei til det ukjente 

Varvin (2015, s. 43) beskriver flukt som «en situasjon mellom et sted man kjenner og 

der det er for farlig å være, til et sted man ikke kjenner og der man ikke kjenner farene.» 

Flukten innebærer å forlate sitt hjemland, hvor man mister hjem, familie, arbeid, venner og 

nettverk. For mange vil derfor flukten være en svært belastende reise preget av usikkerhet og 

tristhet. En flukt kan være kort og udramatisk, eller vare i mange år og være svært farefull. 

Mange søker hjelp fra menneskesmuglere og må betale mye for muligheten til å komme seg 

ut av landet. Dette kan bidra til mye stress, for eksempel ved at familien eller den enkelte 

setter seg i gjeld. Forholdene under flukten er heller ikke gode. Det er ingen garanti for at man 

vil overleve flukten, og dødeligheten er stor (Varvin, 2015). Til tross for de farene flukten 

bringer med seg, vil mange flyktninger holde fast på et håp. Håpet blir en drivkraft og kan 

innebære en forventning om å bli tatt godt imot om de kommer frem. 

2.3 Nye muligheter eller nye utfordringer? 

Å bli innvilget beskyttelse og opphold etter flukten vil for mange innebære en stor 

lettelse; en trygghet og et håp for fremtiden. Men selv om det gir mange nye muligheter og 

tilgang på støtte, vil et liv i eksil medføre en rekke utfordringer som kan opprettholde og, i 

verste fall, forverre vansker. Å leve i eksil innebærer at en har blitt tvunget til å flytte fra 

hjemlandet sitt som følge av blant annet utrygghet i landet (Varvin, 2015). Eksiltilværelsen 

innebærer blant annet krav om å lære seg nye sosiale koder, nytt språk og tilpasning til et 

fremmed samfunn. Når man i tillegg har psykiske plager, med overveldende følelser av sorg 

og bekymring, har man lite energi til å tilpasse seg nye omgivelser og forventninger (Sveaass 

& Johansen, 2006). Påkjenninger som dette kan medføre skam og redusert mestringsfølelse 

som videre kan påvirke deres motivasjon for å starte et nytt liv i Norge. Ulike tiltak som 

tilpasset undervisning, rask tilgang til jobb samt økonomiske og sosiale støtteordninger i 

ankomstlandet gir flyktninger en bedre sjanse til å skape et nytt og godt liv (Abebe & Hjelde, 

2014). Alle blir imidlertid ikke møtt med slike gode betingelser. Hverdagsrasisme, 

arbeidsledighet og ensomhet er en virkelighet som i stor grad er med på å opprettholde 

vanskene til flyktninger. Små utfordringer vil kunne oppleves som store tilbakeslag, og 

usikkerhet omkring opphold vil også medføre mye engstelse og håpløshet. Selv om trygghet i 

et nytt land tilsynelatende er langt bedre enn å bli i hjemlandet, kan det for mange være 

utfordrende å skape et nytt hjem, få en jobb og oppnå økonomisk autonomi, samtidig som 

man strever med posttraumatiske plager.  
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 Traumatisering og behandlingsbehov  

3.1 Traumer og reaksjoner 

Begrepet traume er gresk og betyr skade – en skade av fysisk eller psykisk karakter 

(Anstorp & Benum, 2014, s. 23). I psykologien forstås traume på bakgrunn av en 

fenomenologisk vurdering, basert på en enkeltpersons opplevelse av hendelsen, som en 

reaksjon på uutholdelige hendelser som overvelder personens evne til å mestre og tilpasse seg 

i hverdagen (Anstorp & Benum, 2014, s. 24). Når vi refererer til hendelser som kan ha vært 

traumatiserende for enkelte individer snakker vi om potensielt traumatiserende hendelser.  

Potensielt traumatiserende hendelser defineres i Helsedirektoratets veileder (2016) som 

«hendelser kjennetegnet ved at de truer vår egen eller våre nærståendes liv og helse. De kan, 

men behøver ikke, resultere i akutte og langsiktige konsekvenser for den eller dem som 

rammes». Typiske plager man kan oppleve etter traumatiserende hendelser er: 1) endringer i 

følelsesregulering og toleranse, 2) endringer i relasjoner til andre mennesker, 3) negativt 

selvbilde og sterk skyldfølelse, 4) bevissthetsforandringer, en følelse av at kroppen eller 

omgivelsene er fremmede og 5) kroppslige plager (Anstorp & Benum, 2014). I tillegg er 

overveldende engstelse/redsel for nye traumatiserende hendelser karakteristisk for mennesker 

med posttraumatiske plager, og kommer ofte til uttrykk gjennom vaktsomhet, autonom 

hyperaktivering og lettskremthet (World Health Organization, ICD-10, 1992).   

Kamp-, flukt-, eller frysrespons. Ved faretruende hendelser vil hjernen gjennom det 

sympatiske nervesystemet aktivere en kamp-, flukt- eller frysrespons (Baldwin, 2013; van der 

Kolk, 2005). Kamp, flukt eller frys er instinktive og i utgangspunktet hensiktsmessige 

responser på fare og der kroppen automatisk velger å enten kjempe for livet, flykte fra 

situasjonen og søke trygghet, eller stivne til og bli urørlig (van der Kolk, 2005). I en totalt 

avmektig situasjon, som for eksempel under tortur, vil en frysreaksjon kunne være den mest 

adaptive reaksjonen. Oftest opptrer det når man ikke ser noen mulighet for å verken sloss 

tilbake eller flykte.  

Etter at faren er over vil man kunne ha sterke reaksjoner på stimuli som vekker minner 

om traumet, samt ha svekket evne til å nedregulere aktivering, eller skru av frysreaksjonen, 

når man ikke lenger er i akutt fare (van der Kolk, 2005; Wilson & Keane, 2004). Mange vil 

også oppleve generell økt fryktaktivering som ikke direkte er knyttet til noen stimuli, men 

som er tilstede i bakgrunnen hele tiden (National Institute of Mental Health, 2016). Slik økt 

beredskap mot ikke-truende stimuli blir ikke hensiktsmessig. I stedet vil det være svært 
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ubehagelig og slitsomt for kropp og psyke, spesielt over lengre tid, og kunne bli en 

påkjenning i hverdags- og arbeidslivet (Skogstad et al., 2011). For eksempel vil kjelleren i et 

hus kunne vekke minner om tortur man har blitt påført i fengsel, og man vil kunne reagere 

instinktivt med å komme seg ut fra kjelleren eller unngå å gå ned dit i første omgang. Å 

oppholde seg i kjelleren vil tilsynelatende ikke være farlig, men når det vekker minner om de 

skremmende og smertefulle opplevelser som fant sted i et liknende mørkt rom vil man kunne 

oppleve kjelleren som truende.  

Det finnes ulike former for traumer. Blant annet skilles det mellom tilfeldige traumer, 

som ulykker og naturkatastrofer, og traumer påført med hensikt av andre mennesker, som for 

eksempel målrettet vold og overgrep, eller tortur og krigsopplevelser. For flyktninger er det i 

hovedsak traumer påført av andre som innebærer den største trusselen og påkjenningen. I 

ettertid blir deres daglige fungering i større eller mindre grad påvirket av de overveldende 

opplevelsene. De hyppigste vanskene er posttraumatiske stressymptomer, depresjon og angst 

(Jakobsen, Sveaass, Johansen og Skogøy, 2007). For mange vil symptomene være langvarige 

og hemmende i hverdagen (Hauff & Vaglum, 1995). Det er likevel ikke alle flyktninger som 

opplever alvorlige vansker og plager i eksil. Et flertall, omtrent to tredjedeler av flyktningene 

som kommer til Norge, utvikler for eksempel ikke psykiske lidelser til tross for at de har vært 

gjennom potensielt traumatiserende erfaringer (Varvin, 2015). Oppgaven vår vil imidlertid 

omhandle flyktninger som har vært utsatt for krigsopplevelser, vold og overgrep, som har en 

eller flere av de ovennevnte posttraumatiske vanskene, og som er henvist til behandling for 

dette. De vil i oppgaven omtales som traumatiserte flyktninger. I det følgende vil vi gå 

nærmere inn på behandlings- og støttetiltak som flyktninger har rett til og tilgang på.  

3.2 Behandlingsbehov, behandlingstilbud og andre støttetiltak  

Behandlingsbehov. I mange kliniske studier rapporteres det at flyktninger med 

traumerelaterte plager har bodd lenge i vertslandet (Carlsson, Olsen & Kastrup, 2006; Huijts, 

Klein, van Emmerik., Noordhof og Smith, 2012; Keller et al., 2006; Teoderescu et al., 2012, 

referert i Opaas, 2016). Gjennomsnittslengden i disse studiene varierer ifølge Opaas fra 5-

15,8 år. Dette kan indikere at det tar lang tid før et behandlingsbehov blir møtt, at 

posttraumatisk lidelse har lang varighet, at det eksisterer et potensial for å bli retraumatisert, 

og/eller at det tar lang tid å lære det nye språket dersom det eksisterer en språkbarriere for å få 

behandling (Opaas, 2016). Lie (2002) fant at symptomtrykket hos en gruppe flyktninger 

hadde økt tre år etter bosetting i Norge, noe som ifølge forfatteren indikerer at problemene de 
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hadde var alvorlige og kroniske. Hun konkluderte med at det ved mottak av flyktninger bør 

foreligge et tidlig diagnostisk intervju som følges opp, særlig rettet mot de som er i faresonen 

for forverring. Studien til Lie (2002) viste at risikofaktorer for langvarige vansker hos 

traumatiserte flyktninger i eksil var å ha alvorlige livstruende traumeerfaringer og stressende 

omstendigheter i deres nåværende liv i eksil – som å være uten jobb, sosialt nettverk og/eller 

familie.  

Forskning på støttetiltak. Maximova og Krahn (2010) undersøkte hvilke faktorer 

som var assosiert med endringer i flyktningers helse etter ankomst til vertslandet, i dette 

tilfelle, Canada. De fant at å ha tilbrakt tid i flyktningleir og å ha hatt statusyrker i hjemlandet 

var assosiert med en nedgang i mental helse etter ankomst, mens å være i jobb i 

ankomstlandet var assosiert med en bedring i mental helse. I Canada kan innvandrere og 

flyktninger motta tjenester der de får hjelp til å tilpasse seg og finne seg til rette i det nye 

landet (Settlement, 2015). Disse tjenestene er ofte gratis og innebærer: hjelp med å organisere, 

tolke og oversette offentlige dokumenter; hjelp med å fylle ut ulike skjemaer og søknader; 

språkkurs; hjelp til å finne jobb eller opplæring; og informasjon om andre offentlige tilbud, 

skoler og helsehjelp. Studien til Maximova og Krahn (2010) viser at flyktninger som mottar 

flere slike tjenester i løpet av det første året i Canada viser bedring i både mental og fysisk 

helse. Forskerne konkluderer derfor med at selv om lite kan gjøres for å endre de 

opplevelsene flyktningene har hatt før flukten, så kan offentlige ordninger i vertslandet 

påvirke opplevelsene flyktningene har etter flukten, og dempe de negative belastningene som 

assosieres med reetablering. Dette innebærer at det er behov for rådgivning i tillegg til et 

kontinuerlig tilbud av offentlige tjenester for å hjelpe flyktningene med arbeidstrening, med å 

få en vei inn i arbeidsmarkedet, og med å få legitimert jobberfaringer og studier de har fra 

tidligere.  

 Behandlingstilbud og støttetiltak i Norge. Flyktninger i Norge har ifølge 

Helsedirektoratet (2017) rett til helsetjenester på lik linje med den øvrige befolkningen. Dette 

omfatter rett til både somatisk og psykisk helsehjelp fra kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. For de fleste vil behandling og tiltak i primærhelsetjenesten være 

tilstrekkelig, men for mennesker med alvorlige belastninger vil det være behov for henvisning 

til distriktspsykiatriske sentre (Varvin, 2015). Tilgjengeligheten på de ulike tjenestene er 

imidlertid ulik fra sted til sted. Ventelister, samt manglende kunnskap om ulike tjenester, gjør 

at mange ikke får den hjelpen de har rett til og behov for. 

 Det er kommunens ansvar å sikre at flyktningene får den helsehjelpen de har behov for 

(Helsedirektoratet, 2017). Kommunene står fritt til hvordan de vil organisere denne 
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helsehjelpen, og de lokale tilbudene vil derfor variere etter behov og ressurser. Imidlertid er 

alle kommuner ifølge Introduksjonsloven §3 (2003) pålagt å tilby et introduksjonsprogram for 

nyankomne flyktninger og gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Introduksjonsprogrammet er et tilbud for flyktninger som har fått oppholdstillatelse og har 

som målsetting å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk 

samfunnsliv og forberede på deltakelse i yrkeslivet. Det er for flyktninger en rett og plikt å 

delta i programmet, og de får introduksjonsstønad for deltakelsen (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2016, s. 17). Programmet skal tilbys innen tre måneder etter 

bosetting i kommunen og har en varighet på inntil to år med et heldags- og helårsprogram 

(Introduksjonsloven, 2003, §5)  

 Tilbudet skal tilpasses den individuelle deltaker på bakgrunn av vedkommendes 

opplæringsbehov (Introduksjonsloven, 2003, §6). En rapport utarbeidet av 

forskningsstiftelsen Fafo i 2017 evaluerer implementeringen av introduksjonsprogrammet i de 

ulike kommunene i Norge (Djuve, Kavli, Sterri, & Bråten, 2017). Rapporten viser at det, til 

tross for klare retningslinjer, er store kommunale variasjoner i programmenes utforming og 

innhold. For eksempel viser det seg å være utfordrende for kommunene å tilby deltakerne 

hver sin individuelle plan grunnet begrensede ressurser. Målet med introduksjonsprogrammet 

er å hjelpe 70 % av flyktningene til å komme i arbeid/utdanning innen ett år etter deltakelsen. 

Rapporten viser at andelen de siste fem årene har ligget stabilt på omtrent 60 % (Djuve et al., 

2017, s. 305). Altså er det litt under halvparten av deltakerne som ikke kommer i 

arbeid/utdanning, og en betydelig andel består heller ikke norskprøver (Djuve et al., 2017, s. 

305). Disse står uten jobb, og på grunn av språkbarrierer er de gjerne også uten et godt sosialt 

nettverk – noe som ytterligere øker risiko for langvarige posttraumatiske vansker.   

 På grunn av kommunale variasjoner i utformingen, med varierende kapasitet og 

ressurser, er det ikke alle flyktninger som blir møtt med et godt nok tilbud (Djuve et al., 

2017). Ifølge Fafos rapport er det rom for forbedring i de fleste kommuner, hvor man i større 

grad bør ta hensyn til og tilrettelegge for flyktningers fysiske og psykiske helseutfordringer 

(Djuve et al., 2017). Posttraumatiske plager, som følge av tortur og krigshandlinger, vil 

potensielt ha sterk innvirkning på deltakelsen i introduksjonsprogrammet. For eksempel vil 

overveldende følelser, kroppslig uro og smerte, konsentrasjonsproblem og relasjonelle 

vansker være faktorer som kan hindre flyktninger i å dra nytte av undervisning og kurs. Med 

dette tatt i betraktning er det viktig å ivareta og tilrettelegge for helseaspektet, muligens i 

større grad enn det gjøres i dag (Djuve et al., 2017; Varvin, 2015). 
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 Teori 

4.1 Emosjoner og følelser: Definisjoner 

Følelser står sentralt i menneskers tilpasning og mulighet til å forholde seg 

hensiktsmessig til verden, og tilskrives en sentral rolle for god psykisk fungering. Begrepet 

følelser skiller seg fra begrepet emosjoner, og defineres ulikt. Emosjoner defineres som «en 

sammensetning av subjektiv opplevelse, ekspressive atferdsresponser (f.eks. ansiktsuttrykk, 

kroppslig atferd og verbalt uttrykk), og perifere fysiologiske responser (f.eks. puls og 

nevrokjemiske prosesser) på ytre og/eller indre stimuli» (Gross & Barrett, 2011, s. 1). Følelser 

derimot defineres som «den subjektive komponenten eller opplevelsen av emosjoner» 

(Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2014, s. 427, vår oversettelse). I litteraturen brukes begrepene 

ofte om hverandre, og det vil vi også komme til å gjøre i denne oppgaven. Vår vurdering er at 

det ikke er hensiktsmessig med et skille mellom disse begrepene i denne sammenhengen.  

