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Sammendrag 
TITTEL: Psykisk helse hos unge med innvandrerbakgrunn  

 

AV: Nora Johanna Øverby Weinmayer  

 

EKSAMEN: PED 4391         SEMESTER: Vår 2019 

SAMMENDRAG: 

Oppgaven handler om psykisk helse blant unge mennesker med innvandrerbakgrunn. Det blir 

undersøkt om unge, som vokser opp i Norge i dag, møter spesielle utfordringer og 

generasjonskonflikter på bakgrunn av at deres foreldre er innvandrere fra land med andre 

kulturelle normer og verdier. Det blir videre forsket på om dette kan påvirke de unges 

psykiske helse, slik at de får psykiske vansker. Med psykiske vansker menes i denne 

sammenheng lettere psykiske plager, som angst og depresjon, ikke alvorlige psykiske 

lidelser. For å belyse disse problemstillingene blir det brukt kvalitativ metode. Syv historier 

fra unge informanter med en annen kulturell bakgrunn, som enten går på videregående skoler 

eller nylig har begynt på høyere utdanning, blir drøftet opp mot teorier tilknyttet temaet. 

 

For å forstå de unges grad av tilknytning og integrering til samfunnet de lever i, blir Berry et 

al. (1987, 1989) sin akkulturasjonsteori satt opp mot Alba og Nees (1997) assimileringsteori. 

Hovedsakelig blir Berry et al. (1987, 1989) sine fire stadier, integrering, assimilering, 

separering og marginalisering brukt for å prøve å forstå hvilket stadiet av integrering den 

enkelte av informantene befinner seg i. Dette har vært nyttig for å undersøke om graden av 

integrering kan ha betydning for de unge informantenes psykiske helse, ettersom stadiet 

marginalisering tilsvarer definisjonen akkulturativt stress, som kan bli utløst av at et individ 

mister tilhørighet til begge kulturer, noe som kan føre til tap av identitet og videre påvirke 

den unges psykiske helse i en slik retning at det fører til psykiske vansker. Dalgard et al. 

(2006) påpeker at akkulturasjon kan være en risikofaktor for innvandrere spesielt for dem 

som opplever store kulturelle forskjeller. Det er mye diskusjon rundt dette temaet, men 

studier konkluderer i de fleste tilfeller med at mennesker med innvandrerbakgrunn ikke har 

større psykiske helseplager enn resten av befolkningen (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 

2006; Oppedal, Røysamb & Heyerdahl, 2005). Det som derimot blir tematisert, er at 

generasjonskonflikter barn av personer med innvandrerbakgrunn opplever, kan føre til 
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utfordringer når det gjelder deres psykiske helse (Wu, Ge, Emond, Foster, Gatt, Hadfjeld, 

Masons- Jones, Reid, Theron, Ungar & Wouldes, 2018). Av den grunn har dette vært et 

interessant tema for undersøkelsen. 

 

Utover nevnte teorier blir det brukt to begreper, for det første Friberg og Bjørnset (2019) sitt 

begrep ”sosial kontroll”, som betegner alle forsøk på å opprettholde eksisterende normer. 

Normene kan ha en positiv funksjon ved å opprettholde ønskede verdier og 

handlingsmønstre, samtidig som de kan skape avstand mellom generasjonene og føre til høyt 

forventningspress og psykisk stress hos barn og unge med innvandrerbakgrunn (Friberg & 

Bjørnset, 2019). Et annet begrep som blir brukt i oppgaven er etnisk kapital, som ifølge 

Modood (2004, 2013) blir definert som en ressurs mennesker med innvandrerbakgrunn har 

med seg, i forhold til at individer tilhører ulike grupper i samfunnet som påvirker hverandre. 

Mennesker med innvandrerbakgrunn har dermed sin kulturelle bakgrunn som en ekstra 

ressurs å benytte seg av i sosiale kontekster. Utfra fortolkning av informantenes svar, kan 

begrepet sosial kontroll tolkes som å kunne ha både en positiv og en negativ effekt på de 

unge informantenes psykiske helse, mens etnisk kapital blir sett på som en ressurs for 

informantene.  

 

Informantene ble spurt om hvordan de opplever skolehverdagen, spesielt i forhold til 

karakterpress, enten fra familiære eller vennskapelige omgivelser. Videre ble de bedt om å 

fortelle om hvordan forholdet til familie og venner er. Det ble gått nærmere inn på 

informantenes kulturelle bakgrunn, og hvordan de tror deres flerkulturelle bakgrunn har 

påvirket dem. Tilslutt ble informantene bedt om å beskrive sin egen psykiske helse, og 

dersom de beskrev psykiske vansker, ble de bedt om å utdype hva de trodde kunne være 

eventuelle årsaker til dette. Det viste seg at alle de syv informantene syntes å befinne seg i 

stadiet integrering som Berry et al. (1987, 1989) beskriver, hvorav to av informantene ga 

uttrykk for enten å kunne plasseres i eller være på vei til å befinne seg i stadiet 

marginalisering.  

 

Videre påpekte flere av informantene å ha opplevd en kulturkonflikt mellom kulturen 

hjemme og kulturen i sosiale settinger med venner. Denne kulturkonflikten førte kun til større 

problemer hos noen få av informantene. Fem av syv påpekte å ha, eller å ha opplevd psykiske 

vansker i løpet av oppveksten. Hos de fleste ble dette tolket til å defineres som generelle 
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vansker, som ikke har noe med deres kulturelle bakgrunn å gjøre. Tre av informantene 

derimot, påpekte spesifikt at de mente dette var en faktor, ved siden av andre årsaker, til deres 

vansker. Det tolkes som om den flerkulturelle bakgrunnen til informantene bare i to av 

tilfellene var av større betydning for deres psykiske vansker. Basert på de syv informantenes 

historier er det ikke gjort markante funn som tyder på at det å ha bakgrunn i to kulturer, med 

svært ulike verdier og normer, påvirker de unges psykiske helse i betydelig grad. Dette kan 

tolkes som om de unge kan oppleve utfordringer knyttet til det å ha en annen kulturell 

bakgrunn, og krysspresset mellom to kulturer, men at de samtidig klarer å benytte seg av 

ressursene en slik kulturell bakgrunn gir.  
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Forord 
Denne “årsreisen” gjennom masteroppgaven har vært både lærerik, fascinerende og 

utfordrende. Mitt friår, før jeg startet på masterstudiet, som jeg brukte på å være 

“backpacker” utvidet min kulturforståelse og fikk meg til å brenne enda sterke for dette 

temaet. Oppgaveskrivingen i seg selv har videre utvidet min forståelse, spesielt i forhold til 

livet mennesker med en annen kulturell bakgrunn lever, i tillegg til det omfattende temaet 

psykisk helse.  

 

Først og fremst vil jeg takke mine informanter, som har muliggjort dette prosjektet for meg. 

Takk for at dere tok dere tid til å delta, men ikke minst for at dere åpnet dere på kanskje noen 

av deres mest sårbare områder. Jeg fikk følelsen av å bli kjent med dere, og kan si at jeg 

beundrer hver og en av dere, på ulike måter. Jeg fikk møte så mange fine, sterke, unge 

mennesker, med et vakkert livsperspektiv. Videre vil jeg takke min veileder Kristinn Hegna, 

for mange timers arbeid, brukt til å lese gjennom, reflektere over og gi gode tilbakemeldinger 

på denne oppgaven. Jeg beundrer din faglige kompetanse. Tusen takk også for din godhet og 

motivasjon du ga meg da jeg trengte det som mest. Videre vil jeg takke flere 

arbeidskollegaer, og spesielt Kjetil Sandholm ved Gaustad sykehus, for våre fine samtaler, at 

du har motivert meg og hatt troen på dette prosjektet. Takk til min tante, Liv Toril som både 

har gitt meg tips til litteratur, forsøkt å rekruttere informanter samt å lese korrektur. Videre 

ønsker jeg å takke min andre tante, Birgitte samt Kjersti, Mats, Jan Erik og min søster, 

Hannah, som har tatt seg tid til å lese korrektur på oppgaven. Takk til min far, Hans Peter for 

utallige telefonsamtaler, der han har fått opp motivasjonen ved å bruke humor, og fått meg til 

å innse at “livet er så mye mer enn kun denne oppgaven”. Dette har jeg trengt å høre. En 

spesiell takk også til min mor, May Kristin, som gjentatte ganger har motivert meg i løpet av 

de siste månedene, men ikke minst for å ha lest gjennom hele oppgaven, både i forhold til 

innhold og korrektur.  

 

Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på min østerrikske bakgrunn. Jeg er oppvokst tospråklig og 

har bodd store deler av livet mitt i Østerrike, samt at jeg tok bachelorstudiet der. Dette kan 

være tydelig i noen setningsformuleringer. 
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Innledning 
1.1 En tankevekker 
En kveld sist høst ble jeg invitert til et bursdagsselskap hos en nær bekjent. Det kom omtrent 

tjuefem unge gjester, med ulik kulturell bakgrunn. Stemningen på festen var svært god. Dette 

hadde sannsynlig sammenheng med at så mange ulike mennesker møttes, og at de på ulike 

måter bidro til å skape et mangfoldig og spennende fellesskap. Det var omtrent en tredjedel 

som drakk alkohol, flesteparten av dem var trolig etnisk norske. Dette så ikke ut til å irritere 

noen eller påvirke stemningen. Samtaleemnene gikk fra å være noe mer overfladiske til mer i 

dybden med enkelte. Det første dilemmaet jeg ble møtt med i en av samtalene, var et 

ulykkelig kjærlighetsforhold, som ikke kunne praktiseres grunnet ulik religiøs bakgrunn. Det 

glødet mellom disse to unge menneskene, som så tydelig viste sterke følelser overfor 

hverandre. Jeg tok meg selv i å tenke: “Hvorfor ser vi ikke på oss som bare mennesker, 

mennesker som deg og meg, like på denne jord?” Det tok meg kort tid å forstå at 

menneskesynet disse unge delte hadde mange likheter. Det var kulturen til den enes foreldre, 

spesielt i forhold til religion, som ikke tillot dette forholdet. Videre begynte en annen fra 

festen å fortelle om sin barndom, utfordringer hen har møtt på i livet, og ledet samtalen flere 

ganger inn mot sine problemer og vansker (På grunn av anonymiseringen blir det ikke skilt 

mellom kjønn i oppgaven, dermed blir informantene definert som ”hen”. Dette forklares 

nærmere i metodekapittelet.). På vei hjem fra denne spennende og lærerike sammenkomsten, 

begynte jeg å fundere over hvordan det må være å være født i Norge, men samtidig ha annen 

kulturell bakgrunn som blir representert i hjemmet, med ulike religiøse settinger og ulikt 

verdisyn.  

 

Jeg begynte å tenke på teorien om akkulturasjon til Berry et al. (1989) som jeg hadde brukt i 

min bacheloroppgave. Spørsmål om hvordan integrasjon, i dette tilfellet foreldrenes 

integrasjon, kan ha en påvirkning på oppveksten og levemåten til deres barn, ble både aktuelt 

og interessant. Sletten og Bakken (2016) viser til at psykiske helseplager blant unge i Oslo 

har økt drastisk, spesielt blant jenter. Spørsmålet om disse plagene gjelder befolkningen 

generelt, eller om innvandring og annen kulturell bakgrunn kan ha en påvirkning på psykiske 

helseplager, vekket dermed min interesse. Det kunne være interessant å se på om barn som er 

født i Norge, men som har foreldre med innvandrerbakgrunn, kan føle på spesielle 

utfordringer og konflikter tilknyttet dette. Det var i denne oppgaven ønskelig å ta 
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utgangspunkt i unge mennesker som hadde bodd størsteparten av sitt liv i Norge, og som 

dermed beveget seg i spenningsfeltet mellom minimum to svært ulike kulturer. Denne 

oppgaven har dermed ikke inkludert unge mennesker som kom til Norge som ungdommer 

eller unge voksne. To temaer vekket min interesse, for det første de kulturelle forskjellene, 

spesielt det å ha med seg to svært ulike kulturer, med grunnleggende ulike verdisett, normsett 

og levemåter. Det var ønskelig å se på hvordan dette påvirket de unge, både hvordan denne 

bakgrunnen ga dem positive ressurser og muligheter, men også å undersøke i hvilken grad de 

opplevde dette som en begrensning. For det andre ønsket jeg å gå nærmere inn på temaet 

psykisk helse, for å undersøke om unge mennesker med flerkulturell bakgrunn møter på 

spesielle utfordringer og generasjonskonflikter, på bakgrunn av at deres foreldre er 

innvandrere fra land med andre kulturelle verdier. Jeg ønsket å se på om den flerkulturelle 

bakgrunnen kunne ha en betydning for de unges psykiske helse, slik at de lettere kunne 

utvikle psykiske vansker. Med psykiske vansker menes i denne sammenheng lettere psykiske 

plager, som angst og depresjon, ikke alvorlige psykiske lidelser.  

 

Psykisk helse var interessant som tema, fordi som tidligere nevnt har Sletten og Bakken 

(2016) og Torgersen (2005) vist til en økning av lettere psykiske vansker blant unge generelt, 

men de har ikke gjort funn som tyder på at det å ha innvandrerbakgrunn påvirker utviklingen 

av disse vanskene. Rapporten ”Psykisk helse i Norge” fra Folkehelseinstituttet som kom ut i 

2018 viser derimot en tydelig forskjell i psykiske helseplager blant unge med 

innvandrerbakgrunn som kommer fra lav- og mellominntektsland i forhold til den øvrige 

befolkningen i Norge (Reneflot, A; Aarø, LE, Aase, H; Reichborn- Kjennerud, T; Tambs, K; 

Øverland, S, 2018). Noen norske studier Sletten og Bakken (2016) og Torgersen (2005) viser 

at det ikke er noen betydelig forskjell i psykiske helseplager blant unge med 

innvandrerbakgrunn, mens en helt ny studie (Reneflot et al., 2018) viser at det er en forskjell. 

Dette gjorde det interessant for meg å se på om unge mennesker med flerkulturell bakgrunn 

er spesielt sårbare i forhold til å utvikle psykiske vansker. I denne oppgaven blir ikke nivået 

av psykiske plager definert som det viktigste, det har vært viktigere for meg å se på mulige 

faktorer som kan ha vært utløsere til psykiske vansker, for å kunne prøve å forstå hvordan 

dagens unge med innvandrerbakgrunn opplever denne tematikken.  
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1.2 Kultur og integrering  
I januar i år ble rapporten ”Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll” til Friberg og Bjørnset 

(2019) utgitt. Rapporten belyser årsaker og konsekvenser av sosial kontroll. I studien ser man 

på familier med innvandrerbakgrunn, der foreldre som deltar i studien kommer fra hjem med 

strengere regler i forhold til kulturens normer, og der deres barn vokser opp i det 

individualistiske Norge. Studien viser at æreskultur og religiøsitet i noen tilfeller kan være 

med å skape sosial kontroll, som kan bidra til å begrense de unges livsutfoldelse. Det er 

viktig å presisere at denne rapporten ikke går inn for å belyse alle forholdene som kan 

påvirke dette, men begrenser studien til å fokusere på forholdet mellom foreldre og deres 

barn. Videre går studien inn på oppvekstforhold til barn med innvandrerbakgrunn, i forhold 

til begrensninger og straff barn kan oppleve, som gir grunn til bekymring, sett både fra 

foreldrenes, de unges og samfunnets side. Andre forhold som kan influere på hvordan 

mennesker med innvandrerbakgrunn integreres i det norske samfunnet og hvordan deres 

bakgrunn for eksempel kan utnyttes som en positiv ressurs, blir ikke belyst i studien (Friberg 

& Bjørnset, 2019).  

 

Tross disse begrensningene, viser Friberg og Bjørnset (2019) til at det kan være vanskelig å 

være foreldre. Det er særlig vanskelig å oppdra sine barn utenfor det samfunnet en selv er 

vokst opp i, ettersom man, bevisst eller ubevisst, bruker sine egne erfaringer fra barndommen 

som utgangspunkt for oppdragelse. Sosiale forventninger barna møter på i det nye samfunnet 

kan være ukjent for foreldrene, i tillegg til at kjønnsrollene er svært forskjellige i Norge og en 

stor del av de miljøene innvandrerne kommer fra. Det er viktig å påpeke at sosial kontroll, 

basert på religiøse forestillinger, også forekommer i miljøer uten innvandrerbakgrunn. Et 

eksempel på dette kan være religiøse menigheter (Friberg & Bjørnset, 2019). Sosial kontroll 

blir i denne oppgaven hovedsakelig sett på som en utfordring unge med innvandrerbakgrunn 

kan møte på.   

 

Modood (2004, 2013) presenterer etnisk kapital som en ressurs mennesker med 

innvandrerbakgrunn har med seg, og som de kan benytte seg av. Alle individer tilhører i følge 

Modood (2013) flere ulike grupper, og blir dermed gjensidig påvirket, og påvirker igjen 

andre gjennom sine verdier, holdninger og væremåter. Hvilke grupper et individ tilhører er 

avhengig av dets historie og livsforløp, som for eksempel utdanningsbakgrunn, yrkesvalg, 

omgangskrets og alder. Men de ulike gruppene man tilhører kan også føre til kontroverser, 
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spesielt er dette tilfelle hos mennesker med innvandrerbakgrunn, ettersom mange lever 

mellom to poler av kulturer. Modood (2013) bruker begrepet ”etnisk kapital” som består både 

av sosial og kulturell kapital, som kan være en ressurs mennesker med innvandrerbakgrunn 

har med seg. Istedenfor å se på konsekvenser av konflikter mellom to kulturer, blir det 

betraktet som en fordel å være representant for to vidt forskjellige kulturelle bakgrunner, som 

en både kan ta bruk av selv, og videreføre til andre rundt seg. Modood (2004, 2013) og 

Friberg og Bjørnset (2019) viser at det å ha en annen kulturell bakgrunn både kan være en 

fordel og samtidig gi visse former for negative utfordringer og begrensninger. Mest 

sannsynlig vil det å ha en flerkulturell bakgrunn for de fleste representere både en positiv 

ressurs og medføre noen utfordringer. I oppgaven ønsker jeg å fokusere på det å være en del 

av to kulturer, hvor det blir sett på hvordan den enkelte informant balanserer dette. Det blir 

sett på hvordan den flerkulturelle bakgrunn påvirker de unge informantenes psykiske helse. 

Dette gjøres gjennom individuelle intervjuer og ett fokusgruppeintervju, der fortolkningene 

blir analysert og diskutert opp mot relevante teorier og tidligere funn.    

 

Fra å prøve å forstå hvordan unge opplever mulige konflikter eller ressurser mellom kulturen 

hjemme og i andre sosiale settinger, er et annet spennende faktum å se på det enkelte 

individets integrering i majoritetssamfunnet. Berry et al. (1987, 1989, 2006, 2016) bruker fire 

ulike strategier, integrering, assimilering, separering og marginalisering et individ kan 

befinne seg i, både i og etter integreringsprosessen. Dette er følgelig etter 

mobiliseringsprosessen som vil si å skifte bosted, i det Berry et al. (1987) kaller 

akkulturasjon. De ulike strategiene blir nærmere forklart og utdypet i teorikapittelet, og 

senere brukt i analysen og diskusjonen. Akkulturasjonsbegrepet blir sammenlignet og drøftet 

med assimileringsbegrepet som Alba og Nee (1997) introduserer. Begrepet assimilering 

beskriver hvordan mennesker med innvandrerbakgrunn tilpasser seg det nye samfunnet, både 

ved å ha med seg og ta i bruk egen kultur fra opprinnelseslandet, og ved å tilpasse seg og 

tilegne seg deler av majoritetsbefolkningens kultur. Ideen er at generasjoner vil påvirke og 

dermed være hovedårsaken til, etnisk forandring ettersom hver generasjon står overfor ulike 

problemer og utfordringer i forhold til det større samfunnet og den etniske gruppen. 