Følelser antas å ha en iboende motivasjonskraft som styrer våre reaksjonsmønstre, og 

det er enighet om at følelser har stor betydning for overlevelse og utvikling allerede fra 

spedbarnsalder (Izard, 2009; Solbakken, 2013). Videre er integrasjon av de tre ovennevnte 

komponentene viktig for god psykisk fungering, ettersom manglende følelsesintegrasjon kan 

assosieres med flere psykiske lidelser (Monsen og Solbakken, 2013). 

4.2 Grunnleggende følelser hos mennesker  

De siste tiårene har det vært økende interesse for forskning på emosjoner, og flere 

forskere har bidratt til at emosjoner har fått en mer betydningsfull plass i vitenskapelig 

sammenheng (f.eks. Ekman, 1992; Izard, 1991; LeDoux, 1998). I vår oppgave tar vi 

utgangspunkt i Caroll E. Izards differensielle emosjonsteori, som beskriver 11 emosjoner 

hvorav seks er grunnemosjoner. Grunnemosjoner antas å ha iboende og universelle uttrykk 

(Izard, 1991, 2007, 2009). Det vil si at alle mennesker, uavhengig av kultur, vil ha liknende 

måter å oppleve og uttrykke grunnemosjonene på. Ved å bruke Izard sin teori forsøker vi å ta 

høyde for kulturforskjeller hos flyktningene. Izards (1991, 2009) seks grunnemosjoner er 

interesse, glede, tristhet, sinne, avsky og frykt. De gjenværende fem emosjonene er emosjoner 

som ikke er universelle, som er kulturavhengige, men som likevel er unike og grunnleggende 

forskjellig fra andre emosjoner. De er i større grad påvirket av tenkning og vurdering, og 

utspiller seg gjerne i sosiale relasjoner og situasjoner. Disse er skam, skyld, selvfiendtlighet, 

forakt og ømhet. I det følgende beskrives den subjektive opplevelsen ved de 11 emosjonene.  
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Interesse. Interesse er en følelse som motiverer til utforskning i omgivelsene rundt. 

Den gir oss drivkraft til å engasjere oss, forplikte oss og til å utprøve muligheter (Izard, 1991). 

Glede. Glede er en følelse som oppleves belønnende. Når vi er glade føler vi mestring. 

Vi føler at livet er meningsfullt og at vi kan håndtere de utfordringene vi vil komme til å 

møte. Glede motiverer en til å nyte og verdsette noe, og gjenta aktiviteter som oppleves 

behagelige. Man motiveres også til å søke nærhet til andre (Izard, 1991, 2009). 

Tristhet. Tristhet er en følelse som oppleves som tunghet i sinnet og kroppen. Det kan 

føles som om alt i verden er mørkt, uten farger, lys eller varme. Tristhet innebærer ensomhet, 

og er dominerende ved sorg og tap. Tristhet motiverer en til å søke trøst og omsorg. Den 

motiverer en til å løse et problem som gjerne er årsaken til tristheten, eventuelt til å akseptere 

situasjonen slik den er, bearbeide tap og reorientere seg mot nye muligheter (Izard, 1991). 

Sinne. Sinne er en følelse som blant annet oppleves ved at man blir varm og ved at 

«blodet koker». Man blir gjerne sint når man opplever noe urettferdig eller når man hindres i 

å gjøre noe man ønsker. Følelse av kraft og impuls til å angripe den som ga opphav til 

sinnefølelsen er dominerende. Sinne kan også gi mye energi og handlekraft. Sinne motiverer 

til å ivareta egne interesser og forsvare seg. Det motiverer også til selvhevdelse, 

selvbeskyttelse og søken etter rettferdighet (Izard, 1991; Solbakken, 2013). 

Avsky. Avsky er en følelse som springer ut av kroppslige reaksjoner for å unngå 

inntak av giftige materialer. Følelsen kan sees i sammenheng med situasjoner og opplevelser 

som kan smake eller lukte vondt, eller stride imot ens verdier og prinsipper. Følelsen 

motiverer til å ta avstand og beskytte en selv (Izard, 1991; Solbakken, 2013). 

Frykt. Frykt er en følelse av å oppleve trusler mot ens sikkerhet, enten fysisk eller 

psykisk. Følelsen påvirker oppmerksomheten vår og man klarer kun å fokusere på det som 

signaliserer fare. Frykt motiverer til å kjempe eller unngå situasjoner man opplever som 

truende for å redusere trussel (se 3.1 Traumer og reaksjoner; Izard, 1991; Solbakken, 2013).  

  Selvfiendtlighet. Selvfiendtlighet er en følelse hvor man ikke orker synet av seg selv, 

er sint for hvordan man er eller har blitt, og hvor man ikke ønsker å være den man er. Ofte 

henger dette sammen med noe man har gjort, noe som har skjedd en eller med ens utseende 

(Izard, Libero, Putnam & Haynes, 1993). 

 Skam. Skam er en følelse preget av selvbevissthet og oppmerksomhet på seg selv. 

Man fokuserer kun på selvet eller på den delen av selvet som anses å være utilstrekkelig. Man 

føler seg ineffektiv og inkompetent, samtidig som man opplever at man ønsker å gjemme seg 

fra resten av verden. Når man føler skam, føles det som at den utilstrekkelige delen av selvet 

er blottlagt og synliggjort foran alle. Det er en smertefull følelse (Izard, 1991).   
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 Skyldfølelse. Skyld er en følelse som kommer når man har gjort noe man synes man 

ikke burde eller unnlatt å gjøre noe man mener man burde. Man klarer ikke la være å tenke på 

hendelsen, andres reaksjoner og ulike måter man kan gjøre opp for seg (Izard, 1991). 

Forakt. Forakt er en følelse som innebærer en vurdering av en selv som overlegen og 

andre som inadekvate. Den motiverer til regulering av sosial interaksjon, hvor andres forakt 

bidrar til å endre atferd hos en selv som kan være truende for sosialt fellesskap. Følelsen er 

også grunnleggende i utviklingen av fordommer (Izard, 1991, 2009; Solbakken 2013).  

Ømhet. Ømhet er en følelse av kjærlighet som er grunnleggende for relasjonell 

tilpasning, og innebærer trygghet til å søke kontakt, støtte og trøst. Man føler seg verdig og 

verdifull slik man er. Den fyller oss med et ønske om å søke og opprettholde nærhet (Izard, 

1991, 2009; Solbakken, 2011). 

4.3 Flere følelser på samme tid  

Vi har nå presentert emosjonene som om de skulle vært klart avgrensbare emosjoner, 

men i virkeligheten er det mye vanskeligere å skille mellom disse. Én følelse kan dominere i 

enkeltsituasjoner, men oftest vil man oppleve flere følelser på samme tid. For eksempel kan 

en som har flyktet fra hjemlandet sitt føle både glede over å ha kommet seg trygt til et annet 

land, og skyld fordi en venn fremdeles lever under vanskelige forhold i hjemlandet. Følelser 

er komplekse. Det vil ofte være vanskelig å differensiere mellom følelsene fordi flere følelser 

kan være tilstede på samme tid, og de kan veksle raskt. Det er likevel meningsfylt å legge 

merke til hvilke konkrete følelser som har vært fremtredende i ulike situasjoner, for å få en 

bedre forståelse av nyansene i følelsene til personen.  

4.4 Differensiering av følelser  

Evnen til å sette ord på opplevelser og følelser med høy grad av spesifisitet kalles for 

differensiering av følelser (Kashdan, Barett & McKnight, 2015). Man gjenkjenner og 

identifiserer nøyaktige følelser. For eksempel vil utsagn som «I begynnelsen følte jeg meg 

trist. Men etterhvert ble jeg mer sint, fordi jeg ikke kunne gjøre noe med tristheten», være mer 

differensiert enn utsaget «Jeg følte meg dårlig, jeg hadde det ikke bra». Videre vil det også 

kunne være mer differensiert å kjenne igjen ulike aspekter ved tristhet som for eksempel å 

skille mellom sorg, ensomhet og å være lei seg. Redusert differensiering ved overveldelse av 

følelser kan tenkes å være sentralt ved psykiske vansker (Monsen & Solbakken, 2013). Når 

man er overveldet på denne måten oppleves fravær av kontroll. Arbeid med å differensiere og 
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få oversikt over ens følelser i terapi kan bidra til bedre kontakt med og regulering av følelser 

og til å gjenvinne kontrollen over egen tilstand (Kashdan et al., 2015). Økt bevissthet og 

differensiering av følelser vil kunne være meningsdannende og organiserende, og vonde 

opplevelser med sterke følelsesuttrykk vil kunne integreres i en større forståelse av en selv og 

verden. Arbeid med differensiering er derfor sentralt i psykologisk behandling. 

4.5 Behagelige og ubehagelige følelser.  

Emosjoner motiverer oss til å handle på en bestemt måte og er som regel funksjonelle 

og hensiktsmessige. I litteraturen finner vi at flere forskere skiller mellom positive og negative 

følelser (Izard, 1991). Emosjoner som sinne, frykt og skam kategoriseres som negative. De 

kan imidlertid ikke inndeles kategorisk som negative eller «dårlige», ettersom det vil variere 

etter hvorvidt følelsen er adaptiv (Izard, 1991). Et skille mellom positive og negative følelser 

blir kunstig ettersom alle kan være både positive og negative avhengig av situasjon, frekvens 

og intensitet. For eksempel kan sinne være positivt når man blir behandlet urettferdig og 

trenger energi til å kjempe for sine rettigheter. Å kjenne et voldsomt sinne når det ikke er 

tilstrekkelig grunn til det, for eksempel hvis noen sniker i køen, er imidlertid negativt. På den 

måten vil de fleste følelser kunne være både positive og negative, hensiktsmessige og 

uhensiktsmessige, i ulike situasjoner og sammenhenger. Det er likevel noen følelser man 

vanligvis ønsker mer av, som for eksempel glede og kjærlighet. Følelser som frykt, tristhet og 

sinne ønsker man derimot vanligvis mindre av. Et skille som vi kommer til å bruke i 

oppgaven er derfor behagelige og ubehagelige følelser, og overvekt av disse assosieres med et 

liv som er henholdsvis godt eller vondt. Dette kommer vi tilbake til senere i oppgaven. 

4.6 Å skape mening av erfaringer gjennom narrativer 

Menneskets opplevelse av seg selv og sine erfaringer baserer seg på en medfødt evne 

og kapasitet til å konstruere mening (Axelsen, 2014). Å skape mening av erfaringer er 

grunnleggende for å kunne forstå seg selv og andre. Meningsdannelse er også viktig for å 

kunne regulere følelser, orientere seg og være forberedt på det som kan komme til å skje 

(Axelsen, 2014). Jerome Bruner (1990, s. 2, vår oversettelse) skriver om meningsdannelse 

som «den symbolske aktiviteten mennesker benytter seg av når de konstruerer og skaper 

mening i eget liv og av verden». Erfaringer struktureres og integreres for å skape mening og 

gi en forståelse av verden. I følge Bruner (1990) og White og Epston (1990) konstruerer vi 

narrativer for å skape mening av både gode og vonde erfaringer. Smertefulle og 
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traumatiserende erfaringer er mer krevende å skape mening av fordi de kan overgå 

menneskets mestringsevne og gi følelser av håpløshet og maktesløshet. For mennesker med 

posttraumatiske plager er meningsskaping av det meningsløse og integrering av 

traumatiserende opplevelser i ens livsnarrativ i stor grad avgjørende for bedring (Sveaass, 

2000). Narrativer er dynamiske og kan rekonstrueres og endres over tid (Bruner, 1997). De er 

mer enn en gjenfortelling av ulike hendelser. Narrativer inneholder ulike temaer som er 

meningsbærende og skaper en sammenheng mellom ulike hendelser og erfaringer som 

omtales (Bruner, 1990). Også mening man ilegger opplevelser kan påvirkes og endre seg 

(Axelsen, 2014). I et narrativ integreres ofte tidligere og nåværende viktige hendelser og 

erfaringer som har bidratt til å forme livet, eller som har hatt stor innvirkning på en. Slike 

identitets- og livshistorier baserer seg på et vidt spekter av emosjoner, og historiene fortelles 

ofte med utgangspunkt i følelser (Wood & Conway, 2006). I denne oppgaven vil et 

livshistorisk/narrativt perspektiv fungere som et rammeverk for å forstå flyktningenes 

nåværende utfordringer i lys av deres tidligere erfaringer. 

4.7 Idealisering av fortiden, en trygg havn  

Etter overveldende hendelser som krig, opplever mange et tydelig skille mellom det 

livet som var før krigen og det som var etter (Varvin, 2015). Noen bevarer gode minner fra 

tidligere, mens andre knapt kan huske noe fra tiden før de traumatiske hendelsene. Varvin og 

Rosenbaum (2003) skriver at en måte mange flyktninger mestrer vonde erfaringer på er ved å 

dele inn erfaringer og minner i tre fiktive verdener. Den første verdenen inneholder minner fra 

fortiden knyttet til barndom, familie og hjemlandet. Den andre verdenen inneholder alt det 

man frykter. For eksempel vil man i denne verdenen ha tanker om at man kan dø når som 

helst, og posttraumatiske symptomer kan plasseres her. Den siste verdenen innebærer en 

opplevelse av å ha et slags normalt liv, men som kun handler om å få unnagjort nødvendige 

gjøremål. Ofte vil den første verdenen kunne inneholde idylliske beskrivelser av minner fra 

fortiden. Det er gjerne idealiserte beskrivelser hvor alt har vært perfekt. For eksempel hvor 

det var materielle goder, høy status og et lykkelig liv. Denne verdenen vil ha som funksjon å 

være en trygg indre havn for flyktningene mens de kjemper med å overleve under flukten 

eller møter utfordringer i eksil. For enkelte vil idealiserte minner fra fortiden også gi 

motivasjon, mening og håp i tilfeller hvor de strever med å føle seg hjemme i et fremmed land 

og savner det livet de hadde (Braakman & Schlenkhoff, 2007). 
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 Metode  

5.1 Tilgang til materiale 

Analysen vår baserer seg på intervjuer fra forskningsprosjektet «Behandling og 

rehabilitering av traumatiserte flyktninger» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS), ledet av Marianne Opaas og tidligere av Sverre Varvin. 

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK). Godkjenningen dekker også master og hovedoppgaver tilknyttet prosjektet. 

Deltakerne i forskningsprosjektet til Opaas er 54 voksne, traumatiserte flyktninger fra 15 

forskjellige land i Midtøsten, Asia, Afrika og Europa. De fleste deltakerne hadde ved 

intervjutidspunktet fast opphold, og hadde bodd i Norge i gjennomsnitt 10,5 år. 

Aldersgjennomsnittet var 39 år. De hadde blitt henvist til spesialisthelsetjenesten i psykisk 

helsevern, og forløpet deres har blitt fulgt med intervjuer og kartlegging før, under og etter 

behandling. De ble rekruttert til forskningsprosjektet gjennom kontakt med 

distriktspsykiatriske sentre og psykologer/psykiatere i privatpraksis. Inklusjonskriterier for å 

delta i Opaas sitt forskningsprosjekt var at de hadde en fluktbakgrunn, hadde opplevd 

potensielt traumatiserende hendelser, var over 18 år og at de nylig var henvist og tatt imot til 

behandling i spesialisthelsetjenesten (Opaas, 2016). 

I oppgaven vår vil flyktningene som deltok i forskningsprosjektet bli omtalt som 

informanter. Det materialet vi hadde tilgang på, var de første intervjuene med flyktningene 

gjennomført av Marianne Opaas eller Sverre Varvin i forkant av behandling. Dette ble kalt T1 

(tidspunkt 1), og strakk seg over fem eller seks møter per informant, på 20 – 120 minutter per 

møte. Det forelå flere intervjuer for hver informant, og de vil vi videre omtale som 

intervjusett. Intervjusettene var tilgjengelig for oss på lydbånd og i transkribert form. I de 

tilfellene hvor informanten ikke ønsket lydopptak, hadde vi tilgang på intervjuers notater tatt 

underveis med et tilhørende omfattende oppsummeringsnotat. Materialet vi arbeidet med 

inneholdt dermed både hva som ble sagt, altså de transkriberte intervjuene, og hvordan det ble 

sagt, både gjennom lydopptakene og intervjuerens notater og beskrivelser av informanten.  

5.2 Anonymisering 

Anonymisering har vært av stor betydning i oppgaven vår ettersom flyktningene deler 

sensitive opplysninger i intervjuene. Flyktningene er i tillegg fra minoritetsgrupper i Norge, 

noe som gjør risikoen større for gjenkjenning. For å ivareta anonymitet angående deres 



  

15 
 

opprinnelse, har vi valgt å gi alle fiktive arabiske navn. Vi har valgt å bruke navn for å skape 

nærhet til dem og deres historier. Historiene er gjengitt gjennom flyktningenes egne 

beskrivelser av det de har opplevd, for å bevare konteksten rundt følelsene. Gjenkjennelige 

navn, yrker og detaljer knyttet til hendelser er byttet ut, og alder og årstall er avrundet. 

Marianne Opaas har vært behjelpelig med å sikre at anonymiseringen er tilstrekkelig.  

5.3 Valg av metode 

Vi ønsket å finne ut hvilke følelser flyktningene formidler knyttet til sine erfaringer fra 

ulike deler av livet, både fra før og etter de har kommet til Norge. Problemstillingen vår er 

følgende: Hvilke ulike følelser formidler traumatiserte flyktninger når de forteller om sine 

livserfaringer, og hvilke variasjoner i følelsene fremkommer gjennom deres beskrivelser av 

periodene før krig, krig, flukt, ankomst og opphold?  

  For å svare på problemstillingen benyttet vi en kvalitativ fremgangsmåte. Kvalitativ 

forskningsmetode vektlegger forståelse og analyse av det enkelte individ (Malt, 2015). En 

kvalitativ tilnærming har som siktemål å fange opp kompleksiteten og helheten i opplevelse, 

tenkning, følelsesliv og sosial interaksjon på en best mulig måte. For å øke forståelsen for 

gruppens følelsesmessige opplevelser, og i tillegg inspirere til nye forskningsspørsmål, var 

kvalitativ metode det naturlige valget.  

Vi benyttet oss av tematisk analyse for å finne mønstre i materiale og for å organisere 

og beskrive noe i detalj (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analyse er en metode som gir 

forskeren mulighet til å tilpasse analysen underveis i arbeidet. Denne fleksibiliteten var 

avgjørende for vårt metodevalg. Fremgangsmåten vår var deduktiv, altså teoretisk drevet, 

hvor kodingsprosessen og kategoriene tok utgangspunkt i vår forhåndsbestemte teoretiske 

interesse i flyktningenes følelser. Ved å bruke en deduktiv tilnærming begrenset vi 

fokusområdet for analysen. Vi brukte Braun og Clarke (2006) sin fremgangsmåte for tematisk 

analyse. Denne består av seks faser som vil beskrives nærmere.   

5.4 Teoretisk forankring 

Vi har valgt en interpretativ fenomenologisk tilnærming. Fenomenologi har som 

siktemål å forstå og beskrive det folk opplever basert på deres egne beskrivelser. Forskeren 

etablerer da en forståelse av fenomenet gjennom kvalitative analyser, uten anvendelse av teori 

som grunnlag for tolkningen (Svartdal, 2015). I vårt tilfelle innebærer denne tilnærmingen at 

de subjektive emosjonelle uttrykkene til traumatiserte flyktninger tolkes og beskrives i 
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kontekst av deres opplevelser og måte å snakke om dem på. Vi kategoriserer altså 

informasjonen om informantenes følelser og leter etter en sammenheng.  

  Som aktive forskere har vi hatt en innvirkende rolle i forskningsprosessen (Svartdal, 

2015). Informasjonsinnsamlingen ble påvirket av forskerne som utførte intervjuene. Det 

samme gjelder tolken i intervjusituasjonen ettersom hans eller hennes oversettelse bidro til å 

forme informasjonen som ble tilgjengeliggjort. Transkriptørene satte også sitt preg på tekstene 

gjennom sin forståelse av det som ble sagt, samt valg av setningsstruktur og tegnsetting. 

Lydopptakene var imidlertid tilgjengelig for oss slik at vi kunne lytte og danne vår egen 

forståelse når noe virket uklart i transkripsjonen. Videre ble våre subjektive oppfatninger 

førende for valgene vi tok under analyseringen av materialet.  

5.5 Utvalg 

Til vårt prosjekt valgte vi ut åtte av de 54 deltakerne i Opaas’ 

forskningsprosjekt «Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger». Disse åtte var 

i alderen 25 til 50, med omtrent 38 som gjennomsnittsalder. De hadde bodd i Norge fra sju 

måneder til 16 år, med gjennomsnittstid på åtte år. Blant informantene var det tre kvinner og 

fem menn. Det ble benyttet tolk i intervjuene til fire av dem.  

  Informasjonen vi hadde tilgang til omhandlet informantenes selvrapporterte 

livshistorie (oppvekstsvilkår, flukthistorie, viktige opplevelser og ankomst til Norge), 

familieforhold og fungering i dagliglivet. Spørsmål i intervjuet omfattet også livsbetingelser, 

ressurser og interesser. Intervjumetoden var semistruktuert, og informantene hadde foruten 

spørsmålene rom til å snakke på eget initiativ og mulighet til å utbrodere der de ønsket. 

Materialet inneholdt også traumekartlegging, samt sjekklister for posttraumatiske symptomer, 

angst og depresjon, og for ulike områder av livskvalitet. All denne informasjonen var ikke 

innhentet for alle informanter, og intervjuene varierte derfor noe.  

  Da vi plukket ut informantene med tilhørende intervjusett hadde vi som mål å få 

dekket så mange aspekter av følelser som mulig. Samtidig, ved å begrense antall informanter, 

fikk vi muligheten til å utforske grundig hver enkelt persons ulike følelser. Vi vurderte at et 

utvalg på åtte informanter var nok til å ivareta bredden av informasjon i hele materialet. Dette 

støttes av Hill, Thompson og Williams (1997), som anbefaler å basere analysen på 8-15 

informanter for å ha et stort nok utvalg til at forskeren kan vurdere hvorvidt funnene gjelder 

flere, eller bare er representative for én eller to individer. De anbefalte 8-15 informantene 

gjelder forøvrig i studier med én eller to utførte intervjuer per informant (Hill et al., 2005), 
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mens vi som nevnt hadde tilgjengelig opp til seks intervjuer per informant. Intervjusettene 

inneholdt mange timer med transkribert intervju, og vi hadde dermed et omfattende og rikt 

materiale å utføre analysen på.     

5.6 Validitet og reliabilitet  

Kvalitative studier og analyser er ikke mulig å gjenta med identiske resultater, fordi 

selve den kvalitative forskningsprosessen er nært knyttet til hvordan vi som forskere innvirker 

på den. For å øke reliabiliteten (påliteligheten) av våre funn har vi imidlertid etterstrebet å 

gjøre rede for forskningsprosessen på en transparent måte, ved å ha grundige beskrivelser av 

vår fremgangsmåte og våre fortolkninger i analysen.  

 Vi har forsøkt å se våre funn og fortolkninger i lys av relevant teori, og på den måten 

lagt et grunnlag for generaliserbarhet eller ekstern validitet (Leseth & Tellmann, 2014). Ved å 

beskrive konteksten i materialet har vi forhåpentligvis gjort det enklere å vurdere hvorvidt 

funnene kan la seg overføre til andre kontekster (Leseth & Tellmann, 2014). Vårt utvalg er 

imidlertid et klinisk utvalg av traumatiserte flyktninger, og ikke representative for 

flyktninggruppen i sin helhet. 

5.7 Tematisk analyse – steg for steg 

Fase én: Bli kjent med materialet. Det første arbeidet vi gjorde var å gjøre raske 

gjennomlesninger av T1-intervjuene til de fleste deltagerne i Opaas sitt prosjekt. Vi 

transkriberte fire lydopptak som ikke var transkriberte enda, og transkripsjonsarbeidet ble en 

del av prosessen med å gjøre oss kjent med materialet. Da vi leste intervjuene fikk vi innblikk 

i ulike flyktningers historier, og underveis noterte vi momenter som vi diskuterte og 

reflekterte over. Vi brukte hverandre til å bearbeide de sterke inntrykkene vi fikk fra det 

flyktningene fortalte. Eksempelvis var det rørende å lese om noen som hadde vært gjennom så 

mye motgang og likevel holdt fast i håpet sitt, og var villige til å kjempe videre for et godt liv. 

Flyktningene formidlet mange følelser, enten gjennom å snakke om hvordan de hadde det og 

hvordan de følte seg, eller gjennom mer indirekte formidling, ved å vise følelser i tonefall 

(som var mulig å høre på lydopptak) og kroppsspråk (som var beskrevet i intervjuers notater). 

  Videre valgte vi ut åtte informanter, med sine respektive intervjusett, av de 54 som 

inngikk i Opaas’ prosjekt. Vi valgte ut disse åtte fordi det for hver informant forelå mye 

informasjon, samtidig som at intervjuene deres var rike på den type informasjon vi var 

interessert i. I tillegg ønsket vi å ha med informanter fra ulike land, av begge kjønn og et bredt 
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aldersspekter. Vi leste over flere av intervjusettene fra de resterende 46 informantene for å 

forsikre oss om at våre utvalgte intervjusett fanget opp tilstrekkelig informasjon som var 

typisk for resten av informantene.  

 Vi leste nok en gang gjennom våre åtte intervjusett og skrev hvert vårt 

oppsummeringsnotat for hver av dem (på 700-1400 ord), hvor også sterke eller særlig 

illustrative utsagn ble notert. Dette gjorde vi hver for oss uten å diskutere med hverandre, slik 

at vi senere hadde mulighet til å sammenligne notatene våre og se om vi hadde oppfattet det 

samme som viktig. Vi brukte anledningen til å snakke om hvilke momenter som var 

interessante på tvers av informantene, men også hvordan vi vektla ulik informasjon hos 

samme informant. Slik unngikk vi at analysen ble preget og begrenset av subjektivitet i for 

stor grad.  

  Fase to: Koding. I fase to skal informasjonen kodes på en systematisk måte gjennom 

alle intervjuene, og kodene skal senere sorteres i kategorier. En kode identifiserer en del av 

materialet som virker interessant for analysen. Koden skal gjengi den gitte informasjonen på 

mest mulig sammenfattet måte, samtidig som at informasjonen skal kunne brukes på en 

meningsfull måte med tanke på fenomenet som analyseres (Braun & Clarke, 2006). Kodingen 

er grunnlaget for tolkningen, hvor forskeren videre forsøker å finne et mønster i det kodede 

materialet (Svartdal, 2015). 

  Kodingen påvirkes av hvorvidt kategoriene er data-drevet eller teori-drevet (Braun & 

Clarke, 2006). Vi hadde et forhåndsbestemt tema for analysen og tilnærmet oss materialet 

med dette i tankene. Vi kodet dermed teori-drevet, og kodet de trekkene i materialet som var 

relevante til temaet følelser. Terskelen for hva som passerte som «relevante trekk» var i 

utgangspunktet forholdsvis ganske lav. I første runde med strategisk analysering av materialet 

var vi ute etter å fange opp alle sekvenser forbundet med følelsesmessige uttrykk. Vi kodet for 

hånd ved å skrive kodene i margen langs intervjuet, samt å tegne inn en klamme som viste 

hvilken del av teksten hver kode gjaldt. Kodingen ble gjennomført i tråd med Braun og Clarke 

(2006) sine råd og retningslinjer.  

  Vi delte intervjusettene mellom oss og kodet fire hver. Vi skrev lange, innholdsrike 

koder for å ivareta mest mulig informasjon, og kodingen ble som følge av dette en 

tidskrevende prosess. Kodene gjenspeilet informantens egne ord når vedkommende eksplisitt 

nevnte følelser. Vi ønsket å unngå at kodene var preget av vår subjektive tolkning og 

fokuserte på å kun skrive koder for følelser når disse tydelig var til stede; enten fra 

informantens uttrykksform, beskrivelse av hvordan vedkommende hadde det, når 

vedkommende sa han/hun følte noe, eller fra det intervjuer hadde notert av informantens 
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nonverbale formidling av følelser. For eksempel når en flyktning beskrev at han synes det var 

tungt å komme seg gjennom dagen og var usikker på om livet var verdt å leve, kodet vi dette 

som nedstemthet/tristhet. Intervjuerens notater av flyktningens uttrykksform kunne også bære 

preg av en følelse. For eksempel kodet vi «får glimt i øyet når hun snakker om familien, 

smiler og uttrykker varme», som glede. Da flyktningene eksplisitt sa hva de følte ble dette 

gjengitt i kodene. Et eksempel på en kode med tilhørende tekstutdrag er vist i tabell 1. I 

utdraget gir Mehdi uttrykk for en situasjonsspesifikk følelse. Flere av beskrivelsene til 

flyktningene er sammensatte og tilknyttet en kontekst, slik som denne, mens andre er renere 

emosjoner og mer generelle.  

 
Tabell 1 
Eksempel på en kode med tilhørende tekstutdrag (intervjuer i normal skrift, og informant i kursiv). 

Kode Tekstutdrag 

Føler seg forrådt etter 
krigen, for hjemlandet 
brydde seg ikke om 
offeret hans som 
soldat.  

Hva tenker du at det har gjort med deg som person - å ha sett alt 
dette med øynene dine og vært i den situasjonen? 
Hva jeg tenker på? 
At det har gjort med deg. Hvordan har dette forandret deg? Det gjør 
et veldig dypt inntrykk å ha opplevd… 
(avbryter) Ja, det var mange som kom seg ut av [hjemlandet], og 
det var mange som betalte for å ikke gå i krigen. Men hvis det ikke 
var meg, andre ville bli drept. Men jeg bare føler meg litt som en 
taper fordi jeg fikk ingenting fra staten. Ingenting, ikke noe 
behandling. De ringte ikke meg en gang og spurte hvordan er det 
med deg? (Forsert innpust og utpust). 
Mmm, mm. Så.. 
… Og så, de to-tre årene etter jeg kom ut fra krigen, var jeg nesten 
helt ferdig. Jeg kunne ikke jobbe, nei, ingenting. Jeg fikk ikke ei 
krone fra dem! Og faren min måtte hjelpe meg for å få det til å gå.  
Så den følelsen av å være en taper, det er litt sånn at du har gitt all 
den kjærligheten til landet ditt... 
(innskyter) Ja. 
... Du har gått frivillig i krigen, du har gjennomlevd masse 
vanskelig fordi du var så glad i ditt land. Og så får du ingen 
kjærlighet tilbake - er det litt sånn? 
Ja.  

 
Fase 3: Kategorisering. I den tredje fasen dannes kategorier ved å slå sammen koder 

som er sterkt relaterte i innhold og mening. Kodene identifisert i fase to ble skrevet ned 

vertikalt i et Excel-ark for hver informant og deretter markert under enten én eller flere 

kategorier horisontalt. Som følge av detaljerte koder valgte vi i denne omgang å ha mange 

smale kategorier heller enn færre bredere kategorier for å unngå tap av nyanser og 
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meningsfulle detaljer. Kategoriene var semantiske heller enn latente. Det vil si at kategoriene 

ble dannet med utgangspunkt i den eksplisitte betydningen av informantenes utsagn.  

  Som det fremkommer i forskningsspørsmålet dreide prosjektet seg om å utforske 

hvilke følelser de traumatiserte flyktningene formidler. Vi ønsket ytterligere å tydeliggjøre 

hvordan disse følelsene varierer i sammenheng med tidsperioden de snakker om: Før krig, 

Krig, Flukt, Ankomst til Norge, og Opphold i Norge. Perioden Før krig strakk seg fra fødsel 

til krigsutbrudd, forfølgelse eller til starten på turbulente tider. Krig var perioden fra 

krigsutbrudd, eller da forfølgelsen/de turbulente tidene startet, til flukt, mens Flukt var da de 

flyktet. Ankomst var perioden hvor informanten kom til Norge, var ny og lite etablert i landet. 

Utstrekningen av denne perioden ble vurdert individuelt for hver informant. Perioden 

Opphold hadde ikke sammenheng med oppholdstillatelse, men gjaldt fra da de var relativt sett 

mer etablert i landet frem til nåværende tidspunkt i forskningssamtale ved behandlingsstart.  

 Vi kategoriserte kodene for fire informanter hver. Dette gjorde vi hver for oss for å 

unngå å bli påvirket av hverandre, men vi diskuterte underveis der vi var usikre og uenige slik 

at det var et visst samsvar i måten vi gikk frem på. For eksempel var vi uenige om hvorvidt 

kategorien «Vonde hendelser under flukten» var bred nok til å fange opp mer ekstreme 

traumatiske opplevelser under flukten slik som voldtekt og tap av familiemedlemmer, 

sammen med andre hendelser som objektivt kunne vurderes å være mildere, slik som frykt for 

å bli ranet. Her vurderte vi at kategorien kunne fortsette å hete vonde hendelser, heller enn 

traumatiske hendelser, og samtidig inkludere opplevelser av både ekstrem og mildere 

karakter, da det ville være vanskelig for oss å vurdere i hvor stor grad en hendelse var 

traumatisk for informanten. 