Endringer gjennom generasjoner er en kontinuerlig prosess som skjer i alle kulturer. Hver 

generasjon vil dermed være med på å utvikle ulike mønstre og skape et noe annerledes 

samfunn. Utfallet av dette vil være et samfunn som baserer seg på gjensidighet i forhold til 

etniske og kulturelle verdier (Alba & Nee, 1997).  
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1.3 Psykiske vansker hos unge i Norge  
I løpet av kort tid, fra 1988 til 2019, ble Oslo omformet fra å være en relativt etnisk homogen 

by til å ha et etnisk mangfold der 17 prosent av befolkningen bestod av ikke-vestlige 

innvandrere (Fekjær & Birkelund, 2007). I dag består 17,7 prosent av befolkningen av 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2019). I 

følge Sletten og Bakken (2016), har det de siste årene kommet rapporter som viser en økning 

i psykiske helseplager blant ungdom i Norge. I 1996 oppga 12 prosent av ungdommene et 

høyt nivå av psykiske plager, mens i 2015 gjaldt dette 19 prosent. Samtidig har psykiske 

helseplager fått stor oppmerksomhet i norske medier og i den politiske debatten. Det har 

særlig pågått to debatter, hvorav den ene relateres til spørsmålet om det virkelig er en så stor 

økning i psykiske helseplager hos ungdom som statistikken viser, eller om dette i større grad 

skyldes mer oppmerksomhet rundt temaet. Åpenhet gjør at flere står frem og forteller om sine 

psykiske vansker, noe som igjen fører til gjenkjennelse av psykiske plager hos befolkningen, 

samt at det blir mer akseptert å ha psykiske helseplager. Dette gjør at det blir lettere å 

rapportere om egne psykiske problemer når man blir spurt om dette. Disse undersøkelsene 

sier i liten grad noe om alvorligheten av de psykiske plagene og er basert på en subjektiv 

oppfattelse av hva psykiske plager er. For det andre har blant annet journalister, forskere, 

politikere og fagfolk stilt seg spørsmålet om forekomsten av psykiske problemer faktisk har 

økt hos unge, og hva årsaken til dette i tilfellet kan være. Psykiske vansker deles inn i to 

hovedgrupper, hvorav den ene er internaliserende vansker og den andre eksternaliserende 

vansker. Når vi snakker om psykiske vansker, menes som regel den første gruppen, 

internaliserende vansker, som i hovedsak innebærer emosjonelle vansker. Angst og depresjon 

tilhører for eksempel denne kategorien. Redsel og frykt definerer en form for angstlidelse, og 

lav stemningsleie, lav selvfølelse og motløshet er tegn på depresjon (Sletten & Bakken, 

2016). Det er disse emosjonelle vanskene som blir nærmere belyst i denne oppgaven. Videre 

definerer Sletten og Bakken (2016) psykiske vansker som noe som er med på å prege ens 

hverdag på en negativ måte, for eksempel i form av at det går utover læring, trivsel, daglige 

gjøremål og at det også kan gå utover sosiale settinger.  

 

Det som skiller psykiske plager fra psykiske lidelser, er ifølge Sletten og Bakken (2016) at 

for å oppfylle vilkårene for en psykisk lidelse må visse kriterier i diagnosesystemet være 

oppfylt, og det er relatert til forekomster av ulike symptomer og individets funksjonsnivå. 

Folkehelseinstituttet viser til at mellom 15-20 prosent av barn og unge i en alder fra tre til 
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atten år på grunn av psykiske vansker er plaget med nedsatt funksjon i perioder av disse 

årene, og at dette tallet er høyest i ungdomstiden. Årsaken til dette er at barn og unge ofte 

plages av enten angst, depresjon eller atferdsproblemer. Psykiske vansker utvikles av 

samspill mellom genetiske, miljøbetingede og biologiske faktorer hos det enkelte individ. Det 

er vanlig å konkludere med at de miljøbetingede faktorene har størst innvirkning på 

forekomsten av psykiske vansker hos barn og unge, mens genetiske faktorer har sterkere 

innvirkning på å utvikle en alvorligere form for psykiske lidelser. Man er spesielt sårbar for 

utvikling av psykiske plager i ungdomsårene, grunnet løsrivelsen fra kjernefamilien og 

overgangen fra barn til voksen, som innebærer større krav og forventninger til den enkelte 

(Sletten & Bakken, 2016).  

 

Når vi ser på miljømessige eller samfunnsmessige faktorer som kan ha en påvirkning på de 

unges psykiske helse, skilles det som regel mellom et sosiologisk perspektiv og et 

psykologisk perspektiv. Det psykologiske perspektivet går mer inn på en individuell 

forståelse. Det som kjennetegner det sosiologiske perspektivet er viktige institusjoner som 

familie, skolevesen, arbeidsliv og økonomiske forhold. Ved å bruke det psykologiske 

perspektivet derimot, går man tettere inn på familiens fungering, som roller, anerkjennelse og 

nærhet, samt vennskapelige forhold (Sletten & Bakken, 2016). I denne oppgaven blir det 

både brukt et sosiologisk og et psykologisk perspektiv. Spørsmålene i intervjuguiden 

omhandler begge perspektivene. Hovedtyngden av forskningsprosjektet retter seg inn på et 

psykologisk perspektiv, ettersom det viste seg å være mest aktuelt i forhold til hvordan 

intervjuene ble gjennomført og hvordan informantene besvarte spørsmålene.    

  

Major (2013) finner i sin studie at personer som enten har minoritetsbakgrunn eller lav 

sosioøkonomisk status, har høyere forekomst av helseplager enn befolkningen forøvrig. Dette 

er gjennomgripende, vedvarende og det viser seg å være utbredte helseforskjeller på tvers av 

kulturer. Oppedal et al. (2008) viser at vi har kunnskap om faktorer som kan påvirke barns 

psykiske helse. Undersøkelser som har blitt gjort i Norge har vist at psykiske plager er mer 

utbredt blant voksne innvandrere enn i befolkningen for øvrig. I tillegg viser mennesker med 

innvandrerbakgrunn til høyere forekomst av belastninger knyttet til økonomi og arbeid enn 

majoritetsbefolkningen. Det er da nærliggende å anta at barn av innvandrerfamilier har en økt 

risiko for å utvikle psykiske lidelser, og denne risikoen er høyere enn gjennomsnittet for barn 

i befolkningen (Oppedal et al., 2008). Resultater fra studien til Oppedal et al. (2008) viser at 

gjennomsnittskåren på en skala fra 0-10 (der 0 tilsvarer lite symptomer og 10 mye 
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symptomer) på psykiske vansker i form av atferdsproblemer, sosiale problemer og prososial 

adferd ligger på 2,8 hos barn med innvandrerbakgrunn, og 2,6 hos majoritetsbefolkningen. 

Disse tallene er fra undersøkelsen som ble gjort i Akershus. I Bergen derimot var det et større 

skille, som viste en skåre på 3,6 hos barn med innvandrerbakgrunn og 2,8 hos befolkningen 

forøvrig (Oppedal, Hirsch, Kiamanesh, Moe, Jensen, Romanova, Seglem & Dalsøren, 2008). 

For å tematisere hvordan de unge opplever sine egne psykiske vansker, blir det i analysedelen 

skilt mellom generelle og spesifikke faktorer, som kan være med på å påvirke deres psykiske 

helse. Generelle faktorer betegner årsaker som flere i befolkningen, uavhengig av bakgrunn, 

kan være påvirket av. Et eksempel på dette kan være ytre press i form av karakterpress, eller 

hva som forventes av et individ på samfunnsbasis. Med spesifikke faktorer menes derimot 

årsaker et individ kan være preget av grunnet individuelle hendelsesforløp som tilhørighet til 

spesifikke grupper. Her kan kulturellbakgrunn og familiens normer og verdier ha en 

betydning. Til tross for at disse to begrepene brukes for å belyse ulike mulige årsaker, kan 

disse krysses. For et individ kan for eksempel en spesifikk faktor videre utløse en generell 

faktor, mens det hos et annet individ ikke vil være tilfelle.  

 

1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål  

I oppgaven ønsker jeg å se på hvordan unge med innvandrerbakgrunn opplever sin egen 

situasjon, spesielt relatert til psykisk helse. Dersom unge med innvandrerbakgrunn 

rapporterer psykiske plager, ønsker jeg å undersøke om dette kan ha sammenheng med deres 

flerkulturelle bakgrunn. Har de unge i tilfelle en opplevelse av at deres psykiske vansker kan 

være relatert til hvordan foreldrene har integrert seg i det norske samfunnet? Det blir her 

viktig å se om det er en sammenheng mellom de unge informantenes utsagn og de 

psykologiske og sosiologiske teoriene som er anvendt i oppgaven for å søke etter mulige 

teoretiske forklaringsmodeller. Det gjelder spesielt akkulturasjonsteorien, som psykologisk 

teori og assimilering og etnisk kapital som sosiologiske teorier. Begrepet sosial kontroll 

forstår jeg som en sosiologisk teori som beveger seg inn mot et sosialpsykologisk perspektiv, 

ettersom individer kan bli påvirket av ytre faktorer, som kan påvirke mennesker på et mer 

individuelt plan.  

Det blir i den sammenheng viktig å se på hvordan de unge tror deres psykiske helse har blitt 

påvirket av at de har vokst opp med minimum to kulturer. Kan dette ha ført til at de har 

utviklet identitetsproblemer og er usikre på egen tilhørighet, eller at de opplever å stå i et 
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krysspress mellom ulike kulturer, med ulike verdier og forventninger som er vanskelige å 

forene? Disse spørsmålene forsøkes å forstås i henhold til teoriene til Berry et al. (1987), 

Alba og Nee (1997) og Friberg og Bjørnset (2019). Eller kan det hende at nettopp deres 

flerkulturelle bakgrunn blir en ressurs, og gir dem både følelse av tilhørighet og trygghet, og 

at de har utviklet gode sosiale egenskaper ved at de beveger seg mellom ulike kulturer og 

dermed er i stand til å se flere perspektiver og sette dem i sammenheng. Dette kan igjen gi 

dem verdifulle egenskaper som kan gjør dem psykisk robuste, og dermed være en positiv 

ressurs (Modood, 2004, 2013). 

Oppgavens første forskningsspørsmål lyder: Hvordan beskriver ungdom og unge voksne med 

innvandrerbakgrunn sin integrering basert på foreldrenes integrasjon, egen identitet og evnen 

til å balansere de to kulturene? 

Oppgavens andre spørsmål lyder: Hvordan beskriver informantene egen psykisk helse? 

Mennesket er ifølge Berry et al. (2006) et sosialt vesen som definerer seg selv gjennom andre 

og søker gruppetilhørighet. Hvis et individ mister tilhørighet og ikke føler at man tilhører 

noen gruppe, kan dette gå utover ens identitet som videre kan påvirke ens psykiske helse. 

Dette kan for eksempel skje i form av at en begynner å gruble og bidra til depresjon (Berry et 

al. 2006). Sosial kontroll kan i visse tilfeller overskride grenser hos individet og ha en negativ 

innvirkning på de unge, som blir betegnet som negativ sosial kontroll (Friberg & Bjørnset, 

2019). Kan dette indirekte være med på å påvirke informantenes psykiske helse?  

Oppgavens tredje spørsmål lyder: Hvilke ”teorier” har de unge informantene selv om årsaker 

til psykiske helseplager? 

 
1.5 Oppgavens oppbygging  
Oppgaven starter med å belyse teori som er relevant for det første forskningsspørsmålet, ved 

å presentere ulike studier som har blitt gjort i forhold til innvandring og psykisk helse, samt å 

gå nærmere inn på ulike stadier et individ kan befinne seg i, i løpet av integreringsprosessen. 

Videre blir det redegjort for forutsetninger for en vellykket integrering, som både er en fordel 

for innvandreren selv og for befolkningen for øvrig. For å belyse tidligere forskning om 

psykisk helse, blir ulike studier presentert og satt opp mot hverandre. Følgelig blir to 

begreper, sosial kontroll av Friberg og Bjørnset (2019) og etnisk kapital av Modood (2004, 

2013) forklart og drøftet. For å belyse integreringsprosessen nærmere, blir Berry et al. (1987) 
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sin akkulturasjonsteori, og Alba og Nee’s (1997) assimileringsperspektiv beskrevet og drøftet 

opp mot hverandre. Dette vil være relevant for å forstå informantenes utsagn i forhold til 

deres foreldre, både deres sosioøkonomiske bakgrunn og deres tilpasning til det norske 

samfunnet. Videre vil utsagnene til informantene kanskje kunne si noe om hvilket stadiet av 

integrering de unge selv befinner seg i. I et forsøk på å innhente så god informasjon som 

mulig, for å få svar på forskningsspørsmålene, har det blitt benyttet en kvalitativ tilnærming 

som metode, i form av individuelle intervjuer samt et fokusgruppeintervju til 

datainnsamlingen. Syv informanter, som enten går på videregående skole eller nylig har 

begynt på høyere utdanning, har blitt intervjuet. For å få svar på hvordan sosial kontroll og 

etnisk kapital kan være viktige faktorer som påvirket de unges livssituasjon, var det viktig å 

få et innblikk i hvordan informantene opplevde kulturen hjemme i forhold til kulturen i andre 

sosiale settinger som de var en del av. Videre var det av betydning å prøve å finne ut i hvilket 

stadiet av integreringsprosessen informantene befant seg. Her var det relevant med konkrete 

spørsmål rundt språk, familiære og sosiale settinger, vennskap og skoleforhold. For å belyse 

de siste to forskningsspørsmålene var det av stor relevans å få et innblikk i hvordan 

informantene opplevde sin hverdag. Det var viktig å undersøke om informantene opplevde 

særskilte utfordringer eller vansker, og hva de selv mente kunne være utløsende faktorer og 

årsaker til disse utfordringene. For å legge til rette for å kunne besvare 

forskningsspørsmålene på en både presis og utdypende måte, ble det vurdert at en tematisk 

analyse var godt egnet som tilnærming. Denne metoden vil muliggjøre det å fokusere på 

sammenhenger, i tillegg til å belyse påstander (Braun & Clarke, 2006). Valg av metode vil bli 

redegjort for i eget kapittel.   
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2 Litteraturgjennomgang  
Litteraturgjennomgangen belyser hovedsakelig tidligere forskning og ulike studier knyttet til 

temaet psykisk helse og kulturell bakgrunn. Den starter med en begrepsavklaring for begreper 

som er viktige for denne oppgaven, etterfulgt av å presentere ulik forskning og studier 

tilknyttet temaet. Litteraturgjennomgangen avsluttes med å spesifisere to begreper som har 

betydning for flerkulturell bakgrunn. Begrepene som gjennomgås viser både positive og 

negative erfaringer av det å leve i et samfunn med to ulike kulturelle bakgrunner, og vil 

gjentagende bli speilet og reflektert om i oppgaven.  

 

2.1 Begrepsavklaring  
2.1.1 Innvandring 
Innvandring er et fenomen som blir definert gjennom historien, og i moderne tid. Begrepet 

omtaler individer som skifter bosted, land eller er på vandring (Motti- Stefanidi & Coll, 

2018). Begrepet omtaler en prosess som omfatter både utvandring, selve forflyttingen og 

innvandring. Begrepet innvandring ble i denne oppgaven valgt, for å legge vekt på prosessene 

som skjer ved en folkevandring. Innvandrere forlater sitt land, sitt folk og forflytter seg som 

regel over store avstander. Dette innebærer som regel både å lære seg et nytt språk og bli 

kjent med/tilpasse seg en ny kultur (Hjelde, 2013). I følge Montanzer og Wheaton (2011) 

skildrer den historisk mest vanlige assimilasjonsmodellen innvandring som det ”marginale 

menneske” som er i fare for å utvikle psykiske helseplager. I følge dette perspektivet er 

innvandring forbundet med stress både før, under og i en betydelig tid etter hendelsen. Mange 

studier viser at denne negative effekten forsvinner ettersom innvandrere blir akkulturert og 

integrert i majoritetssamfunnet. Bolzman et al. (2017) påpeker at livskursen til barn med 

innvandrerbakgrunn i det moderne samfunn, har opphav i vertslandets strukturer som for 

eksempel utdanningssystemer, arbeidsmønstre og nasjonale velferdsregimer, i tillegg til 

familiens migrasjonshistorie, kultur og verdigrunnlag. Den klassiske definisjonen av barn 

med innvandrerbakgrunn har sitt opphav fra USA på 1940-tallet og gjelder for barn med 

utenlandske røtter, men som er født i vertslandet. I forskningen skilles det mellom barn som 

er født i vertslandet, og de som kom til vertslandet i ung alder. Foreldrenes 

innvandringsbakgrunn, samt overgangen fra å være barn til å bli voksen, kan ha en betydelig 

innvirkning på oppveksten til barn med innvandrerbakgrunn (Bolzman, Bernardi & Le Goff, 

2017). Barn av innvandrerfamilier tilhører og påvirkes av andre grupper enn deres foreldre, 
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som fører til at samfunnet stadig er i endring (Alba & Nee, 1997). På en annen side vil ytre 

faktorer ha en påvirkning på individers individuelle tilstand. Gruppetilhørigheten påvirker og 

former individet, som videre fører til at individet blir nødt til å ta valg og avgjørelser. I flere 

tilfeller strider disse avgjørelsene imot familiens kulturelle normer. Her gås det mer inn på et 

individuelt og sosialpsykologisk perspektiv. I denne oppgaven blir det kun sett på barn som 

er født i vertslandet, hvorav deres foreldre er født i hjemlandet og kommet til Norge.  

 

2.1.2 Kulturbegrepet 
Med et flerkulturelt samfunn menes at det er flere enn en kulturell eller etnisk gruppe som er 

representert i befolkningen, og som med stor sannsynlighet vil holde seg over lengre tid. I et 

slikt tilfelle vil det være sannsynlig at akkulturasjon eksisterer, slik at ulike individer og 

grupper som har kontakt, påvirker hverandre, noe som igjen fører til en viss grad av gjensidig 

påvirkning av hverandres livsstil og individuelle adferd (Berry, Kim, Power, Young & 

Bujaki, 1989). Akkulturasjon blir definert som en kulturendring som skyldes kontinuerlig, 

førstehånds kontakt mellom to ulike kulturelle grupper (Berry, Kim, Minde & Mok, 1987). I 

følge Torgersen (2005) forstås kultur som viktig for mellommenneskelig kommunikasjon, 

ettersom det gir en følelse av tilhørighet og blir ansett som en viktig kontekst for å forstå 

individet. Kultur er en ramme for å forstå seg selv og andre (Torgersen, 2005). Friberg og 

Bjørnset (2019) viser til kultur som kan bli oppfattet som en “verktøykasse” som kan brukes 

til forhandlinger med andre mennesker. Istedenfor at kulturen former ulike motiver, tilbyr i 

dette tilfellet kulturen ulike begrunnelser som mennesker kan bruke for å oppnå det 

ønskelige. Dette er et mer “utvendig” perspektiv å betrakte kultur på. Samfunn kan både være 

individualistisk og kollektivistisk orienterte. Med individualisme menes at et individ er nokså 

fritt til å ta egne valg i forhold til verdier og normsett. I et kollektivistisk samfunn er 

familiens kulturelle og religiøse normer og verdier av stor betydning, og det kan være 

strengere regler i forhold til å følge samfunnets og familiens normer (Friberg & Bjørnset, 

2019). Kulturbegrepet viser seg å være vanskelig å definere ettersom det er en abstraksjon, 

nærmest en tankemodell som vi benytter i analysen av en komplisert sosial virkelighet. Det 

eksisterer flere ulike definisjoner på ulike fagfelt (som antropologiske, sosiologiske og 

sosialpsykologiske fag). Nesten alle definisjonene tar utgangspunkt i kulturen som et 

kognitivt system (Bang, 2011). De viktigste trekkene i definisjonene er at kultur har 

kontinuitet og stabilitet, hver generasjon forsøker å videreføre sin kultur til sine barn. Kultur 

innebærer holdninger, verdier og kunnskap som forutsettes å være en del av det sosiale 
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miljøet. Kultur forandres over tid, i takt med endringer i det politiske og sosiale miljøet 

(Torgersen, 2005). I likhet med kultur, kan religion være med på å forme menneskers ønsker 

og motiver, i tillegg til at det gir oss argumenter og begrunnelser som vi mennesker kan 

forholde oss til. Den religiøse faktor av kultur kan dermed både være til nytte ved at den er 

nærliggende og tilgjengelig for individet, men samtidig sette begrensinger (Friberg & 

Bjørnset, 2019).  