  Til slutt sammenliknet vi kategoriseringene for alle åtte informantene for å sikre at 

kategoriene fra hver informant ikke avvek altfor mye fra helheten, og at de ikke var veldig 

forskjellige fra informant til informant. Sammenligningen gjorde vi ved å skrive hver kategori 

på en post-it lapp og lage et visuelt kart ved å klistre lappene på en vegg. Like kategorier ble 

plassert oppå hverandre, mens kategorier som lignet hverandre innholdsmessig ble plassert 

nært hverandre. Visualiseringen viste at vi hadde kategorisert på samme måte og at det var 

godt overlapp i kategoriene på tvers av informantene. Slik kunne vi være trygge på at 

kategoriene i stor grad gjaldt flere informanter. Ettersom vi hadde kodet rundt ulike 

emosjonsuttrykk ble det også naturlig at det på tvers av alle informantene var mange 

kategorier vi valgte å oppkalle etter emosjoner. Den visuelle post-it fremstillingen gjorde det 

også enklere å se hvordan kategoriene kunne henge sammen. For eksempel ble det tydelig at 

enkelte kategorier kunne stå underordnet andre kategorier, eller at to kategorier kunne 
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erstattes av en kategori som omfavnet innholdet i begge. 
  Fase fire: Lage et tematisk kart. I fase fire lagde vi et tematisk kart, som visualiserer 

hvordan kategoriene står i forhold til hverandre. Et grovt utkast av de overordnede 

kategoriene er illustrert i Figur 1.  
 

 

Kategorien «Situasjoner» inneholdt koder som omhandlet potensielt følelsesladde 

hendelser og erfaringer. Vi valgte i utgangspunktet å ha lav terskel for hvilke tekstutdrag vi 

kodet, for å bevare all informasjon som omhandlet følelser. Ettersom det hovedsakelig var det 

følelsesmessige aspektet som var relevant for vår problemstilling, heller enn de beskrevne 

situasjonene, valgte vi imidlertid å snevre inn til hovedkategorien «Emosjoner» i den videre 

analysen. Dette resulterte i et nytt tematisk kart, illustrert med Figur 2.  

Figur 1. Det første tematiske kartet, som viser to hovedkategorier inndelt i ulike tider. 
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Fase fem: Finjustering. Vi lagde tydelige definisjoner og endelige navn for hver 

følelseskategori. Ved å se nærmere på kategoriene i lys av relevant forskning om emosjoner 

(Izard, 1991, 2009; J.T. Monsen, personlig kommunikasjon, 28.august 2017), ble det tydelig 

for oss at noen kategorier kunne underordnes andre. En del av kategoriene var spesifikke og 

relativt «smale» følelser, opplevelser eller tilstander, som kunne passe inn under et bredere 

begrep. For eksempel inngikk «Stolthet», «Optimisme», «Mening i livet», «Mestring», «Håp» 

og «Fedrelandskjærlighet» nå under «Glede», i stedet for å være egne kategorier. Noen 

Figur 2. Det andre tematiske kartet med én hovedkategori inndelt i fem perioder med hver sine kategorier. 
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kategorier ble også samlet under et nytt navn, for eksempel kategoriene «Mangel på følelser», 

«Viser ikke følelser» og «Ingen glede/ interesse» som ble samlet under den nye kategorien 

«Apati». På denne måten arbeidet vi frem færre kategorier og beholdt fremdeles spekteret av 

emosjoner som underkategorier. Alle relevante koder for hver informant ble på nytt sortert inn 

i de nåværende emosjonskategoriene for å sikre at de kodede utdragene ble ivaretatt av 

kategoriene. Hvilke kategorier som ble plassert innunder andre kategorier eller under nye 

kategorinavn er vist i tabell 2. Det endelige tematiske kartet vises i Figur 3.  
 

Tabell 2 
Oversikt over hvilke underkategorier de nye kategoriene rommet. 

Emosjoner 

Før krig  Krig  Flukt  Ankomst Opphold 

Tristhet 
 
- Fortvilelse 
 

Tristhet 
 
- Fortvilelse 
- Sorg  
- Tap 
- Vanskelig/ 
tungt  
- Lei 

Tristhet 
 
- Fortvilelse 

Tristhet 
 
- Fortvilelse           - Ulykkelig  
- Sorg                    - Oppgitt 
- Tap                      - Opprørt 
- Savn                    - Håpløshet 
- Meningsløshet     
- Splittethets- følelse 
- Vanskelig/tungt  
 

Tristhet 
 
- Fortvilelse       - Ulykkelig 
- Sorg                 - Oppgitt 
- Tap                  - Opprørt 
- Savn                - Håpløshet 
- Meningsløshet 
- Splittethets- følelse 
- Ensomhet 
- Sliten/ nedbrutt  

Frykt Frykt 
 
- Angst  
- Bekymring 
- Utrygghet 
- Overleve- 
modus 

Frykt 
 
- Angst  
- Utrygghet 
- Overleve-
modus 
 

Frykt 
 

- Angst           - Usikkerhet 
- Bekymring  - Mistillit 
- Utrygghet    - Ubehag 

Frykt 
 

- Angst           - Usikkerhet 
- Bekymring  - Mistillit 
- Utrygghet    - Ubehag 

Glede 
 
- Fedrelands- 
kjærlighet 
- Stolthet  

Glede 
 
- Fedrelands- 
kjærlighet 
- Stolthet 

Glede 
 
- Fedrelands- 
kjærlighet 
- Stolthet 

Glede 
 
- Stolthet          - Mening i livet 
- Optimisme     - Mestring 
- Håp 

Glede 
 
- Stolthet        - Mening i livet 
- Optimisme  - Mestring 
 

Ømhet Ømhet Ømhet Ømhet 
 
- Ansvar for andre 

Ømhet 
 
- Ansvar for andre 

Trygghet Sinne Sinne 
 
 

Sinne 
 
- Irritasjon 
- Provokasjon  

Sinne 
 
- Irritasjon       - Hevnlyst 
- Provokasjon  - Frustrasjon 

 Skam 
 

- Krenkelse 

Skam 
 

- Flauhet 
- Krenkelse 

Skam 
 
- Flauhet              - Ydmykelse 
- Krenkelse/ såret 

Skam 
 
- Flauhet             - Ydmykelse 
- Krenkelse/ såret 
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Skyldfølelse Skyldfølelse  Skyldfølelse 

Verdiløshet Verdiløshet Verdiløshet Verdiløshet 

  
 
 
 
 
 
 

Trygghet 
 

Trygghet 
 
- Frihetsfølelse 

Apati 
 
- Mangel på følelser 
- Viser ikke følelser 
- Ingen glede/ interesse 

Apati 
 
- Mangel på følelser 
- Viser ikke følelser 
- Ingen glede/ interesse 

Utilstrekkelighet 
 
- Mestrer ikke  

Utilstrekkelighet 
 
- Mestrer ikke 

 
 
 
 

Selvfiendtlighet 
 
- Hater å være seg selv 

Skuffelse 

Takknemlighet 

Desperasjon 
 
- Følelse av å bli gal 

Figur 3. Det endelige tematiske kartet som viser de bearbeidede kategoriene. 
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  Fase seks: Finne sammenheng. I siste fase jobbet vi med å se hvordan funnene våre 

kunne si noe mer utover det opprinnelige materialet. Ettersom kodende og kategoriene var 

inndelt i perioder kunne vi grafisk fremstille hvordan følelsene til hver informant, slik de 

uttrykte dem, varierte i forbindelse med de ulike periodene. Vår grafiske fremstilling er 

presentert i Figur 4. X-aksen tilsvarte en tidslinje inndelt i de fem periodene. Vi plasserte åtte 

grafer, én for hver informant etter nivåer på y-aksen for hver tidsperiode, basert på hvilke 

følelser som ble uttrykt i størst grad. Dersom behagelige følelser dominerte informantens 

fremstilling av perioden plasserte vi grafen høyt oppe på y-aksen. Dersom ubehagelige 

følelser dominerte informantens fremstilling av perioden plasserte vi grafen langt nede på y-

aksen. Følelser og tilstander vi betegnet som behagelige var «glede, ømhet, trygghet og 

takknemlighet» mens ubehagelige var «tristhet, frykt, sinne, skam, skyldfølelse, verdiløshet, 

selvfiendtlighet, apati, utilstrekkelighet, skuffelse og desperasjon».  

Vurdering av grafens plassering i y-aksen gjorde vi ved å se på kodene innenfor 

tidsperiodene. For eksempel, når en informant for perioden Opphold uttrykte følelser av 

glede, men samtidig i større grad uttrykte ubehagelige følelser av sinne og ensomhet, ville 

grafen bli plassert lavt på y-aksen. Det var ikke frekvensen av behagelige eller ubehagelige 

følelser som avgjorde plasseringen på y-aksen, men heller det helhetlige inntrykket av 

informantens beskrivelser. I dette arbeidet var det viktig å huske at vi ville basere oss på 

informantens subjektive og beskrevne opplevelse. Vi måtte unngå å bli påvirket av hvorvidt 

den objektive situasjonen ga inntrykk av vel- eller ubehag. For eksempel fortalte en informant 

«Da jeg var liten var det litt krig, men jeg tenkte ikke på det», noe som objektivt kan være en 

tid med ubehagelige følelser, med tanke på at det var «litt krig», men når informanten videre 

sier «men jeg tenkte ikke på det» beskriver ikke dette sitatet subjektivt ubehag.  

I den grafiske fremstillingen er y-aksen inndelt i ulike nivå; 0, 1, 2, 3 og 4. Dersom 

informanten hadde det svært vondt, vurdert på bakgrunn av at smertefulle følelser ble uttrykt, 

er grafen plassert på nivå 0. Når informanten beskrev tilstanden sin som vanskelig, men ikke 

like hemmende som på nivå 0, plasserte vi grafen på nivå 1. Dette kunne være tilstander 

preget av engstelse, men med noe håp om å klare seg. Midtpunktet på y-aksen, nivå 2, 

tilsvarte en tilstand preget av at behagelige og ubehagelige følelser var tilstede i like stor grad. 

Også i de tilfellene hvor informantene ikke presenterte sterke følelser verken i retning av 

behagelig eller ubehagelig, men heller nøytralitet, plasserte vi grafen på midten. Nivå 3 

indikerer en nokså god tilværelse, men med noen betydelige utfordringer, og nivå 4 indikerer 

en svært god tilværelse. Informantene ble vurdert relativt til hverandre. 
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 Resultater 

 

I det følgende vil vi legge frem resultater og forsøke å besvare de to spørsmålene fra 

problemstillingen: «Hvilke ulike følelser formidler traumatiserte flyktninger når de forteller 

om sine livserfaringer, og hvilke variasjoner i følelsene fremkommer gjennom deres 

beskrivelser av periodene før krig, krig, flukt, ankomst og opphold?» Først presenterer vi 

hvilke følelser informantene formidler samlet sett, og illustrerer følelsene i forbindelse med 

de inndelte periodene som grafer langs en tidslinje. Disse tidsperiodene er i det følgende 

skrevet i kursiv. Deretter beskriver vi følelsene til hver av flyktningene mer inngående. Vi 

ønsket at oppgaven skulle kunne gi et innblikk i noe vi vil kalle flyktningenes emosjonelle 

reise, og presenterer derfor hver enkelt av dem for seg med tilhørende sitater. Der intervjuers 

spørsmål er gjengitt i sitatene er dette markert med «I:». Vi presenterer også det informantene 

selv tenker om hvordan følelsene deres har variert og endret seg, fra før til nå. Avslutningsvis 

går vi i dybden på noen utvalgte følelser og ser nærmere på hvordan følelsene ble uttrykt på 

ulik måte eller i ulik styrke avhengig av hvilke tidsperioder det gjaldt.  

6.1 Flyktningenes ulike følelsesuttrykk 

I intervjuene gir flyktningene uttrykk for flere ulike følelser i forbindelse med sine 

erfaringer. I hovedsak fant vi at mange av informantenes følelsesuttrykk kunne kategoriseres 

inn i følgende åtte av Izards 11 grunnemosjoner: glede, tristhet, sinne, selvfiendtlighet, frykt, 

ømhet, skam og skyld. 

I tillegg til emosjonene fra Izards teori fant vi gjennom vår tematiske analyse andre 

følelsesuttrykk og tilstander som vi valgte å plassere i syv egne kategorier kalt: verdiløshet, 

trygghet, apati, utilstrekkelighet, skuffelse, takknemlighet og desperasjon. Hva vi legger i 

disse begrepene vil vi her beskrive kort. 

Verdiløshet. Verdiløshet er en følelse av å ikke være av verdi eller betydning for 

andre. 

Trygghet. Trygghetsfølelse vil i oppgaven forstås som en følelse av å være i 

sikkerhet, uten noen umiddelbare trusler eller farer, verken psykisk eller fysisk. Tilstanden 

kan beskrives som fravær av frykt, hvor man føler seg beskyttet. Trygghet innebærer også 

følelsen av å kunne utforske og kjenne seg fri. 

Apati. Apati er en tilstand hvor det er mangel på synlige følelser eller følelsesmessige 

reaksjoner, sløvhet og likegyldighet overfor inntrykk (Malt, 2015). 
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Utilstrekkelighet. Utilstrekkelighet tilsvarer en følelse av å ikke fungere slik man 

ønsker selv, eller slik man føler omgivelsene forventer, fordi man ikke mestrer de tingene 

man klarte tidligere eller som det er forventet at man skal klare. 

Skuffelse. Skuffelse vil i oppgaven forstås som en følelse av ubehag forårsaket av 

manglende oppfyllelse av ens håp og forventninger. 

Takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppstår når en person anerkjenner å 

ha noe verdifullt eller ha mottatt noe verdifullt fra en annen (Emmons & Stern, 2013). 

Desperasjon. Følelsen brukes i oppgaven som betegnelse på en tilstand hvor man ikke 

lenger holder ut, og er desperat etter en endring eller løsning. Det er en følelse av å være på 

bristepunktet. 

6.2 Informantene som gruppe  

  I det følgende presenterer vi hvilke følelser informantene uttrykte i tilknytning til 

ulike faser av livet. Vi tar utgangspunkt i vår visuelle fremstilling i Figur 4, hvor grafene for 

hver informant er vist samlet på tidslinjen.  

Figur 4. Grafer som illustrerer graden av behagelige og ubehagelige følelser knyttet til fem perioder2. 

 

Som det fremgår er det stor grad av overensstemmelse når det gjelder hvilke følelser 

informantene uttrykker for de ulike periodene. For perioden Før krig uttrykker alle 

informantene, med unntak av Kamila, en klar overvekt av behagelige følelser. Grafen faller 

                                                
2 Figuren bør sees i farger. 



28 
 

fra behag til ubehag for alle informantene fra Før krig til Krig. Analysen resulterte i åtte 

kategorier av følelser eller tilstander for perioden Krig, og det var følelsen frykt som ble 

formidlet i størst grad. Grafen er også lav ved Flukt for alle unntatt Mehdi (hvor den er på 

nivå 2). Mange av de samme følelseskategoriene var tilstede for både Krig og Flukt, men de 

ubehagelige følelsene ble imidlertid uttrykt som mer intense for perioden Krig enn de var i 

forbindelse med flukten. 

Helhetsinntrykket når det gjelder følelser i tilknytning til ankomsten var at behagelige 

var mer fremtredende enn de ubehagelige. Dette illustreres ved at de fleste grafene her er 

plassert på et høyere nivå enn nøytralt. Samlet sett uttrykte alle, unntatt Omar, mer behagelige 

følelser ved Ankomst enn under Krig og Flukt. Likevel var det sprikende opplevelser i 

tilknytning til ankomst til Norge, fra å ha det like godt som i hjemlandet, til like ille som 

under krigen.  

Som Figur 4 illustrerer uttrykte informantene i størst grad ubehagelige følelser under 

periodene Krig og Opphold, hvor grafen i begge periodene ble plassert på de laveste nivåene. 

Imidlertid var informantene i svært ulike livssituasjoner i disse periodene, og hvilke 

ubehagelige følelser som var dominerende i hver av periodene er ulikt. For Opphold endte vi 

med 15 kategorier, og det ble uttrykt mest tristhet (se også Figur 3). Følelsesuttrykkene var 

differensierte, med et stort spekter av følelser. Dette gjaldt spesielt for følelsene tristhet og 

sinne. Flyktningene uttrykte også følelser av glede, til tross for utfordringene de har møtt i 

Norge. For Opphold er det også en gjennomgående tendens til at grafen for hver informant 

faller; to til midten av y-aksen og resten til laveste nivå, altså kommer det frem mer 

ubehagelige følelser i den nåværende perioden for informantene enn det gjorde gjennom 

perioden Ankomst. 

6.3 Gjennomgang av hver informant  

 I det følgende gis en fremstilling av hver av flyktningenes emosjonelle reise, ved å 

oppsummere hva hver av dem uttrykte av følelser i tilknytning til ulike tidsperioder, med 

tilhørende sitater. De utvalgte sitatene illustrerer den eller de følelsene som stod sterkest hos 

vedkommende i de ulike periodene, og presenteres i kursiv. Det er en fordel om 

presentasjonen av flyktningene sees sammen med tilhørende grafer i Figur 4.  

 

 Mehdi.  Mehdi er en mann på 35 år som har bodd i Norge i åtte år. Når han forteller 

om perioden Før krig formidler han følelser av glede, nærhet og trygghet, men også tristhet. 
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De triste følelsene er minst utpreget for perioden, og vårt inntrykk er at han i hovedsak ser 

tilbake på denne tiden av livet som god og trygg. For eksempel sier han: «Jeg var veldig glad. 

Jeg var veldig enkel å ha kontakt med. Jeg hadde mange venner.» Fra Mehdi var i 

ungdomsårene var det krigsfylte tilstander i landet. Som ung mann valgte han å verve seg som 

soldat, og sier at det er vanskelig å huske lykkelige dager etter det. Han tapte mye på å delta i 

krigen, men ville gjort det igjen for landet sitt, og uttrykker stor fedrelandskjærlighet. Da han 

kom tilbake fra krigen ble han skuffet og følte seg sviktet av landet sitt, ettersom soldatene 

fikk lite hjelp og oppfølging etter krigen. Her forteller Mehdi hvordan han ble behandlet som 

soldat under krigen, da han ble tatt som fange: «De begynte å slå oss og bruke stygge ord: 

‘Dere er ingenting! Dere er null! Dere er dyr!’ - Mye som får deg til å miste personligheten.» 

Når han forteller om flukten sin gir han verken uttrykk for behagelige eller ubehagelige 

følelser, og Mehdis graf i Figur 4 er derfor plassert på et nøytralt nivå for fluktperioden. 

Mehdi forteller at selve turen til Norge i seg selv ikke var så krevende. Også ankomsten til 

Norge opplevde han som god (grafen er satt til nivå 3). Når Mehdi forteller om hvordan han 

ble møtt da han kom til Norge formidler han i stor grad en følelse av rettferdighet og glede. I 

tillegg forteller han om hendelser som var positive for ham, som å bli kjent med andre 

mennesker, deriblant en som ville bli hans kone, samt muligheter for arbeid hos en slektning. 

Overgangen mellom Ankomst og Opphold skildres på denne måten: «Etter hvert ble jeg 

dårlig. Jeg skrek om natten, ble sint.» Nå, i Norge, tynges Mehdi blant annet av tristhet, frykt 

og følelse av utilstrekkelighet, samtidig som han gir uttrykk for posttraumatiske plager. 

Følgende er også et sitat fra Opphold: «Når det blir natt kommer tankene. Det blir nesten som 

en film! Jeg får ikke sove.» I tillegg til flere ubehagelige følelser nevner han også ømhet, 

takknemlighet og trygghet. Mehdi opplever at saksbehandlerne hans i Norge faktisk bryr seg 

om han når de ringer for å høre hvordan han har det, selv om det er jobben deres. 

  

Hakeem. Hakeem er en 45 år gammel mann som har bodd i Norge i fire år. Han 

tegner et bilde av en perfekt tilværelse Før krig, med glede og trygghet:  

Vi hadde traktor, to privatbiler, stort hus. Jeg jobbet og hadde flere ansatte. Vi hadde 

høner, sauer, grønnsaker, en liten hage med frukttrær, vi hadde jordbær, plommer 

(…) Vi hadde et veldig, veldig godt liv, som vi fremdeles savner.  

Disse følelsene står i kontrast til følelsene for perioden Krig, hvor Hakeems historie er preget 

av ubehagelige følelser av frykt, tristhet, skam, skyldfølelse og sinne. Sitatet hans om krigen 
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understreker dette, hvor han sier at det ikke er mulig å tenke på noe annet enn overlevelse 

under krigstider, og hvor dermed de behagelige følelsene er lagt til side:  

Når det er krig tenker du ikke på kjærlighet, konen eller på andre ting. Du tenker bare 

‘ikke la det komme en bombe på mitt hus’. Alle tenker bare på bomber. Man ber om at 

mitt barn, eller min kone eller min bror eller min søster – ikke skal drepes.  

Hakeem legger også vekt på en spesifikk hendelse som han knytter skamfølelse til. Han 

forteller at han ble holdt fanget i en vannfylt kjeller, mens flere soldater tisset på ham og 

andre fanger. Det var ingen respekt, fastslår han. Til tross for de vonde hendelsene var det 

ikke lett for Hakeem og hans familie å gi opp alt de hadde for å flykte fra hjemlandet. Om 

dette sier han:  

Det er ikke så lett, fordi du må begynne på nytt i alt - vi er ikke gamle, men fordi man 

har opplevd krig har man ikke plass i hodet. Man har masse bekymringer foran seg, 

men må gjennom det og ta et stort steg inn i et fremmed land og begynne på nytt.  

Hakeem forteller at han var trist, men samtidig følte seg glad og trygg da han først 

kom til Norge. Han satte pris på at det var fredelig her, selv om de ikke hadde like god 

levestandard som før. Vårt inntrykk er at det er takknemlighet, trygghetsfølelse og glede som 

er i forgrunnen for Hakeem. Også fire år senere føler han og hans familie seg trygge i Norge 

hvor det er fred og frihet. De vil ikke klage på noe, men er likevel frustrerte over at 

ekstrainnsats med kveldsjobb ikke gir økonomisk overskudd, siden de på grunn av 

kveldsjobben ikke lenger får bostøtte. Hakeem formidler med sterkt engasjement at når de står 

på og gjør noe for å forbedre sin egen situasjon blir de fratatt støtte. Oppholdet i Norge preges 

av både glede og tristhet: 

Jeg opplever glede når det er fint vær, og barna er friske. Jeg opplever glede over å 

ikke høre bomber og smell fra gevær. I Norge vil ikke noen bli skutt eller bortføres 

(…) Vi prøver i dag å gi barna et normalt liv og prøver å gå ut, finne en jobb og prøve 

å legge alt bak oss, men vi kan ikke det, fordi det sitter her inne.  

  Amir. Amir er en 25 år gammel mann som har tilbragt syv år i Norge. Han beskriver 

tiden før krigen med glede i stemmen og forteller at hele familien med mange søsken hadde 

det godt sammen i et stort hus. Glede, ømhet og trygghet var de sterkeste følelsene for 

perioden, og han forteller videre: «Det var veldig fint. Og så, plutselig ble det krig.» 
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Tilværelsen snudde brått, og han sier: «Fra jeg var ungdom visste jeg alt om krig.» Under 

krigstiden var Amir redd og trist, og han beskriver utrygge forhold: «Der var krig, ingen 

jobbet, og på skolen kom ingen lærere. Der var ingenting. Det var et veldig dårlig liv. På 

ettermiddagen måtte du være hjemme. I gaten ble du kanskje drept eller ranet. Det var 

dårlig.»  

 Hendelsene knyttet til Flukt, beskrives som belastende grunnet økonomisk press og 

usikre forhold; «Jeg fikk hjelp fra menneskesmuglere for å flykte. Og de tok mye penger.» Å 

komme til Norge ble likevel en ny glede for Amir, som gjorde ham håpefull for fremtiden: 

«Da jeg kom til Norge var jeg en hyggelig person, jeg gikk rundt og smilte og fikk norske 

venner. Jeg tenkte positivt. Familien min tenkte jeg kunne få et bra liv her i Norge, en bra 

fremtid.» Syv år senere har imidlertid håpet og gleden blitt betydelig redusert:  

Men nå har jeg bare blitt negativ og har mistet mange kamerater fordi jeg har blitt en 

annen person. Jeg begynner å miste meg selv, fordi det hver dag kommer nye 

vanskeligheter. Jeg har aldri skadet noen mennesker, men jeg begynner å bli 

aggressiv.  

Oppholdet i Norge preges i større grad av ubehagelige følelser som tristhet, sinne og frykt, 

enn det ankomsten gjorde. Amir formidler også følelser av takknemlighet og ømhet når han 

snakker om hvordan han har det i Norge, men det er i hovedsak de ubehagelige følelsene som 

dominerer:  

Når jeg er sammen med andre, og de snakker litt høyt eller ler - da blir jeg sint. Jeg 

orker ikke høre på dem.  Livet mitt er bare blitt et stress om opphold. Man kan bli gal, 

ikke sant? (…) Hvis det er sånn livet er her, er det bedre at jeg flytter. Der [i 

hjemlandet] dør man kun én gang, ikke sant? Men her [i Norge] dør jeg litt hver dag. 

Hver dag. 

  Jamal. Jamal er en mann på 35 år som har bodd i Norge i 16 år. Førkrigstiden 

beskriver han som en lykkelig tid, og det overordnede inntrykket er at han har hatt en fin og 

trygg oppvekst. Han beskriver noen gode minner fra barndommen: «Den tiden husker jeg 

veldig godt. Vi hadde rundt hundre geiter opp i fjellet. Om våren var det masse gress og 

grønt. Vi var av og til i fjellet. Det var deilig på den tiden, vi hadde pikniker også.»  

  Da krigen begynte i hjemlandet måtte Jamal delta som soldat. Han forteller at han var 

mye redd under krigen, og uttrykker skyldfølelse for å ikke ha klart å redde vennen sin. 
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  Om flukten forteller Jamal: «Familien min måtte selge halvparten av eiendelene sine, 

for å få penger til å hjelpe meg ut av landet. Det kostet veldig mye.» Dette indikerer – slik vi 

tolker det – et ubehag, ettersom økonomisk belastning samt dårlige forhold på flukt, i hendene 

på menneskesmuglere, er krevende. Muligheten til å få komme til Norge ga han en følelse av 

optimisme samtidig som ankomsten ikke ble helt som forventet: «Da jeg kom hit til Norge 

følte jeg litt uro, men jeg var ung, jeg hadde håp og planer. Det gikk til helvete med planer og 

alt. Det første året likte jeg meg ikke.»  

 Etter 16 år i Norge formidler Jamal særlig følelser av frykt, tristhet og skyldfølelse. I 

likhet med flyktningene presentert over, er imidlertid behagelige følelser som glede og ømhet 

også tilstede. De ubehagelige følelsene vurderer vi imidlertid til å veie så tungt at grafen hans 

i Figur 4 plasseres lavt. Et sitat hvor noen av følelsene som preger den nåværende tiden 

kommer frem, er dette: «Jeg er midt i mellom to samfunn, to måter å leve på og tenke på. Det 

er veldig vanskelig (…) Jeg gleder meg ikke til noe i fremtiden, jeg har ingen planer. Før 

hadde jeg masse planer.» 

Fatima. Fatima er en kvinne på 50 år, som har tilbragt åtte år i Norge. Hun forbinder 

behagelige følelser av glede, trygghet og ømhet med tiden før krigens utbrudd. Hun forteller: 

«Jeg tror nok flertallet hadde det ganske greit. Vi hadde frihet! I stor grad! Vi kunne reise 

hvor som helst, ingen stilte spørsmål. Vi var fri.» Derimot er det kun ubehagelige følelser av 

frykt og tristhet som fremtrer gjennom hennes skildringer av krigstiden: «Du vet – angsten – 

vi tenkte bare på å overleve. Barna – de gikk på skolen. Alt stoppet opp da krigen brøt ut.» 

Flukten bar også preg av triste følelser. Å måtte forlate sitt hjemland gav opphav til sorg, som 

uttrykt i disse sitatene:  

Ja, det ble en stor forandring. Kan du tenke deg – vi to er kanskje på samme alder – 

kan du tenke deg hvordan det er å flykte med familien din og bare en liten veske, og 

aldri komme tilbake? Og før det være tre måneder i en kjeller – og være redd for at 

barna skal bli sendt til fronten. Jeg hadde bare en tanke, og det var å overleve. 

 

 Fatima sier at hun var glad og optimistisk da hun ankom Norge:  

Jeg ga ikke opp – jeg var frempå. Jeg fortsatte å søke jobb. (…) Jeg mener, hvis man 

har lyst til å jobbe – det er ikke bare språket som teller, men innsatsen. Og på den 

tiden syns jeg at jeg var ganske flink til å snakke norsk.  
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Pågangsmot og engasjement ved ankomst beskrives i forbindelse med mulighetene Norge 

kunne by på. Hun understreker at de problemene hun og familien har møtt på i Norge, i løpet 

av åtte år, på mange måter er like vonde eller vondere enn de fryktelige krigsopplevelsene. 

Følelsene har gått over til å være uholdbare, hvor frykt, tristhet og sinne dominerer, men hvor 

en følelse av mindreverd og skam også står sentralt. Fatimas følgende sitat illustrerer noe av 

dette:  

Jeg har begravet meg sosialt, for jeg har ikke kommet hit til landet for å gå på 

sosialen. Jeg føler jeg ikke er verdt noe. Jeg føler meg ikke som et menneske en gang! 

(…) Myndighetene burde bruke mer tid på å spørre flyktninger hvilke problemer de 

har her i landet. At man blir selvforsørget, får jobb, verdighet! Se hvilke problemer jeg 

har hatt med sosialpenger, for eksempel! Plutselig følte vi at vi ikke var gode nok. Jeg 

så eldre damer som hadde jobb – og jeg tenkte: hvorfor får ikke jeg jobb? 

 

 Yasmin. Yasmin er en 35 år gammel kvinne som har bodd i Norge i sju måneder. 

Førkrigstiden var en lykkelig tid for henne, fylt med glede og ømhet: «Jeg pleide å være 

populær blant venner helt siden jeg var et barn. Jeg drev med dans og sport.» Under krigen 

var det naturlig nok følelser av frykt, sinne og verdiløshet som var sterke. Dette noterer 

intervjueren om hva Yasmin forteller om krigsperioden: Faren ble drept da hun var tidlig i 

tenårene. De mistet all eiendom. Hele familien var forfulgt, de måtte derfor spre seg, leve i 

skjul og ikke oppholde seg sammen. Hun ble seksuelt overgrepet. (Notat). 

 Videre sier Yasmin selv: «Jeg ble så stille etter traumene. Jeg kunne ikke lenger se 

viktigheten av folk.» Under flukten følte hun på skyld i tillegg til frykt og verdiløshet som 

også var tilstede under krigen. Det var utrygge forhold gjennom fluktreisen, som hun skildrer 

slik: 

Jeg måtte være oppmerksom om kvelden. Om jeg måtte gå noe sted, måtte jeg gå med 

noen andre… mannen min eller noen folk. Jeg måtte være sikker på hva jeg drakk – 

vite hvor det kom fra. (…) De ga gift enkelt og folk døde i leiren.  

Om ankomsten noterer intervjueren dette: «Hun forteller om alle problemene hun har 

møtt med det offentlige her i landet, og at alt hennes behandler har fått hjulpet henne med 

hittil er å prøve å ordne opp i dette (Notat).» Når Yasmin forteller hvordan tilstanden har 

endret seg i løpet av de sju månedene i Norge sier hun: «Jeg er ikke like fraværende som jeg 

var tidligere. Jeg hadde mindreverdighetskompleks. Jeg vasket og kledde og stelte meg ikke. 
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Nå prøver jeg å se OK ut, og jeg begynner å føle meg mer normal.» For Opphold formidler 

Yasmin glede, samtidig som hun gir uttrykk for frykt og tristhet. En balanse mellom 

behagelige og ubehagelige følelser for perioden illustreres ved en graf som er plassert på det 

midterste nivået. Vedrørende oppholdet sitt i Norge, nå og fremover, sier hun:  

Siden jeg er i Norge nå, må jeg gjøre noe godt. Særlig barn og kvinner må jeg 

forsvare. Jeg må lære om lover, så jeg kan reagere på riktig måte – ifølge loven. Det 

er hva jeg en dag håper å gjøre. Det er min lidenskap (…) Jeg har allerede fått noen 

venner – nordmenn – og når vi er sammen prøver jeg å være som dem. Så – jeg prøver 

å komme meg tilbake til normalen, i sinnet mitt. 