 

2.1.3 Psykisk helse  
Som nevnt i innledningen er det vanlig å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. 

Sletten og Bakken (2016) beskriver psykiske vansker som vansker i forhold til trivsel, læring, 

daglige gjøremål og samvær med andre. Når man snakker om psykiske vansker har det ikke 

blitt satt en diagnose. Begrepet psykiske lidelser derimot blir tatt i bruk når det dreier seg om 

symptomer til individer som stemmer overens med diagnosesystemer for psykiske lidelser. 

En diagnose settes som regel av helsepersonell, mens omfang av psykiske vansker kartlegges 

som regel ved hjelp av spørreskjemaer. Folkehelseinstituttet viser til at omtrent åtte prosent 

av norske barn og unge har fått diagnostisert en psykisk lidelse, mens 15-20 prosent er plaget 

av nedsatt funksjon i perioder av deres liv grunnet psykiske vansker som angst, depresjon og 

atferdsproblemer (Sletten & Bakken, 2016). I denne oppgaven har jeg ønsket å sette fokus på 

psykiske vansker, ikke psykiske lidelser. Dette valget ble tatt fordi målet med oppgaven er å 

ta utgangspunkt i sosiale og kulturelle settinger, og se på hvordan mennesker som har 

bakgrunn i to ulike kulturer tar i bruk disse og hvordan samspillet mellom dem fungerer. 

Målet var å rekruttere helt gjennomsnittlig ungdom og unge voksne for å prøve å forstå 

hvordan deres hverdagssituasjon er, og om faktorer som ulike kulturelle påvirkninger har 

betydning for deres psykiske helse.  

 

2.1.4 Akkulturasjon og assimilering  
Berry et al. (1987) definerer akkulturasjon som en prosess individer befinner seg i når de 

skifter bosted eller er nødt til å tilpasse seg nye kulturelle omgivelser. Som beskrevet over er 

begrepet akkulturasjon delt inn i fire stadier, integrering, separering, assimilering og 

marginalisering. Mister et individ sin kulturelle tilhørighet til både ens egen gruppe, i tillegg 

til den kulturelle tilhørigheten i majoritetssamfunnet, kan individet befinne seg i stadiet 

marginalisering, som også blir definert som akkulturativt stress. Å befinne seg i dette stadiet 

kan føre til identitetstap og kan påvirke eller utløse psykiske helseplager hos mennesker med 
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innvandrerbakgrunn (Berry et al., 1987; Berry et al., 1989). Jeg har valgt akkulturasjon som 

et av hovedbegrepene i denne oppgaven, for å kunne forstå de individuelle prosessene 

informantene befinner seg i, i tillegg til å forstå deres kulturelle holdninger og hvor godt 

tilpasset og integrert de er i det norske samfunnet. En annen årsak til hvorfor dette begrepet 

ble valgt, er for å enklere kunne forstå utløseren av de psykiske vanskene informantene 

opplever, noe som i analysen og diskusjonen viser seg å kunne ha en sammenheng med 

akkulturativt stress. Utfra intervjuene ble det tolket som at noen av informantene har opplevd 

en identitetskonflikt, og muligens noe tap av identitet. Berry et al. (1987) sin 

akkulturasjonsteori har for meg muliggjort å enklere kunne forstå prosessen og utfallet av å 

kunne utvikle psykiske vansker på basis av innvandrerbakgrunn i tillegg til andre årsaker.  

 

I tillegg til å gå inn på informantenes individuelle opplevelser, ønsker jeg å se på hvordan 

deres tilhørighet er i det norske samfunnet. For å kunne forstå hvilken gruppetilhørighet 

informantene har, i tillegg til hvordan de påvirkes av andre generelle faktorer som for 

eksempel sosioøkonomisk bakgrunn, blir assimileringsteorien som Alba og Nee (1997) 

beskriver brukt. I følge Alba og Nee (1997) presenterer hver generasjon en ny grad av 

tilpasning i samfunnet. Fullstendig assimilering vil kunne bli definert om begge grupper 

påvirker og tilpasser seg hverandre. At menneskene med innvandrerbakgrunn tilpasser seg og 

tar i bruk kulturelle normer til majoritetssamfunnet og motsatt. På denne måten blir ulike 

mønstre lagt til rette, og vil være med på å utvikle et samfunn (Alba & Nee, 1997). Begrepet 

assimilering har blitt valgt for å forstå større grupper samt settinger individer befinner seg i, i 

tillegg til hva som kan være med på å påvirke utfall til gruppetilhørigheter. Modood (2004, 

2013) sin definisjon av etnisk kapital, som består av sosial og kulturell kapital, blir brukt til å 

forstå individers relasjoner til grupper i det større samfunn. Informantene viste i stor grad at 

gruppetilhørighet, spesielt til ens egen kulturelle gruppe, var viktig, i tillegg til å bli påvirket 

av grupper utenfor ens egen kulturelle tilhørighet. Dette kan forstås i sammenheng med Alba 

og Nee (1997) sitt assimileringsbegrep som endres på generasjonsbasis. Videre er dette 

aktuelt i forhold til integrasjonen på generasjonsbasis, og konflikter som kan oppstå mellom 

foreldre og deres barn (Friberg & Bjørnset, 2019). Det er interessant å se på om gruppene 

ungdom og unge voksne med innvandrerbakgrunn tilhører, er ulike til gruppene deres 

foreldre tar del i, og hvordan samspillet fungerer.  
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2.2 Tidligere forskning tilknyttet problemstillingen 
Connor- Smith og Compas (2002) hevder at stressende hendelser er predikert av depresjon og 

angst, og viser til at ikke alle individer er like utsatte for motgang. Til tross for mye litteratur 

som responderer på stress, har det å forstå individuelle forskjeller i stressutfall blitt forsket 

lite på. Det har ved hjelp av to separate undersøkelsesteknikker blitt forsøkt å forklare 

variasjoner i utfall av stress. For det første ble det fokusert på mestringsteknikker, og for det 

andre har man sett på personlighetstrekk som øker sårbarheten for stress. Selv om visse 

personlighetstrekk er assosiert med angst og depresjon, kan forekomsten av disse psykiske 

plagene relateres til opplevelser tidlig i livet/barndommen. Samspillet mellom personlighet 

og mestring forenkles ved å se på trekk knyttet til bestemte typer stressaktivitet (Connor- 

Smith & Compas, 2002).  

 

I Oslo er det i følge Andersen og Bakken (2015) høyere forekomst av psykiske plager blant 

unge enn det er på landsbasis. På alle klassetrinn viser det seg at flere jenter enn gutter er 

plaget av psykiske vansker, og plagene øker i ungdomsårene. På videregående skole viser 28 

prosent av jenter og ti prosent av gutter til depressive symptomer. Fra 1996 og frem til 2015 

har antallet ungdommer med depressive symptomer nesten doblet seg. Her har det skjedd en 

klar økning hos jenter, men kun en lav hos gutter. Undersøkelsen til Andersen og Bakken 

(2015) viser at innvandrerbakgrunn ikke er en markant faktor i forhold til forekomsten av 

psykiske plager blant unge, derimot viser de at det er forskjeller på forekomsten av psykiske 

plager blant unge i de ulike bydelene i Oslo. Ungdommer på videregående skoler i 

sentrumsnære, etterfulgt av østliggende bydeler, viser seg å være mest plaget av psykiske 

vansker. Flere unge som kommer fra familier med lavere sosial status plages sammenlignet 

med ungdom fra familier med høyere sosial status (Andersen & Bakken, 2015; Angold & 

Rutter, 1992; Oppdal & Røysamb, 2004). I Norge, der likestilling, integrasjon og sosial 

inkludering er eksplisitte politiske mål, fører etnisk segregering til bekymring. Dette 

innebærer at barn med innvandrerbakgrunn vokser opp i segregerte nabolag der lokale skoler 

kan skille seg fra majoriteten, noe som kan påvirke barnas utdannelse. Hvis barn med 

innvandrerbakgrunn ikke har samme muligheter som barn av majoritetsbefolkningen, blir 

integrasjonsprosessen forsinket, og nye underkulturer kan utvikle seg, hvorav noen kanskje 

ikke er gunstige for innvandrerbarns utvikling. Videre er det i økene grad en bekymring at et 

stort antall innvandrerbarn i skolen kan påvirke opplæringen og fremtidige 

arbeidsmarkedsperspektiver for barn i majoritetsbefolkningen (Fekjær & Birkelund, 2007). 
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På en annen side er det viktig å se på de positive sidene ved kulturell påvirkninger mellom 

grupper innad i samfunnet. Ungdom med innvandrerbakgrunn kan bli påvirket av 

majoritetsbefolkningen, som utløser en konflikt i deres egen familien og som videre kan føre 

til negativ påvirkning på majoritetsbefolkningen. Som eksempelet gitt over, kan opplæringen 

bli påvirket. Som Connor- Smith og Compas (2002) påpeker opplever hvert individ 

stressende hendelser på ulike måter, og ikke alle mestrer dette like bra. Oppstår det en 

konflikt mellom kulturen hjemme og individets sosiale omgangskrets utenom hjemmet, 

forstås det som naturlig at dette kan prege skoleprestasjoner til enkelte. Skjer assimileringen 

som Alba og Nee (1997) beskriver derimot på det punktet der begge grupper påvirker 

hverandre like mye, kan samfunnet endres og utvikles mest mulig gunstig. 

 

2.2.1 Adferdsmønstre  
Som nevnt over, blir barn og unge i stor grad påvirket av hendelser i deres livsløp, både i 

familien og i sosiale settinger (Connor- Smith & Compas, 2002). Flouri (2008) påpeker at 

foreldre vanligvis blir definert ut ifra hva de gjør, eller ikke klarer å gjøre, noe som igjen kan 

påvirke barna. Med tanke på innvandringsprosessen kan det for eksempel handle om i hvor 

stor grad foreldre selv er integrert i majoritetssamfunnet og hvordan de viderefører dette til 

sine barn. Foreldrenes grad av åpenhet for ukjente aktiviteter kan påvirke i hvor stor grad 

barna deres får delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer. En annen faktor er 

foreldrenes språkkunnskaper, som er en ressurs i forhold til for eksempel leksehjelp, og kan 

ha betydelig påvirkning på barna. Flouri (2008) viser til at det er en sammenheng mellom 

temperament og psykisk helse blant barn, samt foreldrenes rolle som en mellomliggende 

variabel i tråd med det epigenetiske perspektiv. Ved å undersøke sammenhengen mellom 

foreldrenes atferd og ungdommens utvikling, er et viktig utviklingsresultat å vurdere 

prososial atferd. Prososial atferd omfatter en rekke sosialt ønskelige handlinger, som frivillig 

arbeid og donering av tid og ressurser. Forskning viser at disse sosialt ønskelige handlingene 

er knyttet til sterk/god mental og fysisk helse, lavere aggresjon og kriminalitet, god 

selvregulering, høyere selvtillit, bedre skolefaglige resultater og forbedrede 

mellommenneskelige forhold (Davis & Carlo, 2018). 

 

Davis og Carlo (2018) viser til at familiens økonomiske forhold påvirker barna. På samme 

måte som barn påvirkes av sine foreldre, og kan innta både like holdninger og verdier, 
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påvirkes de i stor grad av medmennesker som de møter på skolen eller omgås mye med.  

Her tenker jeg at jo større forskjell det er mellom gruppene et individ er en del av og speiler, 

desto større sannsynlighet er det for at kulturelle konflikter oppstår og kan føre til 

problematikk, både innad grupper og hos det enkelte individ (Davis & Carlo, 2018).  

 

2.2.2 Familieforhold  
Gonneke et al. (2008) og Oppedal et al. (2018) påpeker at psykiske vansker, økonomiske 

problemer og belastninger i forhold til arbeid og bomiljø hos foreldre kan påvirke barn. 

Undersøkelser som er blitt gjort i Norge har vist at psykiske plager er mer utbredt blant 

voksne innvandrere enn etnisk norske, i tillegg til at innvandrere viser til flere belastninger 

knyttet til økonomi og jobb. Med disse resultatene kan det antas at flere barn i 

innvandrerfamilier vokser opp under forhold som kan øke risikoen for å utvikle psykiske 

problemer, sammenlignet med etnisk norske barn (Gonneke, Stevens & Vollebergh, 2008; 

Oppedal et al., 2008). 

 

Gonneke et al. (2008) mener at årsaker til dette kan være at innvandringsprosessen i seg selv 

kan utløse stress, ikke bare fordi innvandring kan medføre omfattende tap av familie, venner, 

skikker og kjente omgivelser, men også fordi innvandrere må tilpasse seg et nytt miljø, ofte 

med andre moralske verdier og holdninger, samt et nytt språk. Ettersom store grupper av 

innvandrere som kommer til Norge stammer fra land med få  utdanningsressurser, samt at de 

må begynne på nytt på mange områder i livet når de kommer, møter disse familiene ofte 

fattigdom, arbeidsledighet og innkvarteringsproblemer. Asymmetrisk akkulturasjon i 

familier, som kan innebære at barna lærer seg språket og tilpasser seg majoritetskulturen 

raskere enn sine foreldre, kan starte en generasjonskonflikt og medføre stress i 

innvandrerfamilier. Barn kan lide både direkte og indirekte av disse prosessene (Gonneke et 

al., 2008).  

 

Gonneke et al. (2008) viser også til en annen forståelse for å forklare antatt økt risiko for 

psykiske helseproblemer hos barn med innvandrerbakgrunn; at stress i visse tilfeller oppstår 

som følge av færre muligheter eller ressurser enn befolkningen for øvrig. Mennesker med 

innvandrerbakgrunn kan oppleve at de er i en minoritetsposisjon, som fører til en svak sosial 

stilling i det eksisterende samfunnshierarkiet, ikke så mye på grunn av mangel på personlige, 

kulturelle eller pedagogiske ressurser i deres etniske gruppe, men fordi deres integrasjon i 
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majoritetssamfunnet hindres av at konkurransen med majoritetsbefolkningen er høy, for 

eksempel på arbeidsmarkedet. Effekten av slike sosiale posisjoner kan fremheve mekanismer 

som rasisme, fordommer, diskriminering og undertrykkelse. Disse faktorer kan skape 

segregerte økonomiske, sosiale og psykologiske miljøer som har negative virkninger på 

psykisk helse (Gonneke et al., 2008).   

 

2.2.3 Problemundertrykkelsesmodellen og voksenterskelmodellen  
Videre viser Gonneke et al. (2008) til at den spesielle kulturbakgrunnen til bestemte 

innvandrergrupper kan bidra til utviklingen av egne barns psykiske helseproblemer. Her er 

det ikke minoritetsposisjonen, men den kulturelle bakgrunnen, som kan skape problemer. 

Med kultur menes et stort utvalg av sosiale særegenheter, som familieroller, 

kommunikasjonsmønstre, affektive stiler og verdier om personlig kontroll, individualisme, 

kollektivisme, åndelighet og religiøsitet. To modeller beskriver dette: Den ene er problem-

undertrykkelsesmodellen som antyder at kulturelle faktorer påvirker barns adferd direkte, 

som at barn mest sannsynlig vil internalisere, og dermed oppføre seg i samsvar med, de 

kulturelle normer for akseptabel og uakseptabel oppførsel som gjelder i deres kultur 

(Gonneke et al., 2008).  

 

I den andre, voksenterskelmodellen, antas det at kultur indirekte påvirker sannsynligheten for 

visse problemer hos barn. Straff og belønning er eksempler på dette (Gonneke et al., 2008).  

Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at kulturer har ulike strategier innenfor oppdragelse.  

I noen kulturer innebærer oppdragelse både straff, i den grad at dette kan bli ansett lovmessig 

risikabelt i Norge, men også oppmuntring, ofte i større grad enn det som er vanlig hos 

majoritetsbefolkningen (for eksempel ved gode skoleprestasjoner). Gonneke et al. (2008) 

hevder at en slik undertrykkelse og tilrettelegging kan resultere i at barn undertrykker en mer 

respektløse atferd (sett med de voksnes øyne), som eksempelvis kan føre til angst. På den 

annen side kan det for ungdom med innvandrerbakgrunn generelt kan være en redusert risiko 

for psykiske problemer. Den antatte ”sunn-innvandrer” effekten innebærer at ungdommen har 

overvunnet innvandringshindringene (nevnt over) og velger å omgås ”psykisk sterke” 

mennesker som påvirker deres fysiske og psykiske helse på en positiv måte (Gonneke et al., 

2008). 
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Disse to modellene relaterer jeg til et psykologisk perspektiv, og har ansett dem som 

relevante ettersom flere av informantene sa de fortsatt i stor grad handler likt som sine 

foreldre, og i samsvar med både deres kulturelle og religiøse normer. Det tolkes som flere av 

informanten ”ikke tør” annet, ettersom de er sikre at en annen oppførsel ikke ville ha blitt 

godtatt av foreldrene. Hva som kunne ha skjedd om de brøt foreldrenes normer varierer, men 

det tolkes utfra informantenes svar stort sett en enighet om at det mest sannsynlig ville ha gått 

greit. Tross dette gir de færreste informantene uttrykk for at de kunne tenke seg å bryte med 

familiens normer, som kan utløse tankegangen av at det muligens ikke ville ha ført til større 

konsekvenser. Dette blir det gått nærmere inn på i analysen.  

 

2.2.4 Innvandrerbakgrunn: Fare for å utvikle psykiske vansker?  
Montanzer og Wheaton (2011) påpeker at mennesker med innvandrerbakgrunn viser til 

samme eller bedre psykisk helse enn majoriteten. Men hvis akkulturasjonen foregår over tid, 

kan det se ut til å ha en negativ effekt på den psykiske helsen til denne gruppen. De fleste 

studier som tar for seg psykisk helse hos voksne med innvandrerbakgrunn, er utviklet for å se 

på utfordringer voksne møter på, mest grunnet de forklarende modeller som er brukt på 

studier som omfatter innvandring. Barn er i en posisjon der de kan føle en konflikt mellom 

foreldre som representerer kulturen og verdier til landet familien kommer fra, mens skoler og 

venner representerer kulturen og verdiene til majoritetssamfunnet. Barn møter på ulike 

utfordringer i det de må forhandle om splittelsen mellom familiekulturen og den ”offentlige” 

kulturen de møter på skolen og hos (norske) jevnaldrende. Dermed er det sannsynlig at 

konsekvensene av konflikt mellom det gamle og det nye blir konkretisert. Det er imidlertid 

mindre sannsynlig at barn som er født i Norge vil identifisere seg med foreldrenes 

opprinnelsesland. De vil sannsynligvis i større grad tilpasse seg de kulturelle og sosiale 

verdiene til majoritetssamfunnet de møter her i landet. Dette identitetsskiftet kan bli 

problematisk når nye inntrykk/impulser er i strid med hvordan opprinnelseslandet og 

hjemmemiljøet praktiserer og/eller tenker på disse områdene, noe som kan føre til at 

foreldrene ikke godtar/aksepterer de nye inntrykkene barnet har fått og formidler. Dette kalles 

for ”dissonant akkulturasjon”. Som et resultat kan andregenerasjons innvandrere være utsatt 

for spesifikke familieproblemer, som for eksempel større familiekonflikter og mindre nærhet 

mellom foreldre og barn (Portes & Rumbaut, 2005). 
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Ifølge Berry (1989) aktiveres familieproblemer av det sosiale og økonomiske gapet mellom 

innvandrerens opprinnelige land og landet de flytter til. Det kan føre til at andregenerasjons 

innvandrere kan være spesielt utsatte for dissonant akkulturasjon med psykiske helseplager 

som konsekvens (Montazer & Wheaton, 2011). I studien til Montazer & Wheaton (2011) 

vises at det å ha psykiske vansker i barndommen tyder på at det består en kombinasjon av 

familiekonflikt og manglende omsorg fra familien som fører til at skoleprestasjonene blir 

svakere fra barnets side. Dette fremkom hos barn som kom fra lavinntektsland. Litteraturen 

som beskriver den psykiske helsen til innvandrere, viser som oftest til at barn av innvandrere 

har høyere risiko for å utvikle psykiske vansker enn førstegenerasjons innvandrere (Montazer 

& Wheaton, 2011). Dette kan forstås utfra at førstegenerasjons innvandrere lever i og bruker 

store deler av sin opprinnelige kultur, selv om de skifter bosted, mens deres barn tar del i 

andre grupper som foreldrene ikke kjenner til, som kan påvirke levemåten og holdningene til 

barna (Modood, 2004). Dermed ser det for meg ut, i et sosiologisk perspektiv, at det nokså 

naturlig kan oppstå en konflikt mellom kulturene. Videre tenker jeg at konflikten kan påvirke 

i form av å øke individualiseringen hos individer, noe som kan ha en påvirkning på den 

psykiske helsen til enkelte. 
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3 Psykologiske og sosiologiske teoretiske 
perspektiver 

 

I litteraturgjennomgangen har jeg beskrevet ulike perspektiver på det å være immigrant eller 

å ha innvandrerbakgrunn. Ulike forhold rundt denne tilstanden er belyst, og forsøkt forklart 

på ulike måter. Jeg har sett på hvordan et individs psykiske stabilitet kan bli påvirket i negativ 

retning på bakgrunn av dets innvandrerbakgrunn, samtidig som studier finner at det å ha 

innvandrerbakgrunn ikke nødvendigvis har noen negativ påvirkning på et individs psykiske 

helse. 

 

I dette kapittelet blir fire teoretiske perspektiver presentert og drøftet opp mot hverandre. Jeg 

har ønsket å sette et sosialpsykologisk perspektiv opp mot et sosiologisk. Grunnen er at jeg 

har fått forståelse for at mye av årsakene til informantenes psykiske vansker kan være relatert 

til større sosiologiske settinger i samfunnet og gjennom tilhørighet til ulike grupper, med 

påvirkning av ulike kulturelle normer og verdier. Dette kan trolig forårsake krysspress og 

individuelle konflikter. Her tenker jeg et psykologisk perspektiv blir aktuelt, ettersom det å 

finne en balanse mellom ulike kulturelle verdier og uttrykk kan være utfordrende og kan føre 

til psykisk stress og spørsmål rundt egen identitet. Begge perspektiver (psykologiske og 

sosiologiske) beskriver samme mål for integreringsprosessen og argumenterer for viktigheten 

av å ta vare på ens opprinnelige kultur, samt å tilegne seg verdier til majoritetskulturen. To 

sentrale begreper “sosial kontroll” og “etnisk kapital” vil i dette kapitelet bli belyst, og vil 

videre bli satt i fokus i analysen, og spesielt i diskusjonen. Dette er to ulike begreper; ”sosial 

kontroll” viser til ulemper barn og unge med innvandrerbakgrunn kan ha, og muligens må gå 

igjennom, mens ”etnisk kapital” blir sett på som en positiv ressurs.  

 

3.1 Akkulturasjonsteori 
Akkulturasjon er en prosess som kan oppstå ved kulturell- og psykologisk forandring 

innenfor kulturelle grupper, familier og når individer kommer i kontakt med en ny kulturell 

gruppe (Lansford, Deater-Deckard & Bornstein, 2009). Wu et al. (2018) forklarer 

akkulturasjon som en prosess, der enkeltindivider fra en kultur erverver kulturen og 

atferdsmønsteret til en annen kultur, gjennom langvarig kontakt og samspill mellom to eller 

flere ulike kulturelle grupper og dets medlemmer. Akkulturasjon skjer ikke nødvendigvis kun 
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over landegrenser, men kan også finne sted innenfor et land, eksempelvis hvis individer med 

en viss sosiokulturell bakgrunn flytter til områder med annen kulturell erfaring og andre 

atferdsmønstre (Wu et al., 2018).  Resultatet av akkulturasjonen varierer med størrelsen på de 

ulike gruppene og individuelle forskjeller (Lansford et al., 2009). Berry et al. (1989) 

beskriver et flerkulturelt samfunn ved at det er representert med mer enn en spesifikk etnisk 

gruppe i populasjonen. Berry et al. (1989) antar i denne teorien at de ulike etniske gruppene 

ønsker å opprettholde sine kulturelle verdier i fremtiden. I en slik situasjon vil akkulturasjon 

eksistere, individer og grupper vil påvirke hverandre, noe som inkluderer både 

livsstilsendringer og individuelle forandringer hos begge gruppene (Berry et al.,1989). 

 

3.1.1 Stadier av akkulturasjon  
Når det gjelder akkulturasjon bruker Berry et al. (1989) fire ulike stadier som individer kan 

befinne seg i. Det første stadiet er assimilering som innebærer å bli en del av den nye 

kulturen med dets verdier, normer og tradisjoner samtidig som man gir avkall på sin 

opprinnelige kultur. Det andre stadiet er integrering som innebærer både å opprettholde egen 

kultur samtidig som man har daglig omgang med grupperinger i det nye samfunnet.  

Det tredje stadiet er separasjon. Dette stadiet innebærer et ønske om å opprettholde sin 

opprinnelseskultur samtidig som man unngår kontakt med medlemmer av det nye samfunnet.  

Det fjerde stadiet er marginalisering som medfører liten interesse eller mulighet for å 

opprettholde egen kultur (ofte grunnet tap av kulturell identitet). Det er samtidig liten 

interesse for å ha kontakt med medlemmer i det nye samfunnet, noe som kan skyldes 

utestengning eller diskriminering. Berry et al. (1989) kaller alternativet marginalisering, for 

akkulturativt stress, som viser forvirring og angst hos individer som eksempelvis føler seg 

fremmed i et nytt samfunn eller har opplevd tap av kulturell identitet. Grupper som befinner 

seg i stadiet marginalisering mister kulturell og psykologisk kontakt med både sin 

tradisjonelle kultur og storsamfunnet. Når et individ ikke tilhører spesifikt noen gruppe, er 

dette et klassisk tilfelle av marginalitet (Berry et al., 1989). Hvis man ikke føler tilhørighet til 

noen og ikke er del av en større gruppe, kan dette føre til identitetstap, som videre kan være 

årsak til utvikling av psykiske vansker, for eksempel i form av mye grubling og depressive 

tanker (Berry et al., 2006).  

 

Akkulturasjonsbegrepet Berry et al. (1987) bruker, har gått fra å bli foreslått som et 

gruppefenomen, til å bli sett på som et fenomen på individuelt nivå: Psykologisk 
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akkulturasjon. På dette nivået definerer akkulturasjon psykologiske forandringer ved det 

enkelte individ, både i forhold til oppførsel og personlighet. Berry et al. (1987) definerer fem 

grunnleggende faktorer til hjelp for å kategorisere forandring som skjer som resultat av 

akkulturasjon. Den første er fysisk forandring (som å flytte til et nytt sted), samt 

miljøbetingede faktorer som befolkningstetthet og forurensing. Videre skjer det en biologisk 

forandring, eksempelvis tidligere ukjente sykdommer som vil være med på å påvirke 

akkulturasjon. Videre er kulturell forandring grunnleggende i teorien om akkulturasjon. Med 

det menes økonomisk, sosial, språklig og/eller religiøs forandring. Videre er man i en slik 

prosess nødt til å tilpasse seg nye grupper og etablere nye mellommenneskelige relasjoner. 

For individet skjer det både psykologiske og personlighetsmessige forandringer når det 

forsøker å tilpasse seg, noe som kan innvirke på dets psykiske helse (Berry, 1987).  

 

3.1.2 Akkulturativt stress 
Begrepet stress har blitt brukt mye i den medisinske- og psykologiske litteraturen og har fått 

en kontrovers betydning. Ifølge Berry et al. (1987) blir stress ansett å være en generalisert 

fysiologisk og psykologisk tilstand av organismen, forårsaket av erfaringen av stressorer i 

miljøer. Konseptet akkulturativt stress refererer til en slags stresstype, der stressorer av 

hendelsesforløp identifiserer sitt opphav i akkulturasjonen. Det er som regel et bestemt sett av 

stressadferd som oppstår under akkulturering, som for eksempel nedsatt mental helsestatus 

(dette kan være forvirring, angst og depresjon), følelsen av fremmedgjøring, tap av identitet, 

økt psykosomatisk symptomnivå og stressopplevelser i forhold til identitet (Berry et al., 

1987, Berry et al., 1989). Akkulturativt stress er ifølge Berry et al. (1987) dermed en 

reduksjon i helsetilstanden til enkeltindivider, og kan omfatte fysiske, psykologiske og 

sosiale aspekter. For å oppfylle definisjonen av akkulturativt stress, bør disse endringene 

være relatert på en systematisk måte og til kjente egenskaper i akkulturasjonsprosessen. 

Psykiske problemer oppstår ofte under akkulturering, og avhenger av en rekke gruppe- og 

individuelle egenskaper som inngår i akkulturasjonsprosessen. Akkulturasjon kan både være 

positivt for individers psykisk helse, men også ha en negativ innvirkning, ettersom et individ 

påvirkes av andre variabler som styrer forholdet mellom akkulturasjon og stress (Berry, 

1987).  
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3.1.3  Akkulturasjon- en studie  
Berry et al. (2006) ser i sin studie blant annet på bosituasjonen til ungdom med 

innvandrerbakgrunn i ulike kulturer. Disse ungdommene er preget av sine foreldres- og 

familiens kultur på den ene siden, og kulturen til venner og samfunnet de lever i på den andre 

siden. Studien til Berry et al. (2006) viser hvordan ungdom med to ulike kulturelle 

bakgrunner lever med disse kulturene på hver sin side, i relasjon til deres personlige, sosiale 

og akademiske områder. Til slutt undersøker han mønstre med tanke på hvordan ungdom 

med innvandrerbakgrunn engasjerer seg i flerkulturelle relasjoner, og i hvor stor grad de 

tilpasser seg den nye kulturen. Dette sees også i lys av foreldrenes tilpasning til begge 

kulturene og hvordan dette påvirker deres barn. Eksempler på dette er opplevelsen av 

tilhørighet og positive følelser i en gruppetilhørighet (Berry et al., 2006).  

 

I studien til Berry et al. (2006) viste det seg at gutter med innvandrerbakgrunn hadde bedre 

psykologisk tilpasning enn jenter med innvandrerbakgrunn. Guttene skåret derimot lavere på 

sosiokulturell tilpasning enn jentene. Det ble ikke funnet noe sammenheng mellom alder, 

nabolag og foreldrenes yrkesstatus. Videre ble forskjellen mellom ungdommer med 

innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen målt, men dette viste seg ikke å ha noen 

signifikant effekt. Begge gruppene viste seg å ligge på samme nivå både ved psykologisk og 

sosiokulturell tilpasning. Etnisitet var en tydelig faktor for psykisk helse. Resultatene tyder på 

at ungdommens orientering mot egen gruppe er viktigere for deres psykiske velvære enn for 

deres sosiokulturelle tilpasning. Berry et al. (2006) hevder at noen av informantene som 

deltok i studien viser usikkerhet knyttet til sin plass i samfunnet, og noen av dem mangler 

mulighetene og ferdighetene til å knytte kontakt med majoritetsbefolkningen. Disse kan bli 

sett på som identitetsmessig noe “diffuse” og til og med sosialt isolerte. Studien viste at 

ungdom med innvandrerbakgrunn tilpasser seg like godt som majoriteten, til tross for deres 

gjennomsnittlige lavere sosioøkonomiske bakgrunn. Videre funn har vist at en sterk 

orientering, både mot egen etnisk gruppe og mot det nasjonale samfunnet, er en fordel for å 

få til god integrasjon (Berry, Phinney, Sam &Vedder, 2006). Wu et al. (2018) viser derimot i 

sin internasjonale studie, med data fra seks ulike land (Australia, Canada, Kina, New 

Zealand, Sør-Afrika og England), at ungdommer med innvandrerbakgrunn møter på flere 

utfordringer når det gjelder å opprettholde trivsel og psykisk helse. Akkulturasjon er en viktig 

faktor knyttet til innvandring som bidrar til variasjon i utfallet av psykisk helse hos 

innvandrerungdom (Wu et al., 2018).  
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3.1.4 Resiliens 
Selv om det antas at akkulturering er en risikofaktor med tanke på psykisk helse, viser 

Oppedal et al. (2005) at den psykiske helsetilstanden er like god hos flertallet av 

innvandrerungdommer som hos jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn i Norge. En 

amerikansk rapport konkluderte med at førstegenerasjons innvandrere har bedre psykisk 

helse og lavere risikoatferd enn resten av den amerikanske befolkningen. Dette har vist seg 

ikke å være tilfelle for tredjegenerasjons innvandrere, som påvises å ha en høyere grad av 

psykiske problemer og risikoatferd enn resten av den amerikanske majoriteten (Oppedal, 

Røysamb & Heyerdahl, 2005).  

 

Et annet viktig begrep er resiliens. Wu et al. (2018) forklarer dette som motstandskraft, og 

begrepet blir mye brukt i forbindelse med omtale av ungdommers psykiske helse. Det kan 

forstås som en prosess, der motstand referer til positiv tilpasning til tross for eksponering av 

betydelig risiko og motgang. En slik resiliens innebærer egenskaper og kompetanse hos barn 

som gjør at de opprettholder en positiv utvikling, selv under vanskelige forhold. I tillegg gir 

denne motstandskraften tilgang til ressurser i miljøet barnet ferdes i. I relasjon til innvandring 

kan resiliens brukes som positiv tilpasning til stressorer og utfordringer ved tilpasning i ett 

nytt miljø. Høye nivåer av resiliens hos individer har vist seg å gi dem økt selvtillit, svakere 

depressive symptomer og mindre angst, i tillegg til en bedre psykisk helse. I undersøkelser 

om resiliens hos innvandrerungdom har nyere studier også sett en effekt av akkulturasjon. 

Resiliens kan betraktes som enten et resultat av kulturell tilpasning, eller som en faktor i 

prosessens utvikling av akkulturasjon. Resiliens blir til et mellomledd mellom akkulturasjon 

og den psykiske helsen til innvandrerungdom (Wu et al., 2018).  

 

Studien til Wu et al. (2018) hadde som mål å teste om akkulturasjonsmønstre påvirker 

innvandrerungdommers psykiske helse gjennom resiliens. Videre ser den på hvordan de ulike 

akkulturasjonsmønstrene påvirker den psykiske helsen hos innvandrerungdom både direkte 

og indirekte gjennom effekten av motstandskraft. Resultatene viste at selv om orienteringen 

innenfor akkulturasjon ikke direkte påvirker psykisk velvære, bidrar akkulturasjon, ved å 

fremme motstandskraft, til å fremme ungdommers psykiske helse. Studien undersøkte 

spesifikt nyansen av de ulike akkulturasjonsorienteringer og så på hvilket 

akkulturasjonsmønster som var mer sannsynlig å bli assosiert med bedre psykisk velvære. 

Forskningsresultatene indikerte at selv om det ikke er noen direkte effekt på den psykiske 
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helsen til ungdommer som befinner seg i Berry et al. (1987) sitt stadiet integrering, har 

ungdommene som befinner seg på stadiet assimilering en tendens til dårligere psykisk 

helsetilstand som følge av en lavere motstandskraft forutsatt av deres akkulturasjonsmønster. 

Resultatene til Wu et al. (2018) viser at individer som anerkjenner den nye kulturen i 

mottakerlandet samtidig som de opprettholder sin opprinnelige kultur (integrering), har 

generelt bedre psykisk helse enn de individene som forlater den opprinnelige kulturen og 

identiteten til fordel for den nye kulturen (assimilering). Å være i stand til å balansere ens 

opprinnelige og nye kulturelle identitet er en styrke for innvandrerungdom, samtidig som det 

er en vei til større motstandskraft og psykisk stabilitet. Videre viser funnene til Wu et al. 

(2018) at den etablerte resiliensen ikke bare fremmer ungdommenes psykiske helse, men 

også får dem til å håndtere prosessen med kulturell tilpasning bedre. Dette tyder på at 

motstandskraft ikke er et uforanderlig personlighetstrekk, men mer en systemisk respons på 

den motgangen de kan oppleve. Det er viktig å ta i betraktning at motstandskraften 

enkeltindivider kan oppnå, varierer mellom land og kulturer (Wu et al., 2018).  

 

Nå har jeg beskrevet et psykologisk/sosial psykologisk perspektiv med eksempler som viser 

hva som kan være utløsende faktorer hvis et individ opplever eller utvikler psykiske vansker. 

Dette vil også være relevant for det andre forskningsspørsmålet som handler om hvordan 

informantene beskriver sin psykiske helse. Indre faktorer som påvirker den enkelte er som 

regel påvirket av ytre faktorer fra omgivelser rundt, enten deres nærmeste eller 

storsamfunnet. For å belyse et mer sosiologisk perspektiv, som jeg har ønsket å benytte for å 

prøve å forstå større sammenhenger mellom annen kulturell bakgrunn, tilpasning i samfunnet 

og hvordan ytre faktorer kan påvirke det enkelte individ, har jeg valgt å bruke 

assimileringsteorien til Alba og Nee (1997).  

 

3.2 Assimileringsteori  

Alba & Nee (1997, 2003) presenterer assimilering som en teori som opp gjennom årene har 

vært i stor forandring. Da begrepet først ble lansert var det preget av nedlatende holdninger til 

mennesker med innvandrerbakgrunn, spesielt overfor individer som hadde vanskeligheter 

med å beholde sine egne (opprinnelige) kulturelle og etniske verdier i integreringsprosessen. 

Denne gruppen ble i en slik sammenheng ofte kalt for ”uvitende” og ”mindreverdige”. En av 

de første definisjonene av begrepet assimilering ble lansert av Park og E.W. Burgess i 1921, 
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der assimilering ble presentert som en prosess der individer eller grupper oppsøker andre 

individer eller grupper tilhørende en annen kultur. Gjennom den sosiale kontakten tilegner 

”de oppsøkende” seg den nye gruppens kultur, erfaringer og historier på bekostning av sin 

opprinnelige kultur, og noen normer og verdier blir dermed utelukket. Hvis man benytter 

denne forståelsen i forhold til mennesker med innvandrerbakgrunn, vil det å gjennomgå en 

assimileringsprosess innebære at de har integrert majoritetsbefolkningens verdier og 

holdninger og tilpasset seg kulturen i sitt nye hjemland. Denne definisjonen innebærer ikke å 

utelukke noen form for kulturelle normer og verdier, derimot er hensikten med 

assimileringsbegrepet at individer, ved hjelp av sosiale prosesser, skal bli kjent med, og leve 

et liv tilsvarende resten av majoritetsbefolkningen (Alba & Nee, 1997). 