  Kamila. Kamila er en 45 år gammel kvinne, som har bodd i Norge i 14 år. Hun 

formidler ikke mange følelser for perioden Før krig, men vårt inntrykk er at det tilsvarer nivå 

1, altså en lettere overvekt av ubehagelige følelser. Hun sier følgende om den tiden: «Det var 

en vanskelig tid og det var mer jobb enn fritid.» Relatert til krigsperioden gir Kamila kun 

uttrykk for følelser som frykt og tristhet, blant annet gjennom dette sitatet:  

Jeg hørte noe som eksploderte. Det var lyder overalt og jeg løp inn i et murhus for å 

gjemme meg. Det var veldig skremmende for det var eksplosjoner overalt. Da det hele 

var over så jeg at det var mange sårede som lå overalt i den åpne plassen.  

Følelsene frykt og tristhet er også gjeldende for flukten, i tillegg til at skam beskrives. 

Hun forteller:  

De tvang meg og jeg husker at begge armene mine ble holdt ned på bakken (...) Når 

jeg kom hjem var jeg veldig redd, men jeg fortalte det ikke til noen fordi det var jo 

stygt det som hendte, og jeg ville holde det inni meg, jeg ville ikke fortelle det til noen.  

Under ankomsttiden hadde hun vedvarende følelser av tristhet og skam, som sammen 

med posttraumatiske plager førte til vansker de første månedene i Norge: 

Jeg lærte både norsk muntlig og skriftlig. Men jeg måtte avslutte på grunn av mine 

problemer. Det var så mye støy på norskkursene. Jeg satt mye for meg selv i pausen. 

Når noen snakket til meg, var det som om det ikke nådde inn.  

Den nåværende tiden i eksil er vanskelig for Kamila. Hun plages av sterke følelser, blant 

annet når hun er i en situasjon som minner henne om eksplosjonen hun opplevde i ung alder:  
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Jeg har følt når jeg er veldig deprimert, irritert, at jeg holder på å bli gal. Når jeg ser 

støv i luften får jeg en rivende følelse inni meg – som å bli gal. Det å føle meg 

deprimert og langt nede tar mye mer plass enn redselen. 

Omar. Omar er en mann på 35 år som har bodd i Norge i syv år. Perioden Før krig 

virker å ha vært god. I beskrivelsen gir han uttrykk for følelser av glede og ømhet: «Vårt liv 

var helt normalt. Vi bodde der, vi hadde stort hus, alt var stabilt, vi hadde det bra. Jeg 

studerte på høyskolen i hovedstaden.» Om krigen sier Omar at han følte på mye frykt og 

sinne: «I fengselet ble jeg utsatt for den mest barbariske, umenneskelige torturen, som jeg 

skammer meg for å nevne og snakke om.» Under flukten beskriver han i hovedsak frykt:  

Jeg flyktet sammen med [et familiemedlem], med fly. Det var en farlig reise. Vi reiste 

med bil ut av hjemlandet, til nabolandet. I nabolandet kjøpte vi pass fra smuglere. 

Derfra tok vi fly til Europa og derfra til Norge. Jeg hadde ingen muligheter til å 

komme tilbake, for jeg ble dømt til døden i hjemlandet. Hvis jeg ble sendt tilbake, ville 

jeg blitt drept.  

I motsetning til de andre flyktningene i vårt prosjekt var ikke Omar håpefull i 

forbindelse med å komme frem til Norge. I stedet er det skam, ømhet og tristhet han i størst 

grad uttrykker å ha kjent på ved ankomst. Han forteller: 

Vi ble mottatt på den måten at vi gikk til politiet. Der ble vi forhørt og sendt til mottak 

– så fikk vi opphold. Vi var på mottaket kanskje i et år – eller mindre. (…) I mottaket 

var det en miserabel tilværelse. Sammenlignet med vårt hjem og våre eiendeler, som vi 

gikk fra, så var det miserabelt.  

Omar setter ord på hvordan tilstanden hans har utviklet seg fra ankomst til nå: «Jeg 

var psykisk trøtt da jeg kom til Norge, men nå er jeg blitt enda verre.» Ømhet, skam og 

tristhet blir også uttrykt nå under Opphold, hvor de ubehagelige følelsene veier mest. Han 

forteller om hvordan det føles å bære den tunge tristheten:  

Det er en kafeteria i nærheten, der jeg bor. Jeg hører at folk ler – jeg lurer på hvorfor 

folk ler, og misunner dem for at de kan le. Jeg føler ikke at jeg lever. Folk går ut på 

tur, snakker sammen, ler – jeg bare merker at de andre gjør det. Jeg skulle ønske at 

noe bra kunne skje med meg så jeg kunne føle meg glad og lettet, men mørket ligger 
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over meg hele tiden og holder på å drepe meg. Og jeg vet ikke hva som skjer inne i 

hodet mitt. Jeg føler meg veldig ensom. 

6.4 Flyktningenes subjektive opplevelse av endring etter krig og ankomst til Norge   

Noen av våre informanter forteller at krigen endret dem som mennesker, og at de 

hadde vært annerledes i personlighet eller stemningsleie før alle de vonde opplevelsene 

inntraff. Amir forteller: «Etter jeg ble syk har det vært vanskelig å stå opp. Men før – nei, da 

var det ikke sånn! Da hadde jeg alltid lyst til å våkne tidlig og gå på jobb.» Da intervjueren 

spurte Mehdi om hvordan han var før krigen inntraff sier han: «Jeg er ikke egentlig sånn som 

jeg er nå. Når jeg ikke er syk er jeg veldig sosial og ler mye, for eksempel.» De beskriver en 

endring fra å tidligere ha vært positive, til å ha blitt mer pessimistiske og negative. 

Endringene flyktningene opplever påvirker også relasjonene deres. Mehdi sier videre: 

Jeg og kona var glade i hverandre før jeg skulle dra i krigen, men da jeg kom tilbake 

var jeg ikke samme person. Jeg var blitt litt spesiell. Hun prøvde å hjelpe meg, men 

etter noen år ble hun lei. Jeg har vært veldig snill mot henne, men... når jeg er 

deprimert skriker jeg i søvne. Hun var kanskje hele tiden redd for at noe skulle skje.  

Fatimas forhold til ektefellen påvirkes av at hun nå blir lettere sint og irritert enn før. 

Hun gråter mens hun forteller om det: «Han vet at jeg var en veldig myk person før. 

 (I: Det er veldig sårt å kjenne hvor forandret du er blitt?) Ja.» Noen av flyktningene forteller 

at de før kunne være glade selv om de var i en vanskelig situasjon, mens de nå ikke lenger 

kjenner glede. Yasmin sier: «Vi hadde den lykkeligste familien! Vi spøkte selv når ting var 

vanskelig. Hvis gode ting skjer nå, klarer jeg ikke å føle glede, og jeg klarer ikke å elske noen. 

Det som pleide å gjøre meg glad.» De fleste beskriver å ha blitt svært dårlige etter krigen, 

preget av redsel, skam og gledesløshet, samt å ha opplevd personlighetsendringer. Imidlertid 

opplever enkelte at noe av dette ble bedre da de kom til Norge. For eksempel sier Amir dette 

om hvordan det var å besøke familien i hjemlandet, etter han selv hadde flyktet til Norge:  

Jeg fikk truffet familien. Det var veldig hyggelig, men de så at jeg hadde forandret 

meg. Det er blitt veldig stor forskjell mellom meg og dem. Man får en annen 

mentalitet, tanke, en ny frihet når man bor her. Her ser du ikke noen drepe noen når 

du går på gata, ingen kommer og dreper deg. Men der skjer det hele tiden.  
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Omgivelsene preger hvordan flyktningene tenker og føler, men ikke nødvendigvis på 

alle områder. For selv om man kan ha en viss følelse av frihet når man kommer til Norge, er 

det ikke nødvendigvis slik at man kjenner seg trygg. Mehdi forteller om hvordan han har det i 

Norge nå:  

Før var jeg sosial. Jeg var aldri sjalu, og var en åpen mann, jeg var snill. Men nå, nei, 

jeg kan ikke stole på noen. Stoler ikke på jenter eller gutter, ikke venner engang! (I: 

Ikke stole på noen?) Ikke på noen, ikke i det hele tatt! (…) Jeg ser alle norske med 

samme øyne (…) Jeg var ikke sånn tidligere, jeg vet ikke hvorfor jeg er sånn nå.  

Flertallet av flyktningene merker psykologiske endringer etter krig og flukt, og etter å 

ha kommet til Norge. Imidlertid er det ikke alle som klarer å verbalisere endringene de 

opplever. Amir forsøker eksempelvis å fortelle på hvilken måte han føler seg annerledes:  

Når jeg ser meg selv i speilet, er jeg ikke som før. (I: Du synes du har forandret deg?) 

Ja, jeg er litt annerledes i ansiktet nå. (Ja. Og ikke bare med at du er blitt voksen, 

men?) Nei, ikke voksen, nei. (I: Men at du er lei deg, eller?) Ja. At jeg er lei meg og 

sånn. Ikke så hyggelig som før. 

6.5 Et nærblikk på hvordan fem følelser viser seg gjennom fluktreisen 

I det følgende vil vi presentere hvordan følelseskategoriene «Tristhet», «Frykt», 

«Desperasjon», «Sinne» og «Glede» varierte i innhold og styrke gjennom de ulike 

tidsperiodene. Disse følelsene ble valgt ut fordi de enten var særlig tydelige eller 

betydningsfulle følelser, fordi de forandret seg innholdsmessig gjennom fluktreisen, eller 

fordi det var stor variasjon i tilstedeværelsen av disse følelsene.   

Tristhet – å ha tapt mye. Tristhet er den følelsen som i størst grad preger vårt utvalg 

av flyktninger. Flyktningene snakker lite om å ha følt seg triste i tiden før krig, mens i 

krigstiden gis det utrykk for mye tristhet i sammenheng med grusomme og farlige omgivelser. 

Under Flukt dreide tristheten seg om fortvilelse over farlige omgivelser og over å måtte 

flykte. Én flyktning var for eksempel trist over ikke å kunne ta med seg verdifulle ting som 

bilder fra barnas barndom da han flyktet. I forbindelse med ankomstperioden uttrykte 

flyktningene at det å møte problemer i det nye landet, samt å være i en belastet psykisk 

tilstand, gjorde dem triste. Triste følelser som maktesløshet var også knyttet til det å måtte 

vente dag etter dag på ny informasjon angående opphold, samt til det å være fattig og måtte 

streve med alt papirarbeidet tilknyttet det å være avhengig av sosialhjelp. Tristhet under 
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Opphold uttrykker flyktningene i form av å være deprimert, opprørt, ensom eller ulykkelig. 

Årsakene er blant annet praktiske utfordringer, tilstanden i hjemlandet, at de har tapt mye og 

at de har forandret seg. En av flyktningene er trist fordi han sliter med å få leid seg en leilighet 

ettersom han ikke har penger til depositum. Å ha kroppslige smerter som ikke bedres, 

språkbarrierer og økonomiske vansker er også årsaker til tristhet hos flere av flyktningene. En 

flyktning som har vært i Norge et par år sier dette om hvordan han føler seg nå: «Trist - det 

kan jeg si at jeg er hele tiden. Hvis jeg ikke føler meg trist, så er det fordi jeg kanskje har 

sovet godt eller bedre om natten.» Samlet sett formidles tristhet i sammenheng med svært 

ulike situasjoner i de forskjellige periodene. I tillegg er tristhet mer differensiert under 

Opphold, hvor flere aspekter av følelsen blir uttrykt. Ved Krig var for eksempel tristhet 

beskrevet med fortvilelse, sorg, tapsfølelse, tunghet og som å være lei, mens tristhet under 

Opphold i tillegg ble uttrykt med følelser som oppgitthet, føle seg ulykkelig, ensom, håpløshet 

og liknende.  

Frykt – å leve i konstant fare. Førkrigstiden synes å være en periode preget av lite 

frykt. Følelsen er imidlertid i stor grad tilstede under Krig og Flukt, hvor flyktningene befant 

seg i farlige og skremmende situasjoner. Frykten under Krig var blant annet knyttet til det å 

leve i konstant fare, å bli fengslet og å bli torturert. Én flyktning forteller at de måtte holde seg 

innendørs av frykt for omgivelsene utenfor: «Vi prøvde å være i kjelleren hele tiden. Vi måtte 

hente vann om natten. Men det var snikskyttere rundt omkring, og de hadde nattkikkerter. 

Man var veldig redd for å gå ut.»  

  Det flyktningene opplevde som skremmende under flukten var fare for seksuelle 

overgrep, trusler, å bli forgiftet samt farefulle ferder med båt. Et sitat som skildrer 

fryktfølelsen under flukten er dette:  

Da vi klarte oss inn i strandsonen så ble jeg så redd at jeg gråt forferdelig. Vi kom inn 

til fastlandet og jeg fikk panikk, sjokk, og var utrolig redd for barna mine, om de blir 

gamle eller ikke, jeg gråt og hulket. 

  Flyktningenes frykt da de ankom Norge handlet blant annet om at omgivelsene var 

ukjente og de ikke følte de hadde kontroll, slik som situasjoner hvor man måtte stole på andre 

eller på grunn av manglende norskkunnskap ikke visste hva man skrev under på. Under 

oppholdet i Norge uttrykkes frykt som bekymring for somatiske plager og for å bli gal. For 

eksempel er det flere som uttrykker redsel for at tilværelsen skal forbli så vanskelig som den 

nå er, og for hva fremtiden vil bringe. Å engste seg over hvorvidt en får sykepenger eller ei, 
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og bekymre seg for at noe skal skje i hjemlandet er også uttrykk for frykt ved Opphold. 

Enkelte forteller også at de er blitt skvetne og engstelige. Ved Ankomst og Opphold er 

følelsen i større grad differensiert. Frykt under Krig og Flukt uttrykkes som bekymring, 

utrygghet, angst og som å være i «overlevelsesmodus». Etter ankomst uttrykkes frykt også 

som mistillit, usikkerhet og ubehag, men ikke lenger som å være i «overlevelsesmodus».   
 

  Desperasjon – å være på bristepunktet. Følelsen av desperasjon ble ikke uttrykt i 

sammenheng med andre perioder enn Opphold og kan dermed se ut til å være noe som 

flyktningene først kjente på eller ble bevisste på etter å ha vært i Norge en stund. Følelsen 

innebærer at grensen er nådd og at noe må endre seg, fordi deres nåværende tilværelse føles 

umulig. Én flyktning forteller at han står i en uholdbar situasjon hvor han føler seg splittet 

mellom trygghet i Norge og hensynet til sin familie i hjemlandet. Å bli syk av egne 

bekymringer, å miste kontrollen, å ha kroppslige smerter som ikke er til å holde ut og ikke å 

tåle sine problemer, er eksempler på formuleringer som gir et bilde av desperasjon. Følgende 

illustrer dette: 

Hvis flere i familien min dør skal jeg drepe meg selv. Jeg blir også syk, skjønner du. 

Jeg er syk nå (...) Jeg jobber, jeg betaler skatt, jeg gjør aldri noe galt. Men jeg får 

masse dritt likevel. Jeg vet ikke hvorfor jeg får disse problemene. Jeg vet ikke hva jeg 

skal gjøre. 

Sinne – å oppleve urettferdighet. Flyktningene uttrykker sinne knyttet til periodene 

Krig, Flukt og Opphold. Det er imidlertid først ved Opphold at sinne formidles i flere 

spesifiserte former, som irritasjon, hevnlyst, provokasjon og frustrasjon. Det blir brukt flere 

ord for å uttrykke ulike aspekter ved sinne i forbindelse med tiden i Norge, og følelsen er i 

større grad differensiert for opplevelsene her. En av flyktningene uttrykker sinne i form av 

frustrasjon og provokasjon tilknyttet det å ha støtt på mange hindringer i etableringen av et 

nytt liv i Norge: 

Det var fryktelige opplevelser jeg måtte gå gjennom, men når man kommer i trygghet, 

tror man at ting skal gå bra. Krigen måtte jeg gå gjennom, men det som skjedde her 

føler jeg ikke måtte skje. Man kunne ha gjort noe med de hindringene vi har møtt her.  