Alba og Nee (1997) har reformulert assimileringsbegrepet ved å inkludere den sosiale 

dynamikken som finner sted i samspillet mellom mennesker og som representerer ulike 

kulturer, med ulike verdi- og normsett. I denne reformuleringen er det ikke lenger en kultur 

som blir fremstilt som den normative, men assimilering blir derimot brukt for å beskrive 

relasjoner og interaksjoner som finner sted mellom majoritetsbefolkningen og mennesker 

med innvandrerbakgrunn. Dette begrepet innebærer en gjensidig påvirkning av kulturer i 

motsetning til assimileringsbegrepet til Park og Burgers fra 1921 som i USA ble brukt som 

begrunnelse for et statlig pålagt normativt program rettet mot å utrydde minoritetskulturer 

(Alba og Nee 1997). 

Som beskrevet over, har det gjennom årene eksistert uklarheter og ulik forståelse av de 

forskjellige formuleringene av begrepet assimilering. I 1973 lanserte Gans og Sandberg en ny 

definisjon, den såkalt ”assimileringens lineære oppfatning”. Denne forestiller seg en prosess 

som utfolder seg i en sekvens innenfor en generasjon (en tidsepoke). Hver nye generasjon 

representerer i gjennomsnitt en ny grad av tilpasning til samfunnet, og er dermed ytterligere 

et skritt unna et etnisk ”nullpunkt”. Samfunnet og kulturen blir etterhvert ”justert” til 

innvandring, og kommer dermed et skritt nærmere fullstendig assimilering. Ideen er at et 

generasjonsskifte vil være hovedårsaken til samfunnsmessig forandring, ikke bare i forhold 

til epoken assimileringen finner sted, men også ettersom hver generasjon står overfor et 

særegent sett med problemer i forhold til samfunnet og sin(e) etniske gruppe(r). Slik vil hver 

generasjon finne ulike samhandlingsmønstre, og dermed være med på å utvikle et samfunn. 

Dette fører til et samfunn preget av gjensidig påvirkning med tanke på etniske og kulturelle 

verdier. Den lineære oppfatning av assimilering overser historiske forandringer som for 
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eksempel endring i boligmønstre som for eksempel rask utvikling av forsteder i byer i 

etterkrigstiden etter andre verdenskrig (Alba & Nee, 1997). 

3.2.1 Sosial assimilering 

Alba og Nee (1997) påpeker at hvis mulighetene for å bli kjent med mennesker med annen 

etnisk bakgrunn i et samfunn er liten, eller sosialt upassende, vil hensikten med å 

opprettholde slik kontakt, forutsatt at den eksisterer, kunne forsvinne. Hvis mulighetene er 

store, vil også etniske virkemåter og uttrykk trolig lykkes. Der individer assimilerer i store 

mengder og ikke erstattes av kontinuerlig innvandringsstrøm, vil etnisitet bli redusert som en 

helhet. Nøkkeldimensjonene for sosioøkonomisk assimilering er yrkesmobilitet og 

økonomisk assimilering. Disse formene for assimilering er vesentlige, ettersom det å delta i 

livsforandringer sammen med majoritetsbefolkningen er en kritisk indikator for å redusere 

etniske skillelinjer (Alba & Nee, 1997). 

Sosioøkonomisk mobilitet skaper ifølge Alba & Nee (1997) sosiale forhold som fører til 

andre typer av assimilering, ettersom det oppstår en likestillingskontakt mellom ulike etiske 

grupper på for eksempel arbeidsassimilering. Den første, og mest vanlige innenfor litteratur 

om etnisitet og assimilering, innebærer å oppnå likestilling, i form av gjennomsnittlig eller 

over gjennomsnittlig sosioøkonomisk stilling (målt ved hjelp av indikatorer som utdanning, 

yrke eller inntekt). Her sammenligner man seg med hele den øvrige befolkningen.  

I den andre varianten kan sosioøkonomisk assimilering defineres som en deltakelse av 

minoriteter på for eksempel arbeidsmarkedet eller i utdanningsinstitusjoner, men der man 

sammenligner seg med andre etniske grupper som har samme bakgrunn som en selv (Alba & 

Nee, 1997). 

 

Alba og Nee (1997) viser til at medlemmer av minoritetsgrupper eller andre etniske grupper, 

har samme livsmuligheter, og forfølger de samme ønskene om å ta høyere utdanning og 

muligheten til en jobb med høy status. Den andre varianten av sosioøkonomisk assimilering 

tillater segmentering innenfor assimileringen. Det vil si at mange som innvandrer på grunn av 

arbeid, vil kunne ende lavere på den sosiale/yrkesmessige rangstigen, mens innvandrere som 

kommer av andre humanitære årsaker, som for eksempel som del av flyktningstrømmen, kan 

erfare sosial mobilitet raskere. Urban assimilering gjenspeiler at minoriteten lever nokså likt 

som majoriteten, i den forstand at de bor i samme områder og lever under enhetlige forhold. 
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At boligutvalget er det samme for minoriteten som majoriteten peker i retning av at man har 

unngått segregering. Hvis sosial distanse er lav, vil individer føle seg identisk med og nær 

den andre gruppen, men hvis sosial distanse er høy, forholder individer seg annerledes til 

medlemmer av den andre gruppen. Selv etter langt bekjentskap i et slikt tilfelle vil det 

fremdeles kunne være følelser av engstelse og tilbaketrukkenhet. Sosial distanse vil kunne bli 

institusjonalisert ved at stereotypier, sosiale normer og formelle institusjonelle arrangementer 

tas i bruk, som igjen opprettholder et lagdelingssystem som benytter etniske markører til å 

bestemme ulik tilgang på muligheter i samfunnet (Alba & Nee, 1997).  

Dette siste tenker jeg er aktuelt i Norge og for min oppgave, ettersom barn i 

innvandrerfamilier er med på en gradvis sosioøkonomisk tilpasning til majoritetssamfunnet. 

De tar i større grad tar utdanning på nivå med majoritetsbefolkningen (videregående skole, 

høyere utdanning og prestisjeutdannelser). Det kan tenkes at deres foreldre, som muligens 

ikke har oppnådd like høye stillinger, har et sterkt ønske om at deres barn skal ta 

prestisjefylte utdannelser for å bli bedre integrert i denne ”klassen”. Det å ta høyere 

utdanning fører til sosial omgang med elever/studenter og på sikt arbeidskollegaer fra 

majoritetsbefolkningen. Her tenker jeg at det vil forekomme en gjensidig tilpasning, etter 

hvert som barn i innvandrerfamilier kan delta i flere aktiviteter sammen med 

majoritetsbefolkningen (for eksempel på politiske arenaer, idrett, humanitært arbeid, musikk 

osv.). Videre kan etnisk kapital beskrevet av Modood (2004) være med på å muliggjøre at 

barn fra innvandrerfamilier for eksempel kan ta prestisjeutdannelser, dvs. hvis de etniske 

nettverkene individene opprinnelig tilhører ser på dette som viktig, vil et større sosiale 

nettverk kunne være med på å tilby for eksempel leksehjelp for nettopp denne gruppen 

(Modood, 2004).  

3.2.2 Sosioøkonomisk bakgrunn  
Dalgard et al. (2006) finner i sin studie fra Oslo en årsakssammenheng i at for innvandrere 

som kommer fra lavinntektsland til høyinntektsland, vil lav sosioøkonomisk status og 

arbeidsledighet være faktorer som kan være med på å øke graden av psykiske helseproblemer 

i Norge (Dalgard, Thapa, Hauff, McCubbin & Syed, 2006). Lavinntektsland defineres som et 

fattig land, der bruttonasjonalinntekt (BNI) hos den gjennomsnittlige befolkningen ligger på 

996 dollar eller mindre (The World Bank, 2019). Akkulturasjonsstress ser ut til å være en 

risikofaktor, særlig for innvandrere som opplever store kulturelle forskjeller i forhold til 

landet de kommer fra. Dalgard et al. (2006) viser også at hvis den etniske gruppen 
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innvandrere kommer fra er relativ stor i ankomstlandet, vil akkulturasjonsstress i mindre grad 

ha en innvirkning på deres psykiske helse. Studien viser i tillegg at innvandrere fra 

lavinntektsland som regel har lavere utdanning, lavere husholdningsinntekt og sjeldnere er i 

lønnet arbeid sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Innvandrere fra høyinntektsland 

derimot, har en tendens til å innta mellomstillinger, mer nærliggende majoritetsbefolkningen 

enn innvandrere generelt. Analysene viser at det ikke er noe signifikant forskjell mellom 

majoritetsbefolkningen og innvandrere fra høyinntektsland med hensyn til psykososiale 

variabler, og svært liten variasjon i forhold til forekomst av psykiske plager. Det viser seg å 

være en betydelig statistisk forskjell når det gjelder psykisk helse hos innvandrere fra 

høyinntektsland sammenlignet med lavinntektsland. Dette indikerer at innvandring i seg selv 

ikke er en trussel mot psykisk helse, det avhenger av den sosiale og kulturelle konteksten 

(Dalgard et al., 2006).  

 

3.2.3 Identitetskonflikt  
Alba og Nee (1997) viser til at i Sør- og Øst-Europa har mange andregenerasjons innvandrere 

vist symptomer på depresjon i tenårene. Som barn av de ”moderne” 

førstegenerasjonsinnvandrere, har mange i den andregenerasjon reagert på omfattende 

mangel på muligheter og avslag fra majoritetsbefolkningen om å kunne konstruere for det 

som kalles ”reaktive identiteter”. Det vil si identiteter med samme verdigrunnlag som 

majoritetsbefolkningen. Ettersom det ennå ikke er blitt gitt en fullstendig forklaring på 

assimileringen til de sør- og østeuropeiske gruppene, er det for tidlig å si noe om mulighetene 

for moderne innvandrergrupper er begrenset, ettersom den sosioøkonomiske strukturen i 

USA har forandret seg i mellomtiden (Alba & Nee, 1997).  

 

Alba og Nee (1997) hevder at i de fleste tilfeller kan assimilering bli definert som en slags 

tilbakegang, og en reduksjon av etniske ulikheter og de kulturelle og sosiale forskjellene som 

uttrykker dem. Denne definisjonen av assimilering går ikke ut fra at en av gruppene må være 

et etnisk flertall. Assimilering kan også bare involvere minoritetsgrupper. Når assimilering 

omfatter både majoritets- og minoritetsgrupper, innebærer assimilering av individer med 

minoritetsopprinnelse endringer som gjør det mulig for dem å kunne fungere i det vanlige 

samfunn. Fra dette perspektivet vil akkulturering foregå utfra majoritetens kultur, selv om 

den i seg selv forandres av elementer og innspill fra minoritetskulturer. Over tid vil den 

kulturelle og sosiale avstanden mellom enkeltpersoner i minoritetsgruppen i forhold til 
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majoritetsgruppen bli mindre, mens assimileringen blir svakere (Alba & Nee, 1997). Alba og 

Nee (2003) beskriver assimilering som en kontinuerlig prosess, ikke som et statisk eller 

uforanderlig konsept. Dens definisjon og innhold har forandret seg sammen med endringer av 

det amerikanske samfunn som har flere hundre års erfaring med innvandring. 

 

3.2.4 Akkulturasjon vs. assimilering  
Begrepet akkulturasjon blir ifølge Berry og Sam (2016) noen ganger feilaktig brukt som 

synonym for assimilering. Antropologer bruker begrepet akkulturering, til primært å være 

opptatt av hvordan ”primitive” samfunn endret seg til å bli mer ”siviliserte” etter kulturell 

kontakt med en ”opplyst” gruppe mennesker. Sosiologer bruker begrepet assimilering mer 

rettet mot innvandrere som, gjennom kontakt med majoritetsbefolkningen, gradvis har 

tilpasset livsstilen til samfunnet de har innvandret til. Assimilering har i visse tilfeller, ifølge 

Berry og Sam (2016) blitt sett på som en form eller fase av akkulturasjon. Akkulturasjon 

betraktes som gjensidig innflytelse fra to ulike kulturer, dvs. begge gruppene påvirker 

hverandre i kontakten. Assimilering er ifølge Berry og Sam mer enveis i sin innflytelse.  

Assimilering blir sett på som en betegnelse for at individer tar seg “til rette” i sin 

opprinnelige kulturelle bakgrunn og identitet, i tillegg til å samhandle med andre, for 

derigjennom å bli medlem av det storsamfunnet. I dagens diskusjon om akkulturering har 

særlig globalisering, her forstått som den raske utvekslingen av informasjon, handel og 

økonomisk harmonisering, stort fokus (Berry & Sam, 2016).  

 

Berry et al. (1989) påpeker at hvis alle medlemmer i en gruppe følger assimilering, med 

unntak av ett individ, gjør det at alle de andre alternativene for akkulturasjon er meningsløse 

for dette individet (Berry et al.,1989). At disse to begrepene har blitt omtalt på svært ulik 

måte, men allikevel innebærer mye av det samme, kan ha en sammenheng med vinklingen, 

det vil si om man har et psykologisk eller sosiologisk perspektiv. I tillegg kan tidsepoken 

være av betydning. Begrepet assimilering ble innført tidlig på 1900-tallet, mens 

akkulturasjonsbegrepet begynte å bli brukt på 1980-tallet. I tillegg har begge begrepene blitt 

omformulert på hver sin måte. Det ser ut til at teoriene deler noen av de samme 

synspunktene, men formulert med ulike begreper. I denne oppgaven blir begge perspektiver 

(psykologiske og sosiologiske) brukt, men jeg går hovedsakelig inn på 

akkulturasjonsbegrepet. Oppgaven bygger på både individuelle og generelle faktorer, som vil 

si at det i oppgaven fokuseres mye på familiens rolle og nærhet, samt individets vennskaps- 
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og sosiale forhold: I tillegg er temaet psykisk helse svært viktig. Ettersom typiske rammer for 

sosiologiske perspektiver er institusjoner som skole, arbeidsliv og/eller økonomi, er tanken at 

et psykologisk perspektiv er godt egnet å bruke sammen med et sosiologisk perspektiv 

(Sletten & Bakken, 2016).  

 

3.3 Sosial kontroll 
Friberg og Bjørnset (2019) betegner sosial kontroll, ut fra et sosiologisk perspektiv, som alle 

former for å opprettholde normer. Sosial kontroll vil da både kunne være konstruktiv og 

velfungerende og i noen situasjoner undertrykkende og destruktiv. Sosial kontroll er sentralt i 

alle samfunn, spesielt i forhold til sosialisering og oppdragelse. Både for mye sosial kontroll 

og for lite sosial kontroll kan være problematisk. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 

kan møte mer motstand i oppveksten enn majoriteten, for eksempel gjennom diskriminering, 

skepsis eller manglende anerkjennelse fra majoritetsbefolkningen. Friberg og Bjørnset (2019) 

påpeker videre at barn med innvandrerbakgrunn kan ha færre ressurser tilgjengelig for å møte 

disse barrierene, og kan av den grunn trenge spesielt mye veiledning og foreldrekontroll.  

Foreldre med innvandrerbakgrunn kan oppleve at de ikke forstår utfordringene deres barn 

kan ha i samfunnet de lever i. Samtidig kan de se at deres form for oppdragelse fra 

hjemlandet, for eksempel med å avstraffe, både i fysisk form, men også i forhold til alvorlige 

begrensninger et individ kan oppleve, ikke blir sett på som rett, eller er mulig i Norge. Dette 

kan resultere i manglende sosial kontroll, som videre kan være en årsak til problematferd som 

for eksempel kriminalitet, skadelig bruk av rusmidler eller skolefrafall hos de unge. På den 

annen side kan en streng oppdragelse, som noen med innvandrerbakgrunn opplever å ha med 

seg, være fordelaktig (Friberg & Bjørnset, 2019).  

 

Foreldreautoriteten og kollektivistiske familieverdier kan påvirke barn til å jobbe hardere og 

lykkes bedre i utdanning- og karriereløpet (Modood, 2004). I følge Friberg og Bjørnset 

(2019) kan det tenkes at ungdom med innvandrerbakgrunn som for eksempel ikke får lov å gå 

på fest, blir hjemme og jobber med skolearbeid i stedet. Dette kan føre til bedre 

skoleresultater, som videre kan føre til økt autonomi og mer kontroll over eget liv senere 

(Friberg & Bjørnset, 2019). Friberg og Bjørnset (2019) viser også til at noen 

oppdragelsesmåter som enkelte med innvandrerbakgrunn bruker på sine barn, ikke er tillatt i 

Norge. For å skille denne typen oppdragelse fra andre former for sosial kontroll, blir det kalt 

for negativ sosial kontroll. Begrepet negativ sosial kontroll kan forstås som ulike former for 
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press, oppsyn, trusler eller tvang som blir brukt mot barna for at de skal leve etter familiens 

normer. Denne form for kontroll kan bryte med det enkelte individets rettigheter i norsk lov. 

Friberg og Bjørnset (2019) beskriver fire dimensjoner som er av stor betydning når det 

gjelder organisering av familieforhold og rekkevidden av sosial kontroll. Det er viktig å 

forstå at disse begrepene beskriver idealtyper, og dermed ikke innbefatter konkrete 

beskrivelser. Den første dimensjonen handler om hvorvidt menneskelig verdi er knyttet til 

ære, som både gis og kreves av andre, i tillegg til verdighet. Den andre dimensjonen påpeker 

viktigheten av at enkeltmennesker både har rettigheter og plikter ved å være individer eller 

medlemmer av en større gruppe. Den tredje dimensjonen omhandler forholdet mellom kjønn 

og generasjoner, og i hvor stor grad disse er preget av likestilling. Den fjerde dimensjonen 

påpeker normer for sosial adferd som er forankret i religiøse eller sekulære verdier/regler 

(Friberg & Bjørnset, 2019).  

 

Friberg og Bjørnset (2019) påpeker videre at kollektivisme og individualisme kan ha en stor 

påvirkning på å regulere et individs sosiale liv. I noen land sørger nettopp storfamilien, 

grupper eller det sosiale nettverket for sosial sikkerhet og støtte. Det er da viktig at barna 

viser lojalitet og lydighet, i tillegg til å vokse opp og ha samme meninger som sine foreldre 

eller gruppen de tilhører. Om et enkeltindivid gjør noe positivt, vil det reflekteres som 

positivt for gruppen. Gjør personen derimot noe negativt, vil det også gå utover gruppen 

han/hun er en del av. Samfunn der slektskap utenom kjernefamilien spiller en langt mindre 

rolle, blir sett på som mer individualistiske. Enkeltpersonens valg og handlinger påvirker ikke 

gruppen, og individet lar seg heller ikke påvirke av gruppen (Friberg & Bjørnset, 2019).  

Friberg og Bjørnset (2019) viser at Norge skårer relativt høyt, med 69 poeng på en 1-100 

skala, på målinger av grad av individualisme i ulike land. I noen land der frihet, trygghet eller 

sosiale rettigheter ikke er representert, strukturer som regel familiens rolle og deres religion 

det sosiale liv til individer. Dermed vil enkeltindividets frihet og rettigheter ikke være mer 

verdt enn det familiens ære og religion tillater. Det vil si at hvis det for eksempel oppstår 

sykdom, vil familien ta seg av den det gjelder. I land som Norge, der staten garanterer den 

enkelte rettigheter og sosial trygghet, blir kulturen i langt større grad preget av individualisme 

(Friberg & Bjønset, 2019).  

 

Ifølge Friberg og Bjørnset (2019) er mennesker tilpasningsdyktige og når et individ kommer 

til et nytt land, vil det samle erfaringer som kan gi endringer i perspektiver som igjen kan føre 

til sosial endring. Det vil si at nye generasjoner med innvandrerbakgrunn, vil tilegne seg helt 
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andre erfaringer og muligens holdninger enn deres foreldre. Samtidig vil endring kunne 

medføre konflikt, som vil si at kulturell og sosial endring kan være forårsaket av at individer 

stadig gjør nye erfaringer utenfor familiesfæren. Ofte er det ytre rammer og samfunnets 

struktur som bidrar til kulturelle endringer (for eksempel endringer i eksisterende 

kjønnsrollemønstre eller hierarkiske strukturer). Dermed er det viktig å se kulturelle 

endringer både i lys av individuelle endringer gjennom livsløpet, i tillegg til endringer over 

flere generasjoner. Selv om individer tilpasser seg, og unge med innvandrerbakgrunn i noen 

tilfeller deltar aktivt i majoritetssamfunnets kultur, er det ikke sikkert deres foreldre gjør det 

samme. Dette kan ha en sammenheng med innvandringsprosessen (Friberg & Bjørnset, 

2019).  

 

Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at innvandringsprosessen kan gi følelse av 

fremmedgjøring, både i forhold til sitt sosiale og kulturelle opphav, men også fra det 

samfunnet man møter i et nytt land.  Dette kan føre til at individer med innvandrerbakgrunn 

får et sterkt behov for å holde fast på sine standpunkter og verdier (som religion, identitet 

eller familie). Dette får i følge Friberg og Bjørnset (2019) som konsekvens at mange med 

innvandrerbakgrunn lever under fattigdomsgrensen, på grunn av dårlige språkferdigheter, 

manglende utdanning eller diskriminering fra majoritetssamfunnet. Rask kulturell endring 

hos noen individer i vil kunne føre til generasjonskonflikter, i og med at familien går 

gjennom tilpasningsprosessen i ulik hurtighetsgrad. Det viser seg at innvandrerfamilier som 

er eksponert for det norske samfunnet og har levd her over tid, utøver mindre sosial kontroll 

sammenlignet med innvandrerfamilier som ikke har tilpasset seg majoritetssamfunnet i like 

stor grad (Friberg & Bjørnset, 2019).  

 

Friberg og Bjørnset (2019) viser i sin studie til at antall botid i Norge for innvandrere fra 

muslimske land ikke har noen påvirkning på viktigheten av eller styrken i verdiene de 

videreformidler til sine barn. Innvandrere med ikke-muslimsk bakgrunn derimot, viser en 

tydelig sammenheng mellom verdier og botid i Norge. Familier som har bodd i Norge over 

lengre tid, har mye mer liberale verdier enn de som har bodd her kort tid. Når det gjelder 

sosial kontroll, ble det ikke funnet betydelig forskjell mellom innvandrere som kommer fra 

muslimske land og de som kom fra ikke-muslimske land. Her ser man en tydelig 

sammenheng mellom botid og indikasjonene på sosial kontroll. Mødrenes botid i Norge har 

en større innvirkning på sosial kontroll enn fedrenes botid (Friberg & Bjørnset, 2019).  Dette 

blir ikke utdypet i litteraturen, men det kan tenkes at dette muligens er forårsaket av at 
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kvinner er mer åpne for å tilpasse seg et nytt samfunn, eller ikke forholder seg like 

konsekvent til kulturell bakgrunn. Dette er aktuelt i forhold til Berry et al. (1989) sin 

akkulturasjonsteori, der individer kan befinne seg i ulike stadier under den kontinuerlige 

integreringsprosessen (Berry et al., 1989). Begrepet sosial kontroll definert av Friberg og 

Bjørnset (2019) er blitt brukt for å forstå oppdragelsesmønstre til mange familier med 

innvandrerbakgrunn. Forflytting gjør at mennesker er nødt til å tilpasse seg nye omgivelser 

og kan føre til både forvirring hos foreldre for eksempel om hva som er rett oppdragelse, og 

forvirring hos barna i forhold til hvilke normer og verdier de skal følge; familiens eller det 

nye landets. (Friberg & Bjørnset, 2019).  

 

Jeg tolker dette som et sosiologisk perspektiv som viser utviklingen fra slik som 

førstegenerasjonsinnvandrere lever til hvordan deres barn lever. Som Alba og Nee (1997) 

påpeker er hver generasjon med på å påvirke og utvikle samfunnet på en ny måte, med sine 

verdier og levemåter/livsvalg (Alba & Nee, 1997). Jeg forstår det som at sosial kontroll 

muligens påvirker en slik prosess, ved at det kan oppstå en konflikt mellom foreldre og deres 

barn om hvilke kulturelle normer og verdier som er gyldige. Videre tenker jeg dette kan føre 

til en mer individualiserende situasjon som kan utløse vansker hos det enkelte individ. Dette 

tenker jeg går inn mot et psykologisk perspektiv. I neste kapittel går jeg mer inn på hvordan 

det å ha innvandrerbakgrunn kan være en ressurs. Dette skjer for eksempel i form av å tilhøre 

et sosialt nettverk der alle har de samme holdningene, for eksempel til utdanning. Det vil 

kunne være en styrke hvis en større gruppe har felles holdninger og kan dermed arrangere 

sammenkomster med for eksempel leksehjelp  og dermed være en ressurs (Modood, 2004).  

 

3.4 Etnisk kapital  
Begrepet kulturell kapital er et mye brukt, særlig innenfor sosiologien. Begrepet har sine 

røtter i verket Distinksjonen av Bourdieu, der det brukes økonomisk og kulturell kapital til å 

klassifisere yrker og plassere individers i det “sosiale rom” (Esmark, 2006). Modood (2004) 

argumenterer:  

 

“If social class is a matter of categories of people accumulating similar volumes and 

types of resources, and investing them in promoting their own and their children’s life 

chances, the metaphor of capital is helpful” (Modood, 2004; s. 87).  
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Hvis sosial klasse blir definert som kategorier av mennesker som samler liknende mengder av 

ressurser, for å fremme sine egne og deres barn livssituasjon, mener Modood at begrepet 

kapital er nyttig (Modood, 2004). Modood (2013) påpeker at til tross for at det i samfunnet 

tydelig er markert ulike grupperinger, så er gruppene ulike på hvert sitt vis: Noen av 

gruppene er mer organiserte, i form av struktur, mens andre baserer seg mer på religiøs 

tilhørighet. Videre finnes det noen grupper som er økonomisk avhengige av kunnskap, 

spesielt i form av utdanning. Hvis man setter helheten av disse gruppene vi har i samfunnet i 

perspektiv, vises det at individer innenfor dem kan relatere seg ulikt til hverandre, og kan ha 

ulike holdninger på tvers av gruppene de tilhører. Hvert individ kan også ha ulike 

prioriteringer, og ta ansvar på forskjellige områder, noe som videre kan føre til at de inntar 

ulike moduser i integreringsprosessen (Modood, 2013).  

 

Modood (2004) fokuserer i sin studie på hvordan underordnede grupper kan oppnå mobilitet 

oppover i samfunnshierarkiet. Hans interesse er å ta utgangspunkt i hvordan økonomi kan 

konverteres til pedagogiske kvalifikasjoner som igjen fører til økonomiske ferdigheter. 

Utgangspunkt i Modoods (2004) studie er en gruppe med lite økonomisk kapital, som ifølge 

Bourdieus teori ikke ser ut til å ha mulighet til å generere sosial mobilitet for et signifikant 

større antall av sine medlemmer. Putnam (1995) er i sin teori om sosial kapital opptatt av å se 

på funksjonen til et liberalt demokratisk samfunn. Hans utgangspunkt er å undersøke hvordan 

sosial kapital blir satt sammen, overført og knyttet sammen. Lauglo (2010) påpeker at sosial 

kapital har sin kjerne i sosiale relasjoner med en grad av like verdier og lik 

virkelighetsforståelse innad en gruppe, noe som har positiv effekt på opprettholdelse av 

personlige nettverk. Et fellestrekk for sosial kapital er at individet skal kunne ha fordeler og 

nytte av å være medlem av en gruppe. Måten sosial kapital blir satt sammen, overført og 

knyttet sammen på, kaller Putnam (1995) for “bonding social capital”. Lauglo (2010) 

definerer begrepet “bonding” som at modernisering i det sosiale rom har gått fra å være for 

tett, til å bli for løsrevet. Første steg er å se på hvordan gruppen blir satt sammen, den 

negative siden av dette derimot er at den da separer gruppen fra andre grupper. Dette kan 

forhindres ved å “bygge en bro” til medlemmer utenfor gruppen, som da skal knytte de to 

gruppene sammen. Dette omtaler Putnam (1995) som “bridging social capital”. Til slutt er det 

for begrepet sosial kapital viktig at det relaterer seg til mobilitet, som vil si at medlemmer av 

ulike klasser knyttes til, og har innflytelse på hverandre. Her opprettholdes ikke Bourdieus 

skille mellom kulturell kapital, som man tilegner seg gjennom familien og sosial kapital som 

fordeles gjennom sosiale relasjoner.  
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Modood (2004) stiller også spørsmål om hvilken rolle den etniske bakgrunnen spiller. Han 

mener at det passende begrepet vil være “kulturell sosial kapital” eller “etnisk kapital”. 

Etnisk kapital er en kombinasjon av sosial kapital og kulturell kapital, eller en annen variant 

av kulturell kapital. Dermed vil en bestemt etnisk gruppe være statisk, homogen, og følgelig 

begrenset, gruppe. Fordelen er at mangfoldet vil variere på tvers av ulike grupper, ettersom et 

individ deltar i flere grupper. All bruk av begrepet sosial kapital relateres da til noen etniske 

grupper (Modood, 2004). En negativ effekt er at den også kan føre til marginalisering og 

utestenging. Modoods (2004) studie konkluderer med at etablert kulturell kapital ikke ser ut 

til å hindre minoriteter fra å ta høyere utdanning. Grunnen til dette kan være at de er utenfor 

parametere til majoritetens kulturkapital i sin helhet. Mennesker med innvandrerbakgrunn 

ønsker å oppdra sine barn i lys av sine egne verdier, og verdiene de ser på som positive i 

majoritetskulturen. Erel (2010) påpeker at sosial kapital er viktig for å kunne forstå de ulike 

retningene individer er posisjonert inn mot. Bourdieus teori som beskrives av Esmark (2006) 

gir en god beskrivelse ettersom den engasjerer seg i hvordan den økonomiske, kulturelle, 

sosiale og symbolske kapitalen fungerer. Dette muliggjør en dypere beskrivelse ved å skille 

mellom ulike varianter som institusjonalisert, legemlig og symbolsk kapital. Erel (2010) 

hevder at det er viktig med et sammensatt og helhetlig perspektiv av kapital (kulturell, 

økonomisk og sosial). Dette skjer i form av at individer inntar en posisjon, som de bruker 

som deres egen strategi, for å kunne ha en egen posisjon i deres gruppe. Strukturen og 

omfanget av individets kapital må bli kontekstualisert med individets sosiale felt for å kunne 

ta i bruk og verdsette dets kapital. Dette er relevant for å kunne forstå innvandrerens bruk av 

kapital, ettersom deres kapital påvirkes, og kan berikes, av geografisk mobilitet. Som allerede 

nevnt er ulike former av kapital i Bourdieus teori sammenhengende (Erel, 2010). 

 

I følge Erel (2010) spiller innvandringsregimer, fagregler og nasjonal politikk en viktig rolle i 

den sosiale konstruksjonen av kategorien “skilled migrant”.  Mange innvandrere opplever en 

devaluering eller manglende anerkjennelse av sine ferdigheter når de kommer til et nytt og 

kanskje mer industrialisert land. Valideringen av ferdigheter endres både innenfor 

tidsrammen for innvandrernes livsretning i tillegg til en bredere sosioøkonomisk utvikling. 

Innvandrere omformer aktivt sin kulturelle kapital for å kunne passe inn i den etniske 

dominerende kulturen i bostedssamfunnet. Ressurser som språkferdigheter, aksent og lys 

hudfarge kan bli omgjort til å bli “nasjonal kapital”, for å legitimere tilhørighet i det nye 

landet. Utformingen av “nasjonal kapital” er viktig for å kunne forstå kulturell kapital i 

sammenheng med innvandring. Erel (2010) påpeker at innvandrere ikke bare “pakker ut 
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kulturell kapital fra sine ryggsekker”, som de har med seg fra sin opprinnelige kultur, men at 

de former og skaper ny kulturell kapital i det nye hjemlandet. De benytter seg av ressurser de 

har med seg til å utvikle og skape nokså ulike posisjoner (Erel, 2010).  

 

Begrepet kapital har i ulike former blitt beskrevet som, og påvist å være, en positiv ressurs, 

men det har også vist seg å kunne ha en negativ innvirkning på visse områder. Hvis man har 

en helhetlig betraktning av begrepet vil man se at enkeltindividet har tilgang til ulike 

kapitalformer, ved at det tilhører flere grupper, og dermed har mulighet til kontinuerlig å 

tilegne seg ny kunnskap, nye verdier og ny atferd samtidig som det kan bevare og 

videreformidle grunnleggende verdier og kunnskap fra sin opprinnelige gruppe til nye 

grupper. Individet og gruppene er i stadig utvikling og omforming, og gjennom sosiale 

intervensjoner oppstår samfunnets strukturer. Etnisk kapital blir sett på som en ekstra ressurs 

som mennesker med innvandrerbakgrunn har med seg. Dette kan være i form av kulturelle og 

religiøse verdier, språkkunnskaper eller andre typer erfaringer. I motsetning til begrepet 

”sosial kontroll”, som peker på noen av ulempene som kan oppstå dersom man har 

innvandrerbakgrunn, kan begrepet “etnisk kapital” referere til de positive sidene ved å ha en 

annen kulturell bakgrunn enn den som dominerer i det nye hjemlandet. Disse begrepene vil 

bli utdypet i analysen og drøftet mer inngående i diskusjonsdelen.  

 

3.5 Oppsummering av teorikapittelet  
Etter å ha belyst ulike studier som har sett på forekomsten av psykiske vansker hos 

mennesker med innvandrerbakgrunn, og forhold ved deres bakgrunns- og livssituasjon som 

kan antas å være belastende for deres psykiske helse, konkluderer studier ulikt i spørsmålet 

om det er større risiko for at mennesker med innvandrerbakgrunn kan utvikle psykiske plager 

enn majoritetsbefolkningen forøvrig. Teoretiske aspekter rundt psykisk helse hos mennesker 

med innvandrerbakgrunn er blitt tematisert i intervjuene, og deretter er utsagnene analysert 

og diskutert opp mot de aktuelle teoriene og forskningsresultatene som blir belyst utover i 

oppgaven.  

 

Den andre teoridelen omhandler to ulike teorier, akkulturasjonsteorien og 

assimileringsteorien. Jeg har redegjort for begge teoriene, og de er sammenlignet og satt opp 

mot hverandre. Det viste seg at de hadde mange fellestrekk. Begge belyste de samme 

perspektivene og beskrev de samme målene for en integreringsprosess. Begge teoriene 
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argumenterte for viktigheten av å ta vare på en del av sin opprinnelige kultur, samtidig som 

de beskrev betydningen av å tilpasse seg kulturen til majoritetssamfunnet. Dette ble vurdert 

som viktig for å kunne gjennomgå det de beskrev som en vellykket integrering, både sett ut i 

fra individets perspektiv og et overordnet samfunnsperspektiv.  

 

Hovedforskjellen på de to teoriene er når begrepene oppstod, altså tidsperioden, og de ulike 

samfunnsvitenskapelige perspektivene (psykologiske og sosiologiske), som benyttes. Berry et 

al. (1987) sin akkulturasjonsteori er en sosialpsykologisk teori, med individet i dets sosiale 

setting som utgangspunkt. Alba og Nee (1997) derimot, har en mer overordnet tilnærming til 

integrasjonsbegrepet, og ser i større grad på hvordan mennesker påvirker hverandre innenfor 

ulike grupper og settinger i samfunnet. Videre ble to andre teoretiske perspektiver, sosial 

kontroll og etnisk kapital, belyst. Begge disse forstås som sosiologisk preget, det vil si som at 

sosial kontroll kan utløse faktorer på et individuelt plan og dermed kan nærme seg en 

psykologisk synsvinkel. Samlet sett blir begge perspektiver, både det sosiologiske og 

psykologiske, viktige i den forstand at de begge øker forståelsen for hvordan individer 

opplever sin hverdag, og tenker og handler som de gjør. I neste kapittel blir metoden som er 

brukt for både innsamlingen og analysen av dataene belyst.  
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4 Metode  
 

I denne delen av oppgaven blir det redegjort for hvilken metode som har blitt anvendt for 

undersøkelsen. Både styrker og svakheter ved dette designet vil bli diskutert, samt hvordan 

valg av metode har vært med på å forme funnene som har fremkommet.  

 

4.1 Valg av metode  
Oppgavens problemstilling baserer seg på om innvandrerbakgrunn kan ha påvirkning på 

ungdommers og unges psykisk helse, i den forstand at de opplever en konflikt mellom 

kulturen i hjemmet og i andre sosiale settinger, eller om integreringsprosessen har vært 

utfordrende. For å få et innblikk i hver av informantenes historie, og best mulig forstå 

hvordan de oppfatter sin egen psykiske helse, har det blitt vurdert at en kvalitativ tilnærming 

som metode vil egne seg best. I forskningsprosjekter er det vanlig å skille mellom kvalitativ 

og kvantitativ metode, og knytte disse til hvert sitt formål: kvantitative metoder egner seg for 

å avdekke mønster, og kartlegge sammenhenger av ett sort utvalg av informanter, mens 

kvalitative metoder legger til rette for å kunne gå i dybden og få innsyn i spesifikke 

forskjeller mellom informanter (Creswell, 2018; Thagaard, 2013). Både kulturell oppfatning 

og psykisk helse er vurdert som temaer det er viktig å gå i dybden på. Dermed ble det vurdert 

som viktig å få hver informant til å fortelle om sine spesifikke og individuelle opplevelser, 

for så å se på likheter og ulikheter i hvordan informantene opplever dette. Ved hjelp av en 

kvalitativ metode, ville det bli enklere å skape en relasjon mellom forsker og informanten, 

som videre kunne føre til mer utdypende og ærlige svar fra informantenes side. Videre kunne 

små individuelle synspunkter bli oppfattet og tatt med i undersøkelsen. Utvalget er lite, men 

svarene vil i større grad være basert på individuelle opplevelser og gå mer i dybden enn om 

kvantitativ metode hadde blitt valgt.  

 

Det var fra starten av ganske klart at jeg ønsket å bruke intervju som kvalitativ metode i 

prosjektet mitt, årsaken til dette var at jeg ønsket en direkte samtale med informantene, der 

jeg kunne få mulighet til å gå i dybden på spørsmål til problemstillingen for undersøkelsen. 

Dette åpnet opp for muligheten for å stille oppfølgingsspørsmål, som gjorde at det var mulig 

å bekrefte informantenes utsagn (Creswell, 2018). Kvale og Brinkmann hevder at ved å bruke 

intervju som metode, blir individet som blir intervjuet speilet som et “subjekt”, der individets 
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opplevelser av verden og dets egne erfaringer kommer tydelig frem. Selv om individet blir 

betegnet som et “subjekt”, kan det foreligge maktrelasjoner, diskurser eller ideologier som 

kan ha påvirket dets tankegang. Subjektet vil være påvirket av sine omgivelser. Hensikten 

med et forskningsintervju er å utdype kunnskap det har blitt forsket på tidligere. Samtalen er 

preget av å spørre og lytte til informanten (Kvale & Brinkmann, 2018). 