  Glede – å ha håp for fremtiden. I perioden Før krig finner vi mange uttrykk for 

glede gjennom beskrivelser av for eksempel frihet, stolthet og lykke.  

 Når det gjelder perioden med krig og flukt er stolthet og fedrelandskjærlighet de 
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eneste følelsene av glede som er tilstede. For de flyktningene som deltok som aktivister eller 

soldater i krigen knyttes gleden under krigsperioden til en positiv følelse av å kjempe for 

landet sitt. For fluktperioden sier en av flyktningene at det var et stort steg å ta, og en 

krevende avgjørelse, å reise fra hjemlandet sitt. I forbindelse med dette uttrykkes det også noe 

stolthet over å ha greid å ta et tungt valg for familiens skyld. 

  Vi finner naturlig nok en tendens til at det blir uttrykt mer glede knyttet til 

ankomstperioden enn til Krig og Flukt. Beskrivelser som formidler mye glede ved ankomst 

gir inntrykk av at perioden må ha vært en opptur for flyktningene, selv om tilværelsen ikke 

inneholdt like mange gleder som under førkrigstiden. Gleden rundt Ankomst består 

hovedsakelig av optimisme og håp, og flyktningene sier at de på den tiden var generelt mer 

lystige til sinns, enn de var under krigen og flukten. De forteller om arbeidslyst, 

framtidsplaner, hyggelige interesser og gode muligheter. Følgende sitat fra en av flyktningene 

beskriver glede ved Ankomst: «Folk på mottaket kom og gratulerte oss da vi endelig fikk 

oppholdstillatelse. Jeg ble så glad. De sa at nå hadde vi akkurat de samme rettighetene som 

andre i Norge. Så vi trodde at nå skulle det ordne seg.» 

 Under Opphold blir beskrivelsene av glede mindre uttalte og ikke like sterke som de er 

for ankomstperioden. Men selv om det er en overvekt av ubehagelige følelser knyttet til 

perioden er det håp og optimisme tilstede hos enkelte. At de traumatiserte flyktningene møtte 

opp til intervju og takket ja til behandling kan i seg selv indikere håp og optimisme. Positive 

holdninger til behandling viser håp, i likhet med ønske om å få seg utdanning og jobb. Når 

flyktningene til en viss grad har planer for fremtiden får vi inntrykk av at de ikke har gitt helt 

opp – til tross for at de er i en svært plaget tilstand. Som en av flyktningene selv sier prøver 

han og familien å gå videre med livet, selv om de har vært gjennom voldsomme påkjenninger. 

I tillegg uttrykker vedkommende stolthet over å bli bedre i norsk. 
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 Diskusjon 

I vår studie ønsket vi å få innsikt i hva slags følelser traumatiserte flyktninger 

formidler i tilknytning til de ulike fasene gjennom sine reiser fra hjemlandet til 

eksiltilværelsen i Norge. Vårt formål med oppgaven var å øke forståelsen for traumatiserte 

flyktningers psykiske helse, med fokus på deres følelser. I hovedsak håpet vi å belyse noe av 

flyktningenes situasjon, gi innsikt i hva åtte flyktninger har slitt med, og hva som var 

krevende for dem da de kom til Norge. Dette gjorde vi ved å fokusere på hva de formidler å 

ha følt gjennom ulike perioder. I det følgende drøfter vi hovedfunnene i vår studie, og ser 

nærmere på mulige implikasjoner for psykologisk behandling.   

7.1 Differensiell emosjonsteori  

Vi ser at flyktningene beskriver mange ulike følelser og tilstander knyttet til erfaringer 

fra førkrigstiden, krigen, flukten, ankomsten og oppholdet. Åtte av følelsene samsvarer, slik 

vi vurderer det, med emosjoner fra Izards differensielle emosjonsteori. Izards inndeling har 

vært meningsfull for vår analyse da det har hjulpet oss til å identifisere og kategorisere 

forskjellige følelser. Vi finner igjen fire av Izards seks grunnemosjoner i beskrivelsene fra 

våre informanter selv om de kommer fra vidt ulike land og kulturer, i overensstemmelse med 

teorien om at enkelte følelser er medfødte og kulturuavhengige. I tillegg til emosjonene fra 

Izards teori finner vi at informantene gir uttrykk for andre sammensatte følelser og tilstander: 

takknemlighet, desperasjon, skuffelse, trygghet, apati, utilstrekkelighet og verdiløshet. Disse 

kunne vi sett som del av Izards grunnemosjoner og kategorisert under grunnemosjonene, hvor 

for eksempel takknemlighet kan være en form for glede, og skuffelse en form for tristhet. Ved 

å beholde mer sammensatte følelser og tilstander som egne følelseskategorier i tillegg til 

Izards emosjoner viser vi hvilke følelser som virker særlig betydningsfulle når flyktningene 

beskriver sin livshistorie. Vårt mål om å se etter enkelte følelser kan likevel ha ført til en 

kunstig inndeling av følelsesopplevelsene. En hendelse vil ofte utløse flere følelser, og en 

inndeling etter emosjoner vil derfor ikke ivareta kompleksiteten i menneskets følelsesmessige 

reaksjoner. I analysen har vi sett på spekteret av forskjellige følelser hos flyktninger, men det 

kunne også ha vært interessant å se på interaksjonen mellom emosjonene og kompleksiteten 

som oppstår når flere og kanskje motstridende følelser er tilstede samtidig. I tillegg kunne det 

vært nyttig å se hva følelsene, i sin sammensatte og komplekse form, motiverer til. Det kan 

for eksempel være av betydning å se på hvilke følelser, med tilhørende motivasjoner, som 

«jobber mot hverandre» dersom man opplever å ha motstridende følelser. For å se nærmere på 
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samspillet mellom emosjonene kan vår analyse være et godt utgangspunkt, da den presenterer 

hvilke følelser et utvalg flyktninger uttrykker i tilknytning til sine faser av fluktreisen. 

7.2 Differensiering av følelser  

Vi har presentert flere følelser slik de kom til uttrykk knyttet til de fem tidsperiodene 

vi valgte. Et tydelig funn var hvordan følelsene var mer nyanserte og detaljerte for periodene 

Ankomst og Opphold enn for Krig, særlig følelsene «tristhet», «frykt» og «sinne». Når disse 

ble beskrevet i forbindelse med Ankomst og Opphold var det med flere ulike ord og begreper 

enn i forbindelse med Krig. Samtidig viser funnene en tydelig økning i typer følelsesuttrykk i 

forbindelse med tiden etter ankomst til Norge. Vi finner at flyktningene i denne fasen skiller 

mellom flere og mer spesifikke følelser i sine beskrivelser.  

Vi kan tenke oss flere grunner til at flyktningene beskriver følelser fra nåtiden, det vil 

si fra oppholdet i Norge, mer spesifikt og med flere ord enn når de beskriver krigen og 

flukten. Én årsak kan være at det er enklere å huske detaljer og bredden av følelsene knyttet til 

det man har opplevd nylig. I tillegg kan flyktningene ha følt det mer aktuelt å formidle sin 

nåværende situasjon på grunn av mulighet til å få hjelp med deres aktuelle problemer. 

Forskningsintervjuene som vi la til grunn i undersøkelsen vår benyttet semistrukturerte 

intervjuer hvor det var rom for at flyktningene kunne snakke fritt, og de kan dermed ha hatt 

større fokus på nåtiden. En annen forklaring kan være at følelsene faktisk var mer 

differensierte under Opphold enn under Krig. Med en høy kroppslig aktivering under 

krigstiden, i form av kamp-, flukt-, eller frysrespons, kan det være vanskelig å skille mellom 

ulike følelser. Man legger andre følelser til side når en er truet og det vi kan kalle 

«overlevelsesinstinktet» tar over. Det er derfor lettere å beskrive følelsene i perioden med et 

generelt begrep som for eksempel «trist», enn å gå i dybden på hvilke aspekter ved tristhet 

som var mer tilstede enn andre. Når flyktningene derimot er i Norge er situasjonen roligere. 

Mindre ekstrem aktivering gir tid og rom til å kjenne etter og tenke over hva en føler. Dette 

muliggjør mer bevisst opplevelse og refleksjon, og at følelsene i større grad verbaliseres og 

differensieres. Det kan også tenkes at de unngår å snakke detaljert om sine opplevelser av krig 

og forfølgelse for ikke å komme i kontakt med smertefulle minner og følelser. Alternativt kan 

det tenkes at flyktningene gjentatte ganger har fortalt om sine opplevelser av krig og flukt til 

ulike personer, slik at de ved gjenfortelling sammenfatter historien og utelater detaljer om 

hvilke følelser de hadde. Det er også mulig at de ikke har fortalt om enkelte opplevelser fra 

fortiden sin til noen før, og at det dermed formuleres for første gang uten å inkludere detaljer.  
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Differensiering i terapi. Evne til å kjenne og beskrive ulike følelsesaspekter kan være 

en ressurs for flyktningene, og er sentralt i terapi. Flyktningene presenterer mange ulike 

følelser, men gir likevel inntrykk av å ha et kaos i seg. Å jobbe med differensiering av følelser 

kan som nevnt bidra til at de gjenvinner følelsen av kontroll og mening, og dermed kanskje 

også trygghet i tilværelsen sin. Bedre kontakt med følelsene vil også ifølge Kashdan et al. 

(2015) gjøre det enklere å regulere og håndtere dem, ved å finne gode og hensiktsmessige 

måter å respondere på. For eksempel vil evne til å gjenkjenne og sette ord på sorg over 

familiemedlemmers død kunne være hjelpsomt i det å bearbeide tapet, i forhold til om man 

bare kjente en generell følelse av tristhet. Det vil også kunne være en større utfordring for 

flyktningene i terapi å snakke om følelsene de hadde under Krig og Flukt, hvor de har færre 

ord for hvilke følelser de hadde. Fokus på følelser i terapien vil være gunstig for å hjelpe 

flyktningene til å sette ord på og skille mellom egne følelser, og øke deres tilgjengelighet for 

følelsenes innhold og motivasjonskraft.  

7.3 Fra frykt for faktiske farer til fryktrespons som baseline.  

For et flertall av informantene finner vi ulike uttrykk for frykt avhengig av hvilken tid 

de snakker om. Frykt i forbindelse med krig og flukt assosieres med reelle farer og forstås 

som en respons på hendelsene. Når informantene videre beskriver frykten de har opplevd i 

eksil, snakker de om fryktfølelsen som en del av dem, nemlig at de er blitt engstelige og redde 

som personer. Det beskrives en økt vaktsomhet ved flere typer situasjoner, og som følge av 

frykt utløst av ulike triggere prøver de å unngå situasjonene. Følelsen frykt oppleves nå som 

temmelig konstant, nemlig en underliggende automatisk responstendens på situasjoner som 

ikke i seg selv er truende. En slik endring er i tråd med kjennetegn ved post traumatiske 

tilstander (PTSD), det vil si økt vaktsomhet, lett mobiliserbar frykt og unngåelse. Dette 

stemmer også med funnene til National Institute of Mental Health (2016) og Wilson og Keane 

(2004), om økt fysiologisk beredskap som konsekvens av forandringer i hjernen etter traumer. 

Dette innebærer lavere terskel for fryktaktivering på stimuli som minner om traumene, 

samtidig som evnen til å redusere fryktresponsen hemmes, selv når akutt fare er over. Når 

informantene sier de har blitt engstelige og redde, handler det om at fryktresponsen, som 

tidligere kom i tilknytning til truende hendelser, nå er underliggende tilstede hele tiden eller 

aktiveres i tilknytning til situasjoner som kan minne om eller bringe tankene tilbake til 

belastende situasjoner. At frykten ikke slipper taket, selv etter mange år i Norge, gjør sterkt 

inntrykk. Det har blitt deres måte å møte verden på – utrygg. For terapeuter som skal jobbe 
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med traumatiserte flyktninger i behandling mener vi dette er viktig å være oppmerksom på, 

hvor for eksempel unngåelsesadferd bør adresseres. Å ta hensyn til underliggende frykt blir 

viktig i terapeutens arbeid med å etablere en allianse til pasienten. Terapeuten må bruke god 

tid på å skape en trygg relasjon mellom seg og pasienten, og bygge opp et tillitsforhold.  

7.4 Idealiseringsstrategien 

Vi ser at syv av åtte flyktninger i utvalget vårt beskriver perioden Før krig som 

idyllisk og nærmest perfekt. De beskriver sin fortid som bortimot utelukkende positiv. Dette 

fenomenet er som tidligere beskrevet også drøftet av Varvin og Rosenbaum (2003) og 

Braakman og Schlenkhoff (2007). Disse forfatterne finner at dette kan være en måte å «løse 

problemet på» når man føler seg midt mellom to kulturer. En slik idealisering kan gi 

motivasjon og mening, og gjøre det mulig å bevare noe som er trygt og kjent hvor man kan 

søke en slags mental tilflukt. Flere av de flyktningene i vår studie som synes å ha benyttet seg 

av idealiseringsstrategien, formidler også mange behagelige følelser nå i Norge. For eksempel 

beskriver Amir både perioden før krig og ankomsten til Norge som svært positiv. Våre funn 

ser ut til å støtte at idealiseringsstrategien kan ha en sammenheng med hvorvidt flyktninger 

klarer å se muligheter og glede når de kommer til Norge. Det kan tenkes at en idealisering av 

forholdene i hjemlandet også henger sammen med et ønske om å bevare sin kultur og sine 

tradisjoner. Å holde på vanene de kjenner kan for eksempel også bidra til trygghet. I så fall 

blir det viktig å tilrettelegge for at flyktningene får mulighet og støtte til dette samtidig som de 

integreres i det norske samfunnet.   

7.5 Venting og usikkerhet  

  Funnene våre viser en forverring i flyktningenes følelser gjennom årene i Norge. Ved 

Ankomst ble det i stor grad beskrevet håp og optimisme, som del av kategorien «Glede», og 

tilstanden bar preg av en overvekt av behagelige følelser. Ettersom ankomsten ses i forhold til 

krig og flukt er det ikke rart at tilstanden da bar preg av flere behagelige følelser enn tidligere. 

Etter flere år i Norge har imidlertid følelsene forandret seg ved at flyktningene beskriver sin 

tilværelse som svært tung. Ettersom de er traumatiserte flyktninger som skal begynne i 

behandling for sine psykiske plager, eller nylig har påbegynt behandling, er det ikke 

overraskende at deres tilstand nå oppleves som uutholdelig. Vi syns likevel det er ekstra 

interessant at disse flyktningene på et tidligere tidspunkt har hatt det bedre i Norge. 

  Gjennomsnittlig tid i Norge før de nå ble tatt inn til behandling i psykisk helsevern er 



  

45 
 

for vårt utvalg omtrent åtte år. Det kan tenkes at flyktningene i større grad hadde hatt utbytte 

av behandling dersom det kom på et tidligere tidspunkt, for eksempel ved ankomst, hvor mye 

av hjelpen kunne ha vært forebyggende. Forskning viser, i overensstemmelse med våre funn, 

at mange flyktninger i kliniske utvalg har bodd lenge i vertslandet før de fikk tilbud om hjelp 

(Carlsson et al., 2006; Huijts et al., 2012; Keller et al., 2006; Teoderescu et al., 2012, referert i 

Opaas, 2016).  

  De to flyktningene som har vært kortest tid i Norge er også de som formidler 

forholdsvis best tilværelse under oppholdet. Yasmin og Hakeem har bodd i Norge i 

henholdsvis sju måneder og fire år, og grafene deres i Figur 4 er plassert på nivå 2 for 

Opphold, altså på nøytralt nivå eller med en viss balanse mellom behagelige og ubehagelige 

følelser. De øvrige flyktningene beskriver sterk overvekt av ubehagelige følelser for samme 

periode, noe som i vår grafiske fremstilling tilsvarer nivå 0. Disse informantene har bodd i 

Norge mellom 7 og 16 år. Det kan derfor se ut til at de som har vært lengst i Norge har mest 

alvorlige psykiske problemer, med tilhørende overveldende ubehagelige følelser. 

Sannsynligvis kommer ikke dette av at lengre opphold i eksil gir dårligere mental helse for 

flyktninger generelt. For vårt kliniske utvalg, med alvorlige traumeerfaringer og tilhørende 

psykiske plager, kan det heller være at problemer hos disse har fått utvikle seg uten at de har 

blitt fanget opp eller blitt tilbudt riktig hjelp. I stedet for å få behandling mens de psykiske 

plagene var på et moderat nivå kan det ha gått lang tid uten at flyktningene har fått hjelp til å 

få det bedre, hvor deres psykiske helse følgelig har forverret seg. Yasmin og Hakeem, som 

beskriver lettere vansker relativt til de andre, kan ha fått inntak til behandling før plagene fikk 

mulighet til å forverre seg. Disse funnene peker i retning av viktigheten med et forebyggende 

perspektiv, særlig for de flyktningene som er i faresonen for å utvikle psykiske plager.  

7.6 Et forebyggende perspektiv  

Mange av våre flyktninger beskrev håp og optimisme ved ankomst, med forventninger 

om et nytt og bedre liv. Utfordringene de møtte i Norge kom som uventede skuffelser, og vårt 

inntrykk er at disse har bidratt til å gjøre tilværelsen vanskelig for dem. Flyktningene er 

mennesker som har kjempet seg gjennom vanskelige perioder med krig og flukt. Mange har 

vært utsatt for tortur og grove brudd på menneskerettighetene. Problemene de eventuelt møter 

i Norge, som jobbavslag, kulturvansker og innviklede trygdeordninger, kan være dråpen som 

får begeret til å renne over. Flyktningene er allerede presset til det mange opplever som et 

bristepunkt, og har ofte ikke ressursene eller overskuddet som kreves for å håndtere 
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ytterligere byrder. I vår tematiske analyse endte vi opp med en kategori kalt «Desperasjon», 

som viser nettopp dette. Denne kategorien fant vi bare for perioden Opphold. Det er 

tankevekkende at informantene formidler at bristepunktet deres er nådd nå, under oppholdet i 

Norge. Selv etter å ha beskrevet å ha vært gjennom perioder i livet med utålelige 

påkjenninger, er det likevel nå grensen er nådd – etter en lang tid med traumerelaterte vansker 

i tillegg til belastninger med reetablering i Norge. Vi antar at flyktningene har taklet å komme 

seg gjennom fryktelige opplevelser fordi de har holdt fast i målet om å komme seg i trygghet 

og få det godt igjen. I tillegg har de vært i det vi kan betegne som overlevelsesmodus, som har 

drevet dem til å kjempe seg videre. Når de ankommer eksil har de presset seg til det ytterste 

og reservebatteriene er oppbrukte. Da er det de trenger nettopp det de kom for – et trygt og 

godt liv igjen. Dersom dette livet ikke blir som forventet, har de ikke ressurser igjen til å takle 

det. Som flyktningene uttrykker selv er de desperate. Å gjøre livet i Norge mindre tungt for 

dem kan virke som en måte å forhindre at de møter veggen og utvikler psykiske vansker.  

  Vårt inntrykk av det flyktningene forteller er at mangel på jobb, eller mangel på en 

passende jobb, medvirket til at livssituasjonen deres nå var svært vanskelig. Dette gjenspeiler 

funnene fra Maximova og Krahn (2010), hvor det å være i jobb var positivt assosiert med 

mental helse. At flyktningene er i arbeid er viktig både for deres egen trivsel og velvære, 

mulighet til økonomisk fremgang og for samfunnet forøvrig. Flyktningene kan inneha 

kompetanse fra hjemlandet sitt som med fordel bør utnyttes, samtidig som de kan ha behov 

for tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å ta hensyn til fysiske skader og psykiske 

belastninger. Å hjelpe flyktningene med å få en passende jobb er etter all sannsynlighet en 

betydningsfull del av integreringsarbeidet. Noen av flyktningene beskriver også at det som 

bidrar til å gjøre tilværelsen deres så vanskelig som den er nå, er at de føler de har lavere 

status enn den øvrige befolkningen. For eksempel uttrykkes mindreverd over å leve av 

trygdestønad, når en tidligere har vært arbeidsom. En annen opplever å føle seg ydmyket når 

en venn ikke tar imot en gave på grunn av at flyktningen er i en økonomisk dårligere posisjon. 

Deres trange økonomiske situasjon bidrar til stress som opprettholder psykiske plager.  

  Som nevnt forteller flyktningene om besvær rundt praktiske ting som å skrive 

søknader til sosialkontoret, fylle ut og lese offentlige skjemaer og dokumenter, søke jobb og 

finne bolig. Stresset dette medførte kunne sannsynligvis vært mindre dersom de hadde fått 

hjelp og oppfølging til dette helt fra de ble bosatt i Norge. I stedet har det blitt en stor 

påkjenning for dem som kan ha bidratt til at de henvises til psykolog, som deretter må bistå i 

arbeidet med de sosiale stønadene for å bedre deres situasjon – som en informant nevnte var 

alt psykologen hennes hadde rukket å gjøre hittil. Å få hjelp til slike gjøremål inngår i 
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Maximova og Krahns (2010) anbefalinger om støttetiltak og tjenester som bør tilbys 

flyktninger for å ivareta deres psykiske og fysiske helse. Våre funn støtter det Maximova og 

Krahn konkluderer med, da flyktningene i vår studie også gir uttrykk for at den type hjelp 

hadde lettet deres allerede belastede situasjon i forbindelse med etablering i nytt land.  

  Dersom flyktningene hadde blitt fanget opp av helsevesenet på et tidligere tidspunkt, 

mens de ennå hadde mindre symptomtrykk, kunne dette kanskje ha forhindret en forverring 

av deres psykiske helse. For enkelte virker det som at hjelp med offentlig papirarbeid kunne 

vært en stor støtte. Dette samstemmer med Lies (2002) anbefalinger om spesialrettet 

oppfølging av flyktninger som står i faresonen for å utvikle psykiske vansker. Lie fant at 

stressende omgivelser, deriblant mangel på jobb, var viktige risikofaktorer for utvikling av 

psykisk lidelse, noe som også ser ut til å være tilfellet for flyktningene i vårt prosjekt.  

7.7 Tilrettelegging for individuelle behov i terapi 

Izards differensielle emosjonsteori (1991) danner et godt grunnlag for å forstå hvordan 

grunnemosjoner i utgangspunktet er hensiktsmessige for mennesker på ulike måter. Han 

vektlegger blant annet motivasjonskraften som er iboende i alle følelser og som påvirker oss 

til å respondere på forskjellige måter (Izard, 1991). Sinne motiverer for eksempel til 

selvhevdelse, glede motiverer til å søke nærhet og tristhet motiverer til aksept og bearbeiding 

av tap (se 4.2 Grunnleggende følelser hos mennesker). Følelsene som blir uttrykt av 

flyktningene kan være overveldende og motivasjonen blir følgelig også påvirket. 

Overveldende sinne vil for eksempel motivere til å reagere med ekstrem selvhevdelse selv i 

tilfeller dette ikke er nødvendig eller hensiktsmessig. Hvordan de ulike følelsene innvirker på 

flyktningene må også sees i sammenheng med andre posttraumatiske plager hvor blant annet 

toleranse og regulering av følelser svekkes.   

 Det er stor variasjon i hva flyktningene i vårt utvalg føler når de kommer til Norge. Et 

flertall gir uttrykk for håp og optimisme, men ankomsten er ikke for alle ensbetydende med å 

føle seg trygg. Selv om de er i fysisk sikkerhet er det likevel et flertall som uttrykker følelse 

av utrygghet og er overveldet av posttraumatiske plager. Redselen for at noen er ute etter å 

skade dem er der fremdeles, og den indre uroen i kroppen forsvinner ikke selv om den ytre 

uroen er borte. Andre uttrykker følelse av oppgitthet og skam, og ser ikke hvordan de skal få 

til et nytt og verdig liv i Norge. De flyktningene som gir uttrykk for håp og optimisme for sin 

fremtid kan tenkes å være mer motiverte for å benytte seg av psykologisk helsehjelp og andre 

psykososiale tiltak enn de uten slikt håp. De er flere som ikke klarer å se hvilke muligheter 
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ulike støttetiltak vil kunne tilby, og ikke alle evner det presset det kan være å gjennomføre et 

norskkurs når deres psykiske helse er preget av overveldende ubehagelige følelser og 

posttraumatiske plager. Mange har også alvorlige konsentrasjonsproblemer som hindrer dem 

til dette. Flyktningene i vårt utvalg har svært ulike utgangspunkt når de kommer til Norge, og 

det regner vi med også gjelder den generelle flyktningspopulasjonen. Tiltak som utformes for 

flyktninger bør derfor ta hensyn til heterogeniteten i gruppen og i større grad tilrettelegge for 

individuelle behov. At noen flyktninger føler skam ved ankomst og opphold må tas hensyn til. 

Skam og mindreverdsfølelse kan for eksempel medføre økt isolering, og også hindre 

flyktninger i å oppsøke behandling. Det vil kunne være utfordrende å tematisere 

vanskeligheter knyttet til torturerfaringer hvis de ikke føler seg verdig hjelp og støtte, eller har 

opplevelser i forbindelse med dette som oppleves som skambelastet. I tillegg er det mulig at 

flyktninger vil være ekstra sårbare for ydmykelse og krenkelse i Norge, som for eksempel 

gjennom ulike former for henvendelser og initiativ eller ved å få avslag på mange 

jobbsøknader. Økt isolering og mindre kontakt med venner og familie som følge av 

manglende tillit, mindreverdighetsfølelse og skam vil kunne opprettholde og forverre 

vanskene. Å tilby hjelp er dermed ikke tilstrekkelig dersom det ikke tilpasses den tilstand 

flyktningene er i når de ankommer vertslandet. Informasjon om flyktningenes følelser og 

motivasjon blir sentralt for å kunne ta hensyn til individuelle behov og gjøre det enklere for 

dem å takke ja til hjelpen som tilbys. 

7.8 Terapeutisk arbeid med følelser 

Oppgaven vår presenterer åtte historier. Våre utvalgte utdrag kan gi et innblikk i 

menneskeliv som er ukjent for mange, med et spesielt fokus på følelser. Flyktningenes evne 

til å snakke om og ha kontakt med følelser vil være av stor betydning i psykologisk 

behandling ettersom lav grad av følelsesintegrasjon ser ut til å være et vesentlig element i 

symptombildet ved ulike psykiske lidelser (Monsen og Solbakken, 2013). I behandlingen vil 

flyktningenes følelser være sentralt. Flyktningene i vårt utvalg formidler at de lett blir 

overveldet av ubehagelige følelser. De kan være redde for egne følelser som kommer i 

forbindelse med traumeminner, og oppleve at de mister kontroll. Å lære å få kontroll over 

følelsene blir derfor et gjennomgående og viktig tema i terapien. Informasjon om pasientens 

følelser vil således være nyttig for terapeuten.  

Forståelse og lydhørhet. Følelsene blir en inngangsport for å kunne møte flyktninger 

med forståelse, nærhet og respekt. For mange terapeuter vil det være vanskelig å begripe 
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torturerfaringene som flyktningene forteller om. Det å arbeide med følelsene som kommer til 

uttrykk kan være en måte å nærme seg de vonde historiene på. Våre funn viser store 

variasjoner i flyktningenes følelser. Å se kompleksiteten i følelsene blir sentralt for å forstå 

hvert individs unike historie og tilstand. Terapeutens lydhørhet for nyansene vil samtidig være 

grunnlag for en samtale hvor det blir mulig å jobbe med følelsesintegrasjon.  

 Narrativer og meningsdannelse. Terapeuten kan hjelpe flyktningen med å 

identifisere følelser, følelsenes underliggende motivasjon og til å sette følelsene i 

sammenheng med deres erfaringer og opplevelser. Våre funn viser at flyktningene har en 

tilværelse preget av mange forskjellige følelser på samme tid, og det kan tenkes at å jobbe 

terapeutisk med å sette de sammen i et narrativ kunne gitt mer koherens til følelsene. Å se 

flyktningenes symptomer, deriblant følelser, i sammenheng med deres livshistorier, er nyttig 

for det terapeutiske arbeidet da følelsene kan bli meningsbærende på en annen måte enn 

tidligere. At flyktningen får tak i hva som bidrar til problemene, og hva han eller hun trenger 

for å få det bedre, kan øke håp, forventning og motivasjon. Som Axelsen (2014) skriver, er 

det å skape mening av erfaring fundamentalt for å kunne regulere følelser, skape trygghet, 

orientere seg og forberede seg på alt det som kan komme til å skje.  

 Allianse. Flyktningene gir uttrykk for flere følelser som kan være til hinder for en god 

allianse mellom flyktningen og hans/hennes terapeut. Et eksempel på dette er fryktaktivering, 

som del av posttraumatiske plager, slik som beskrevet tidligere. Frykt og følelse av utrygghet 

vil kunne hindre flyktningene i å oppsøke hjelp fra offentlige instanser og helsepersonell i 

Norge, dersom de har opplevd mishandling begått av slike aktører tidligere. Dette vil kunne 

utgjøre en fare for uteblivelse fra behandlingstimer. Videre vil møtet mellom terapeut og 

flyktning kunne preges av mistillit. Å ha vært utsatt for ydmykelser og trakassering kan ha 

brutt ned tillit og relasjonsbyggende ferdigheter. En behandler bør derfor møte flyktningen 

med verdighet og bruke god tid på relasjonen mellom dem for å gjenoppbygge det 

overgrepene brøt ned, og slik skape grobrunn for en terapeutisk prosess.	

7.9 Metodiske utfordringer 

Ettersom stor grad av skjønn og fortolkning ligger til grunn for den kvalitative 

behandlingen av materialet har det vært nødvendig å være oppmerksom på mulige feilkilder. 

Et aspekt ved den kvalitative fremgangsmåten som kan ha bidratt til skjevheter i vår 

informasjonsbehandling og analysering er at vi som subjektive forskere velger ut hvilke deler 

av informasjonen i materialet vi bearbeider, og at vi også ilegger vår tolkning av 
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informasjonen når den bearbeides i analysen. Innsamlingen av materialet i vårt prosjekt ble 

gjort av forskerne Marianne Opaas og Sverre Varvin i direkte kontakt med informantene, og 

som intervjuere har de hatt stor innvirkning på hva informantene presenterer og formidler. I 

de tilfellene hvor det ble brukt tolk hadde nok også tolkens oversetning innvirkning på 

informasjonen som kom frem. I noen tilfeller vil også tilstedeværelse av tolk i rommet kunne 

påvirke hva informantene ønsket å fortelle.  

  At vi som forskere i dette prosjektet har gitt vår subjektive utforming av funnene er 

både en begrensning og en styrke. Samtidig som forskningsprosessen har blitt påvirket av vår 

subjektivitet med tilhørende selektiv informasjonsbehandling og analysering, tror vi dette 

bidraget til forskningsfeltet er unikt nettopp gjennom det at vår subjektivitet har inngått i 

forskningen. Andre forskere ville kan kanskje analysert materialet på en annen måte, selv med 

lik problemstilling, og kanskje presentert andre vinklinger på funnene med fokus på andre 

forståelser av informantenes formidling. Samtidig mener vi at våre funn vil kunne bidra til 

kunnskap om og forståelse av følelser som uttrykkes av traumatiserte flyktninger, gjennom 

den systematikken og de drøftingene som vårt analytiske arbeid har vært preget av. 

7.10 Sluttord 

 Innledningsvis presenterte vi Amir som uttrykte det vi definerte som desperasjon fordi 

han begynte å miste seg selv på grunn av nye krevende situasjoner han sto ovenfor hver dag. 

Disse situasjonene opplevde han som så krevende at han sammenliknet det med å dø litt hver 

dag. Gjennom oppgaven har vi forsøkt å presentere åtte traumatiserte flyktningers følelser og 

opplevelser. Vi har ønsket å gi leseren mer innsikt i flyktningenes livshistorie og situasjon i 

Norge. For terapeuter som vil komme til å arbeide med flyktninger håper vi at oppgaven kan 

bidra til å forberede dem på pasientgruppen de skal møte og at den gir inspirasjon til hva som 

er nyttig å arbeide med i terapien. Vi håper ytterligere at vi har klart å beskrive variasjonene i 

flyktningenes følelser og heterogeniteten i flyktninggruppen som helhet. Det finnes mange 

flere skjebner og historier enn de som er presentert her, men forhåpentligvis kan disse åtte 

bidra til å vekke en nysgjerrighet og øke forståelsen for hvordan det oppleves å komme til 

Norge som flyktning. Til slutt håper vi at denne type forskning, som vår oppgave er en del av, 

kan bidra til å styrke tilgangen til og tilbudet om psykologisk hjelp til mennesker med 

alvorlige erfaringer fra krig og menneskerettighetsbrudd, i tillegg til å styrke kunnskap og 

kompetanse hos behandlere til denne gruppen. 
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