 

4.1.1 Ulike tilnærminger  
Et intervju blir primært sett på som sosial praksis, og det som blir sagt i et intervju tilsvarer 

en diskursiv redegjørelse, det vil si at individets utsagn er preget av flere omfattende faktorer. 

Dets kunnskap, språkferdigheter og påvirkninger fra samfunnet er med på å forme deres 

utsagn. I en analytisk tilnærming forsøker man å fokusere på hvordan mennesket uttrykker 

seg på grunnlag av intervjuformen, samt hvordan det er preget av den settingen det befinner 

seg i. I motsetning til disse to tilnærmingene, blir det i fenomenologiske tilnærminger forsøkt 

å forstå best mulig hva et menneske har opplevd. Her er det viktig å nå gjennom til individets 

livsverden, uten at det foreligger en vitenskapelig forklaring for utsagnene til informanten 

(Kvale &  Brinkmann, 2018). Ettersom temaet psykisk helse er et individuelt og kanskje et 

utfordrende og sårt tema hos den enkelte, var det viktig for meg å forsøke å nå helt frem til 

hvordan og hvorfor informantene følte det slik de gjorde. Videre syntes det å være positivt at 

informantene kunne fortelle nøyaktig om deres opplevelser, uten å måtte sette dette i et større 

samfunnsmessig perspektiv. Selv om både psykisk helse og kulturforskjeller er temaer som 

blir tatt opp og diskutert i samfunnsrelaterte settinger, som medfører at informantene kan 

være påvirket av flere faktorer når de gir sine svar, ga den fenomenologiske tilnærmeringen 

allikevel muligheten til at hver informant kunne fortelle og gjenspeile sin historie på sin 

individuelle måte, noe som førte til at utsagn og opplevelser fra de ulike informantene skilte 

seg sterkt fra hverandre.  

 

Til tross for at jeg var sikker på valg av intervju som metode, sto jeg mellom å bruke ett 

narrativt eller tematisk perspektiv. Etter å ha vurdert fordeler og begrensninger ved begge 

metodene, og diskutert dette med andre, kom jeg frem til at problemstillingen i denne 

oppgaven rommer flere ulike temaer, hvor hver informants individuelle historie skulle bli 

hørt og ville være av betydning. Dette måtte tillegges vekt i valg av perspektiv. Samtidig 

skulle hovedfokuset være å ta utgangspunkt i de samme temaene i alle intervjuene. Dette vil 

være til hjelp for å kunne se likheter og ulikheter fra hver informant, og muligens kunne se en 
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sammenheng eller mønster i svarene. Dette er årsaken til at det ble valgt individuelle 

intervjuer. Det ble også valgt et fokusgruppeintervju og tematisk analyse. Årsakene til valg 

av gruppeintervju var at dette var den enkleste måten å få tak i informanter i en viss 

aldersgruppe på. Disse hensynene gjorde at tematisk analyse ble valgt for å kunne skille 

mellom ulike temaer og samtidig se tematiske mønstre mellom alle intervjuene. Begrunnelser 

for valg blir definert nærmere senere i oppgaven.  

 

4.1.2 Fenomenologisk tilnærming 
Fenomenologien har sitt opphav omkring år 1900 og ble grunnlagt som en filosofi av 

Edmund Husserl, men ble senere videreutviklet av filosofen Martin Heidegger og sosiologen 

Alfred Schütz (Kvale & Brinkmann, 2018; Aspers, 2009). Til å begynne med var bevissthet 

og opplevelse fenomenologiens verktøy, som etter hvert ble utvidet av Husserl og Heidegger 

til i tillegg å omfatte menneskets livsverden. I den kvalitative forskningen er fenomenologi et 

begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener av aktørens egne perspektiver 

og opplevelser. Meningen er å forstå informantenes egen tilnærming og synspunkt, for å 

kunne tilnærme seg forståelsen av virkeligheten et menneske selv oppfatter (Kvale & 

Brinkmann, 2018). Bourdieu beskriver fenomenologisk viten som primære erfaringer et 

individ har av den sosiale verdenen, denne sosiale verdenen er ikke selvrefleksiv, og 

utelukker spørsmål om ens egen mulige tilstand. (Callewaert, 1994) Aspers (2009) tar 

utgangspunkt i en empirisk fenomenologisk tilnærming og konkluderer med at hovedpoenget 

i en fenomenologisk tilnærming er å sikre at aktørperspektivet når gjennom, at det dermed 

ikke foreligger en vitenskapelig forklaring, med mindre det som blir undersøkt relateres til 

førstegangskonstruksjonene til det som blir forsket på. Informantene ble spurt direkte om 

deres egne opplevelser i forhold til hvordan det er å leve med to ulike kulturelle bakgrunner, 

og hvordan de opplever balansen mellom disse. Videre ble de bedt om å utdype sin forståelse 

av egen psykiske helse, og utdype i hvilken form de opplever psykiske vansker (i tilfeller der 

informantene påpekte tegn på dette). Det forstås som at det ble gått inn på informantenes 

individuelle opplevelser, siden det fulgte oppfølgingsspørsmål til deres konkrete svar, mer 

enn at dette baserte seg på tidligere faglig kunnskap informanten hadde om temaet. Ifølge 

Aspers (2009) er det viktigste at leseren er i stand til å se de filosofiske røttene til 

kunnskapen, samt å være i stand til å akseptere antagelsene om empirisk fenomenologi, med 

hensyn til hva som utgjør den vitenskapelige forklaringen. Aspers (2009) påpeker at empirisk 

fenomenologi kan virke begrensende for kvalitativ analyse. Til tross for at kvalitativ analyse 
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må være utgangspunktet for å konstruere strukturer, motiver og dimensjoner som er av 

interesse for forskeren for å kunne forstå og forklare samfunnsverdenen, utelukker det ikke 

muligheten for generalisering av resultatene ved å bruke kvantitative metoder. Det er derimot 

ikke mulig å gjøre kvantitativ forskning for så å gjøre empirisk fenomenologi. 

Meningsstrukturen må i kvalitativ forskning identifiseres i henhold til aktørens praksis og 

livsverden (Aspers, 2009). Tross disse antagelsene, fremkommer en fenomenologisk 

tilnærming som viktig i dette prosjektet, ettersom individuelle opplevelser og synspunkter gir 

forutsetninger for analysearbeidet, og for å forstå hvordan dette temaet preger dagens unge 

med innvandrerbakgrunn. Tanken er at det kun ved å høre hver enkeltes individuelle historie, 

er mulig å sette forskningsspørsmålene i et større perspektiv, og deretter knytte temaene opp 

mot relevant forsking.  

 

4.1.3 Utvalg av informanter  
Det komplekse temaet, psykisk helse, kan i flere tilfeller bli misforstått og ansett som noe 

alvorlig og tabubelagt å snakke om, spesielt når man snakker med mennesker man ikke 

kjenner. Det å skulle være konkret på utkikk etter innvandrerungdom som ønsket å åpne seg 

og fortelle om sin historie og kulturelle bakgrunn, i tillegg til å snakke om utfordringer de 

møter på i hverdagen, kunne bli en utfordring. Målet var å rekruttere fem til syv ungdommer 

som tar allmenn videregåendeutdannelse, men som går på ulike skoler, både øst og vest i 

Oslo, samt skoler der det kreves ulikt karaktergjennomsnitt ved opptak. Årsaken til dette var 

at jeg ønsket informanter fra et bredt innslagsfelt, for å få et mer tilfeldig utvalg av 

informanter som kunne representere ulike innvandrermiljøer og muligens gi en større 

variasjon og bredde i svarene. Det ble rekruttert informanter både fra videregående skoler i 

Oslo der snittet var høyt for å komme inn, samt på videregående skoler med gjennomsnittlige 

karakterer som grunnlaget for inntak. For å få tak i informantene ble det hengt opp lapper på 

ulike skoler i Oslo med informasjon om forskningsprosjektet, samt kontaktinformasjonen til 

undertegnede. Det ble gjort avtale med rektor i forkant, som godkjente oppslag med 

informasjon om at elever ved skolen kunne ta kontakt for intervju. Elever kunne dermed selv 

ta kontakt om de ønsket mer informasjon, eller ønsket å delta i forskningsprosjektet. Videre 

ble helsesøster og skolepsykolog på de ulike skolene informert, og kunne gjøre ungdommer 

oppmerksomme på dette prosjektet. Da dette viste seg å ikke være av noen suksess, valgte jeg 

å selv ta kontakt med elever i friminuttene, etter at jeg fikk tillatelse til dette av rektor. Jeg 

gikk bort til elever som både satt alene og i grupper. Det viste seg at de aller fleste gruppene 
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med ungdommer som ble spurt sa ja til å bli intervjuet, unntatt en gruppe som takket nei. Det 

var bemerkelsesverdig at omtrent tre fjerdedeler av de spurte informantene som allerede 

hadde sagt ja, meldte avbud noen dager eller opp imot en uke senere. Etter selv å ha fundert 

på hva årsaken til problemene med å rekruttere informanter til intervjuene kunne være, og 

etter å ha drøftet dette med bekjente, konkluderte jeg med at jeg ville utvide utvalget. Fra 

bare å inkludere elever på videregående skoler, ville jeg nå inkludere unge voksne, som har 

fullført videregående opplæring og som nå tar høyere utdanning. For å finne informanter 

brukte jeg samme fremgangsmåte som tidligere, med å spørre tilfeldige elever på ulike 

universiteter og høyskoler. Blant dette utvalget var det omtrent én fjerdedel som trakk seg 

etter å ha samtykket til å bli intervjuet. Av tilsammen syv informanter, går fire ungdommer 

på videregående skole, mens tre av informantene nokså nylig har startet på høyere utdanning. 

 

4.1.4 Individuelle intervjuer  
Livsverdenen til informantene er av stor betydning i studien, dermed ble individuelle 

intervjuer basert på et fenomenologisk perspektiv sentralt å ta i bruk. Ifølge Tjora (2017) 

egner individuelle intervjuer seg spesielt i tilfeller der man vil undersøke meninger, 

holdninger og erfaringer. Forskeren ønsker å få ett innblikk i informantenes opplevelser, samt 

hvordan informantene reflekterer rundt disse opplevelsene. Intervjuene kan dermed, i tillegg 

til å omhandle informantene, skape forståelse for sammenhenger utover informantene som 

individer. Dette prosjektet har som mål å vurdere om innvandring og kulturell bakgrunn kan 

ha en innvirkning på individers psykiske helse. Det er av stor betydning å forstå hvordan 

informantene skaper mening eller forståelse av sin virkelighet, på bakgrunn av deres 

opplevelser og erfaringer (Tjora, 2017). Fordeler med individuelle intervjuer viste seg å være 

tilgang på data som baserer seg på informantenes egne tanker og opplevelser. Da fikk man et 

nøyaktig innblikk i deres historie, hverdag og hvordan de selv opplever psykiske vansker, og 

hva konkrete årsaker til vanskene kan være. Videre ble informantene i et individuelt intervju 

oppfordret til å reflektere over egne synspunkter, og kunne dermed ikke bli påvirket av 

andres oppfatninger eller meninger. Dette muliggjorde tilgang på data som baserer seg på ens 

egne perspektiver og livsverden. Det viste seg å være en ulempe at man ikke i like stor grad 

fikk data om informantenes kunnskap om temaet. Forskerens spørsmål ledet direkte til hva 

informanten ville reflektere over, og dermed kunne viktig data i form av andre perspektiver 

eller synspunkter informantene hadde, bli utelukket. En annen svakhet var at 

spørsmålsformuleringen og kroppsspråk til forskeren kunne være med på å utløse signaler 
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som informanten tolket på ulike måter, og agerte deretter. Dette viste seg å forekomme i noen 

av de individuelle intervjuene. Informantene kunne spesielt i starten, virke noe usikre og så ut 

til å respondere på forskerens utsagn og kroppsspråk.  

 

Tidsrammen for intervjuene ble satt til seksti til nittiminutters varighet, noe som skulle bidra 

til at informantene skulle få tid og mulighet til å reflektere rundt egne erfaringer om temaet. 

Tjora (2017) viser til at det er av betydning i et individuelt intervju. Et kjennetegn ved et 

individuelt intervju er at informanten er fri til å snakke, som igjen kan føre til at det kommer 

opp temaer forskeren ikke har tatt utgangspunkt i, men som allikevel kan være relevant for 

undersøkelsen (Tjora 2017, s. 114). Tjora (2017) påpeker at det er viktig for forskeren å 

opparbeide tillit mellom informanten og intervjuer, noe som er svært viktig når det blir tatt 

opp sensitive temaer. Det ble oppfattet at det hos fem av syv informanter nokså fort ble 

bygget en god relasjon mellom informantene og forskeren, og det førte til at informantene 

viste tillit ved å åpne seg om konkrete temaer eller hendelser, særlig utover i intervjuene. En 

informant åpnet seg om svært mye, og ba forskeren rett etter intervjuet om å stryke noe av 

informasjonen vedkommende hadde gitt, som naturligvis ble gjort. Dette var tegn på at det 

ble skapt tillitt, og det føltes som at det forekom i de fleste intervjuene. To informanter åpnet 

seg ikke i like stor grad, og der opplevdes relasjonsbyggingen noe vanskeligere.  

 

4.1.5 Fokusgruppeintervju  
Ettersom utvalget ble rekruttert til dels ved å ta kontakt med tilfeldige ungdommer i 

friminuttet, var det som oftest ungdommer som satt i grupper som bekreftet at de var åpne for 

å bli intervjuet. Følgelig, etter å ha sendt informantene informasjonsskrivet, spurte de om det 

var mulig å bli intervjuet i gruppe, ellers ønsket de å trekke seg. To av tre grupper trakk seg, 

men av tilsammen syv informanter ble det gjennomført ett gruppeintervju med tre 

informanter. Fokusgruppeintervju er en type gruppeintervju der flere informanter blir samlet 

og intervjuet samtidig. Tjora (2017) beskriver fokusgruppeintervju som en effektiv måte for 

generering av data, fordi man samler inn data fra flere informanter samtidig. Videre blir 

fokusgruppeintervju av Kvale og Brinkmann (2018) beskrevet som en intervjuform som 

skaper rom for et spontant og uformelt samspill mellom deltakerne. De hevder at denne 

intervjuformen legger til rette for at ulike synspunkter om tematikken kommer frem (Kvale & 

Brinkmann, 2018). Med et fokusgruppeintervju er det mulig å generere data basert på 

erfaringer og kunnskap flere individer har opplevd på individuelle områder, men også 
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kunnskap og erfaringer de deler. Fordeler med dette er at det kan vekke tanker og innspill hos 

informantene, ettersom de kan påvirke hverandre med utsagn. I forhold til kulturforskjeller 

informantene opplever, kan et fokusintervju bli oppfattet som en positiv måte å generere data 

på, ettersom informantene som alle har en annen kulturell bakgrunn, opplever noen av 

kulturforskjellene likt, men også kan diskutere og reflektere sammen over ulikheter de 

opplever. I forhold til temaet psykisk helse kunne det å befinne seg i trygge omgivelser, ved å 

ha noen av sine nærmeste venner rundt seg, være til fordel for å åpne seg om sine sårbare 

opplevelser. Dette viste seg å ha god effekt spesielt hos en av informantene i 

gruppeintervjuet, som åpnet seg ganske mye utover i intervjuet. Hen kunne mens 

vedkommende forklarte peke på opplevelser hen har hatt, som hen videre har drøftet med 

sine venner, og kunne få vennene til å si hvordan de oppfattet og tenkte rundt dette. Ulemper 

med fokusgruppeintervjuer er at de andre gruppedeltakerne kan påvirke tankegangen og 

refleksjonene til informantene, som kan føre til at de svarer annerledes enn det de ville gjort 

ved et individuelt intervju. Videre kan det i forhold til psykisk helse, i motsetning til å åpne 

seg, føre til at en lukker seg og ikke ønsker å ta opp noen vanskelige temaer (spesielt om 

dette er temaer som ikke er kjent for informantenes venner). Gruppeintervjuet som ble 

praktisert for denne oppgaven, var i seg selv spennende. For det ene, som allerede nevnt, 

åpnet en informant seg i overraskende stor grad. Derimot var en annen av de tre informantene 

svært taus, og avga omtrent kun nøyaktig samme svar som den tredje av informantene. Dette 

kan muligens være tegn på at informanten enten følte seg utrygg med å åpne seg i en setting 

med flere personer tilstede, eller at hen ikke var helt klar for å bli intervjuet på dette 

temafeltet.  

 

Deltakerne i gruppeintervjuet var tre unge jenter som går på videregående skole. De ga 

uttrykk for at ett gruppeintervju var av fordel for dem, ettersom de er bestevenner og delte alt 

med hverandre. I en slik situasjon ville de, etter deres mening, føle seg friere til å snakke om 

temaet psykisk helse. Dette blir ifølge Tjora (2017) bekreftet å kunne være reelt, ved at 

metoden til ett fokusgruppeintervju i tilfeller kan virke mindre truende for deltakerne, enn det 

individuelle intervjuer gjør, når oppfatninger og meninger skal diskuteres. Tjora (2017) 

påpeker at fokusgruppeintervjuer kan være egnet ettersom man kan fange opp meninger i en 

interaksjon mellom deltakerne, som kan føre til at informanter i fokusgruppeintervjuer kan 

svare mer spontant. Det å bli intervjuet i en gruppe kan skape nye tanker og refleksjoner hos 

den enkelte informant. Et fokusgruppeintervju skal bestå av mellom seks til åtte deltakere, og 

vare i en til to timer. Deltakerne skal ha ulik tankegang og meninger, men ikke være for 
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forskjellige til å tørre å svare ærlig (Kvale & Brinkmann, 2018; Troja, 2017). Halkier (2002) 

påpeker derimot at størrelsen på fokusgruppen avhenger av prosjektets formål, hva forskeren 

ønsker å få innsyn i, samt hvor mye tid forskeren har til rådighet. Videre beskriver Tjora 

(2017) mini-fokusgrupper som består av tre til fire deltakere, som gjerne er spesialister i 

temaet det blir intervjuet om. Gruppene skal enten være sammensatt på eksisterende basis, 

ved at de for eksempel er arbeidskollegaer, eller går sammen på skole eller at de blir satt 

sammen til en gruppe av forskeren. Fokusgruppeintervjuet i denne oppgaven når ikke helt 

målsettingen, verken med at gruppen er sammensatt på basis av å finne deltakere med ulike 

synspunkt, eller at disse deltakerne er spesialister på forskningsprosjektets felt. Tross dette er 

deltakerne i beskrevet fokusgruppe relativt homogene, i og med at de går i samme klasse på 

videregående skole og er bestevenner. Det vil være en fordel for å kunne skape en 

samhørighet i fokusgruppen. En spesiell verdi fokusgruppen har, er at man kan trekke 

interaksjoner i gruppen (enigheter, uenigheter, posisjoner) inn i analysen. Transkripsjonen av 

ett fokusgruppeintervju blir delt inn i individuelle data, gruppedata (hva gruppen mener) og 

interaksjonsdata (dialoger), som gir ett mer levende datamateriale (Tjora, 2017). Tross dette 

kan det i et fokusgruppeintervju forekomme at informanter blir påvirket av hverandres 

utsagn, og det kan bli vanskeligere å få innblikk i deres egne synspunkter og perspektiver. I 

gruppeintervjuet som ble holdt, var dette et interessant holdepunkt. Det var overraskende at 

en av informantene skilte seg ut, spesielt når det kom til temaet psykisk helse. Informanten 

startet med å være svært tilbaketrukket og svarte veldig kort. Noe utover i intervjuet åpnet 

vedkommende seg, og kom med flere utsagn som stred imot utsagnene til de andre to 

deltakerne. I motsetning til dette, var en annen av disse tre svært tilbaketrukket gjennom hele 

intervjuet, og det ble tolket som hen prøvde å forholde seg til spesielt en av informantene, 

følgelig ved å svare nesten helt likt på alle spørsmålene, og med korte svar. Dette kan trolig 

få konsekvenser for analysen og diskusjonen, ettersom det blir tolket slutninger i forhold til 

hvor mange informanter som representerte ulike svar. Videre fikk denne informanten ikke 

mulighet til å bli oppfordret nok til å reflektere over egne synspunkt og følelser. Informant D 

sine utsagn har dermed fått en mindre plass i analysen og diskusjonen, og fremkommer som 

mer nøytralt. Her kan undersøkelsen validitet etterspørres, ettersom det ikke er sikkert 

forskeren har tolket informantenes svar på korrekt måte, og svarene informanten avga 

kanskje ikke representerer alle hens synspunkter.  
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4.2 Forberedelse og gjennomføring av intervjuene  
Fra å ha beskrevet valg av metode, samt den fenomenologiske tilnærmingen som var relevant 

å bruke i dette forskningsprosjektet, vil det i dette delkapittelet bli reflektert og forklart 

hvordan intervjuene ble forberedt. Det gjelder hvordan intervjuguiden ble utviklet, samt 

hvordan intervjuene ble gjennomført. Delkapittelet avsluttes med å se på hvilke etiske hensyn 

som var viktige å ta i forhold til forberedelsesfasen. 

 

4.2.1 Intervjuguide  
Ettersom det å intervjue informanter om deres spesifikke nasjonale bakgrunn og deres 

psykiske helse berører personlige og vanskelige temaer, var det viktig å skape en atmosfære 

med åpne spørsmål, slik at informantene skulle være frie til å fortelle sin individuelle historie, 

til tross for at de ble ledet inn på ulike temaer som forskeren har satt på forhånd. Her så det ut 

til at individuelle intervjuer ville egne seg, i og med at man har mulighet til å snakke relativt 

fritt, til tross for at det blir oppgitt noen spesifikke temaer bestemt av forskeren på forhånd 

(Tjora, 2017). Formålet med intervjuene var å få en innsikt i å forstå livsverdenen, som i dette 

prosjektet innebærer valg eller ønske om utdanning, kulturelle-, religiøse-, familiære- og 

sosiale verdier samt forståelse for, og deres innblikk i egen psykiske helse, til ungdommer og 

unge voksene med annen kulturell bakgrunn. Det var nødvendig å velge temaer utfra hva 

ungdom og unge voksne på noe ulik alder kunne besvare, følgelig hva som var aktuelt i 

henhold til valgte teoretiske perspektiver. Kvale og Brinkmann (2018) definerer en 

intervjuguide i form av et manuskript som mer eller mindre stramt strukturerer 

intervjuforløpet. Intervjuguiden i dette prosjektet er vedlagt og består av fem konkrete 

hovedtemaer der informanten innledende får mulighet til å fortelle om sin opplevelse, 

erfaring og tilknytning til temaet. Videre blir det stilt mange åpne spørsmål der målet er å la 

informantene uttale seg fritt, samtidig som det sporer inn på en retning. Intervjuguiden er lagt 

opp slik at den starter med nokså enkle og nøytrale temaer, som skal være greie for 

informanten å svare på. Spørsmål som går i dybden på kulturell bakgrunn, samt temaet 

psykisk helse blir tatt opp helt til slutt, følgelig av oppfølgingsspørsmål. Dette er for at 

intervjueren skal la informanten få litt tid til å bli fortrolig med vedkommende og situasjonen, 

før det blir gått inn på temaer som kan være utfordrende og sårbare å snakke om (Tjora, 

2017). Det var viktig å formulere spørsmålene i intervjuguiden på et enkelt hverdagslig språk, 

slik at informantene ville forstå meg raskt, uten å måtte stille så mange spørsmål. Mange av 

spørsmålene i intervjuguiden er konkrete og ledende, i tillegg til en del ja/nei-spørsmål. 
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Intervjuene foregikk veldig fritt og individuelt fra hver informant, som førte til at jeg ikke 

forholdt meg direkte til intervjuguiden gjennom intervjuene. I og med at intervjuene var 

såpass frie, påvirket ikke de konkrete og ledende spørsmålene selve intervjuets forløp.  

 

4.2.2 Gjennomføring av undersøkelsen 
Etter gjennomføring av intervjuene ble det reflektert noe over hva intervjuene ga, og hva som 

kunne ha blitt gjort annerledes eller på en bedre måte. Jeg var stort sett fornøyd med forløpet 

og hva intervjuene resulterte i. Spesielt i de individuelle intervjuene, virket det som at 

relasjonsbyggingen raskt fant sted, og at de fikk tillitt til meg som forsker. Oppbyggingen av 

spørsmålene viste seg å være velfungerende, og det tenkes at det var lurt å ta opp temaet 

psykisk helse helt til slutt. Alle intervjuene ga en videre forståelse for hvordan det er å leve 

med to ulike kulturer som møter på, og kan utfordre hverandre i en viss grad. I forhold til 

informantenes psykiske helse, ga ikke alle informanter like mye respons. Det viste seg å være 

de noe eldre informantene som virket å ha reflektert mest over egen psykiske helse, i tillegg 

til innvirkning kulturell bakgrunn kan ha på dette feltet. Det kunne ha vært en fordel å 

rekruttert flere informanter som nylig har begynt på høyere utdanning, ettersom det virker 

som de har mer livserfaring, er mer modne i en viss grad, og har gjort seg flere tanker rundt 

dette temaet. Videre viste det seg at intervjuene gikk enklere etter hvert som noen hadde blitt 

gjennomført. I starten syntes jeg det var noe utfordrende å stille så mange personlige 

spørsmål, som gjorde at intervjuene stoppet opp litt, og kan dermed ha påvirket 

informantenes utsagn. Hvis jeg skulle ha gjennomført undersøkelsen på nytt, ville jeg mest 

sannsynlig kun ha valgt individuelle intervjuer og utelukket fokusgruppeintervju. Årsaken til 

dette er at settingen førte til at en informant som allerede nevnt, var svært stille og kom med 

få egne refleksjoner. Tross dette er det ikke sikkert denne informanten hadde svart mer  

utdypende i et individuelt intervju. Videre kunne det i alle intervjuene ha vært lurt å stille 

flere oppfølgingsspørsmål spesielt til temaet psykisk helse. Der informantene oppfattet deres 

egen psykiske helse som bra, ble det stilt noen få oppfølgingsspørsmål, men det kunne ha 

blitt spurt enda mer nøyaktig, for å muligens ha fått mer respons. Helhetlig fremkommer det 

at det ble gitt en del forskjellige svar, og intervjuene formet seg på ulike måter, som førte til 

at noen intervjuer fikk spesielle særpreg, som jeg ble fornøyd med.  

 

De individuelle intervjuene fant sted på enten grupperom eller i ledige klasserom på de 

enkelte skolene elevene gikk på, mens fokusgruppeintervjuet fant sted på ett bibliotek. 
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Innledende startet intervjuene med en uformell samtale mellom informanten og intervjuer, 

som hadde til hensikt å føre til en avslappet situasjon, og for at informanten skulle få ett 

inntrykk av hvem intervjueren var, samt hva forskeren var ute etter. Dette er ifølge Tjora 

(2017) en viktig fremgangsmåte for å vise hvem forskeren representerer. Denne briefingen 

var nøye gjennomtenkt, slik at informantene skulle forstå hva deres rolle i dette prosjektet 

var, samt bli fult klar over sine rettigheter. Dermed ble informasjonsskrivet og 

samtykkeerklæringen (som informanten hadde fått tilsendt på mail på forhånd) gjennomgått 

og skrevet under på.  

 

4.2.3 Lydopptak i gruppeintervjuet 
Det ble tatt lydopptak av intervjuet som startet etter briefingen. Ettersom flere forskere 

vektlegger at det kan være vanskelig å skille stemmer fra hverandre når man lytter til 

lydopptaket i etterkant av et gruppeintervju (Halkier, 2002), ba jeg de enkelte 

gruppedeltakerne av fokusgruppeintervjuet om å presentere seg med hver sin bokstav etter at 

lydopptaket var startet. Det ble fort tydelig for meg at jeg klarte å skille mellom stemmene til 

disse tre informantene, som førte til valg om ikke å ta notater underveis i intervjuet. Under 

intervjuet ble det stilt spørsmål fra intervjuguiden, der det ene temaet etter det andre ble tatt 

opp. I fokusgruppeintervjuet ble en og en deltaker stilt spørsmål til hvert enkelt tema, for å 

prøve å få dette intervjuet likest mulig de individuelle intervjuene, slik at det i analysen ville 

fremkomme mest mulige individuelle resultater. Under intervjuene opplevde jeg i stor grad at 

jeg mestret balansen mellom å holde meg til intervjuguiden, og det å la intervjuet bli formet 

av uventete innspill fra informantene og deres egen historie. Tross dette, ble det under 

transkripsjonen oppdaget en rekke tilfeller der jeg i ettertid var av den oppfatning at det 

hadde vært interessant å kunne oppfordre informantene til å utdype svarene sine ytterligere. 

Kvale og Brinkmann (2018) påpeker at forskerens språk og holdning er av stor betydning for 

intervjuet. For å få ett mest mulig autentisk innsyn i informantenes samspill, var det viktig for 

meg å skape en avslappet og trygg stemning. Jeg prøvde å se på informantene med et “åpent- 

og interessert” blikk, bruke smil og oppmuntrende nikk. Intervjuet ble avrundet med en 

“debrifing”, som Kvale og Brinkmann (2018) mener er hensiktsmessig, der informantene ble 

spurt om de hadde noe å tilføye. 

 

 

 



	50	

4.2.4 Etiske hensyn i forberedelsesfasen  
I hvert forskingsprosjekt som involverer informanter, er det grunnleggende at forskeren må 

ha deltagerens informerte og frie samtykke til å delta på prosjektet. En slik deltakelse vil si at 

deltakeren før oppstart av studien får informasjon om prosjektets innhold og hva en 

deltakelse i et slikt forskningsprosjekt innebærer. Thagaard (2013) beskriver at det i mange 

kvalitative studier finnes en utfordring i forhold til dette, ettersom for mye informasjon om 

studien kan påvirke informantenes adferd. Det var etter min mening viktig å informere 

informantene godt om hva prosjektet handlet om, men ikke gi for mye informasjon om 

intervjuguiden. Her ble kun de ulike temaene som ble tatt opp nevnt. Undersøkelsen skal 

være anonym, og en person skal ikke være direkte identifiserbare via personlige 

opplysninger. For informanter som deltar i forskingsprosjekter, er det krav om at all 

informasjon de gir blir behandlet konfidensielt. Viktigheten av anonymitet er svært høy og 

forskeren skal vise respekt for informantenes privatliv (Thagaard, 2013). I lys av dette ble det 

ikke gjort oppmerksom på kjønn i teksten. Alle informantene blir definert som ”hen” i 

teksten. Årsaken til dette var å prøve å sikre anonymiteten for leseren, i tillegg til at det ikke 

fremkom noen signifikante ulikheter mellom kjønnene. Dette gjorde det mulig å anonymisere 

ved å kalle hver deltager for en bokstav, for å kun beskrive utsagn til informantene med 

bokstaver. I forkant av intervjuene ble informantene bedt om ikke å nevne hvilken skole de 

gikk på, eller fortelle noe om helseopplysninger til foreldre (for eksempel at foreldrene var 

asylsøkere eller er uføre). Tross dette, ble noe av disse opplysningene nevnt i intervjuene, 

men har ikke blitt transkribert. Informantene ble også informert om at de når som helst kunne 

trekke seg fra forskningsprosjektet, noe som ville innebære at all personlig data ville bli 

slettet umiddelbart (Kvale & Brinkmann, 2018).  

 

4.2.5 Lydopptak i henhold til personvernombud  
I henhold til at forskningsprosjekter som omhandler personopplysninger er meldepliktige, ble 

det sendt en søknad til personvernombud for forskningsdata (NSD) for å få tillatelse til å 

gjennomføre undersøkelsen. Hvis det benyttes lydopptak ved undersøkelsen, er det påkrevd 

at verken navn eller personlige opplysninger fremkommer i opptakene. På grunn av dette ble 

forhåndsregler som over beskrevet over, tatt hensyn til. Det som derimot fremkom i 

lydopptakene, var at det er mulig å gjenkjenne kjønn på stemmene til deltakerne. Dette har 

blitt behandlet på en konfidensiell måte, og ingen andre har fått tilgang på lydopptakene. 

Lydopptak og datamaskin har blitt oppbevart innlåst på et rom, og alle data ble slettet etter 
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analysearbeidets slutt. I november 2018 kom svar fra NSD på at mine behandlinger av 

personvernopplysninger tilfredsstilte kravene i personopplysningslovens §§ 8 og 10, jf. § 9 

(2). 

 

4.3 Databehandling og analyse 
Etter å ha gått inn på hvordan undersøkelsen har blitt gjennomført, hva slags intervjumetoder 

som har blitt benyttet og i tillegg ha sett på etiske hensyn, vil videre transkriberingsprosessen 

belyses i dette delkapittelet. Dette innebærer metode for analysen, koding av dataene og den 

etiske ansvarligheten forskeren står ovenfor.  

 

4.3.1 Transkriberingsprosessen 
Datainnsamlingen foregikk fra oktober 2018 til januar 2019. Årsaken til et så langt tidsrom til 

datainnsamling var, som allerede nevnt, at flere av informantene som hadde samtykket til å 

bli intervjuet trakk seg kort tid etter. Videre ble det vanskelig å finne nok elever fra 

videregående skoler som ønsket å delta, noe som førte til at jeg utvidet rekrutteringen til unge 

voksne. Fra starten av ønsket jeg å avgrense prosjektet til kun informanter av kvinnelig 

kjønn, ettersom jeg hadde en formening om at det var enklere å få unge jenter til å snakke om 

personlige forhold enn unge gutter. Av nysgjerrighet valgte jeg å utvide utvalget til både 

gutter og jenter. Dette medvirket til at datainnsamlingen ble noe forsinket, da jeg skulle finne 

nye deltakere av det motsatte kjønn, på det tidspunktet jeg kunne ha sagt meg ferdig med 

datainnsamlingen. Gjennom transkriberingen ble dataene anonymisert ved at alle 

informantene kun ble referert med hver sin bokstav, og ordet ”hen” ble brukt for å 

anonymisere kjønn i transkriptet. Intervjuene ble transkribert ordrett, utenom personlige 

opplysninger om informantene eller foreldre. Slike opplysninger ble enten sløyfet, eller rettet 

på (eksempel studieretning) i transkriptet. Utsagn som ”mhm” og uferdige setninger som 

”men”, ”eh” eller ”ja” ble tatt med. Emosjonelle uttrykk ble satt i parentes, som for eksempel 

latter, kremt, sukking eller når informant enten hever stemmen merkbart, eller skifter tempo 

fra å snakke svært raskt eller sakte. Tilsammen ble det transkribert 67 og en halv side skrift.  

 

4.3.2 Koding av data  
Etter at alt datamaterialet var innsamlet, forsøkte jeg å kategorisere de ulike svarene 

informantene avga til hvert av de fem hovedtemaene. Hovedsakelig skilte jeg mellom 

generelle og spesifikke faktorer i henhold til påvirkning av kulturell bakgrunn (kulturen i 
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hjemmet i forhold til på skolen og i sosiale settinger), samt faktorer som kan ha vært med på 

å påvirke den psykiske helsen, eller være med på å utløse psykiske vansker hos den enkelte 

informanten. Jeg forsøkte å lage kategorier innenfor hvert felt og sammenligne disse med 

utsagnene til informantene. Til slutt ble to hovedkategorier fremtredende, for det første det 

store temaet kulturell bakgrunn, som ble delt inn i flere underkategorier, og for det andre 

psykisk helse, som også ble delt inn i underkategorier. Disse ble diskutert og drøftet seg 

imellom, opp mot hverandre og opp mot relevante begreper og teorier. 

 

4.3.3 Metode for analysen 
I tematisk analyse er formålet å formidle det tematiske innholdet i dataene som har blitt 

samlet. Dette blir gjort ved å identifisere felles temaer i datamaterialet. I motsetning til 

narrativ analyse, som undersøker sosiale prosesser, i den forstand hvordan mennesker bruker 

deres egne fortellinger til å konstruere mening og forståelse i ens egen livsverden, er det ved 

å bruke tematisk metode enklere å identifisere fellestrekk i datainnsamlingen (Thagaard, 

2013). Grunnet dette, ble det i denne oppgaven valgt en tematisk metode. For det ene var det 

ulike hovedtemaer som gikk igjen i alle intervjuene, og det skulle gjøre det enklere å sette 

datamaterialet opp mot hverandre og se det i sammenheng. For det andre var informantene 

fremdeles frie til å fortelle sin individuelle historie, til tross for å ikke bruke narrativ analyse 

som metode.  

 

Da dette i en slik setting, der informantene for det første var ganske unge, i tillegg til at 

temaet til dette forskingsprosjektet innebar å få informasjon om både bakgrunn, livsverden og 

psykisk helse, tok jeg selv en vurdering på at tematisk analyse ville være bedre egnet. 

Thagaard (2013) viser til at en tematisk analyse setter fokus på ulike temaer som går igjen i 

alle intervjuer, og som innebærer å studere informasjon om hvert tema for alle deltakerne, 

slik at analysen av materialet er basert på temasentrerte tilnærminger. Denne metoden ville 

gjøre det enklere å fokusere på sammenhenger, i tillegg til å kunne belegge påstander (Braun 

& Clarke, 2006). Spørsmålene var dermed stilt ganske åpne, slik at informantene nokså fritt 

kunne svare, til tross for at det ble stilt mange spørsmål, for senere å kunne gjøre en analyse 

der det var mulig å sammenligne og diskutere utsagnene til de ulike informantene. 
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4.3.4 Etisk ansvarlighet  
Etiske dilemmaer er spesielt fremtredende innenfor kvalitativ metode, ettersom det er en 

direkte kontakt mellom forsker og informantene i undersøkelsen. Hvis prosjektet skal 

offentliggjøres, har forskeren et ansvar for å ta særlig hensyn til informantenes integritet og 

vurdere hvilke konsekvenser en offentliggjøring kan forårsake for informantene (Thagaard, 

2013). Siden dette prosjektet blir offentliggjort, har jeg prøvd å tilnærme meg informantenes 

livsverden med åpenhet og forståelse. Konkret alder til informantene vil ikke bli nevnt i 

prosjektet, da dette ikke er av viktighet. Om de går på videregående skole eller tar høyere 

utdanning, vil tildeles fremkomme, når det av forskeren blir sett på som viktig for forståelsen 

av ulike utsagn og handlinger. Stedsnavn har blitt fjernet, eller endret til større geografiske 

områder. Videre har alle informantene blitt informert om at de, hvis ønskelig, kan få tilsendt 

transkripsjonene av deres intervju, for om nødvendig å gi meg tilbakemeldinger. En av de syv 

informantene ønsket dette. I analysen vil jeg benytte meg av uttrykk som ”å tolke frem”, for å 

ta høyde for at datamaterialet er analysert innenfor min kunnskap og forståelsesramme.  

 

Jeg opplever at personvernet er godt ivaretatt, og tror ikke det er mulig for leseren å 

gjenkjenne informantene. Jeg opplevde at deltakerne åpnet seg for meg, med temaer som kan 

være ”såre” og vanskelige. I selve hendelsesforløpet forsøkte jeg å lytte for å forstå, i tillegg 

til å gi dem en slags trygghet i å kunne fortelle dette. Etter at intervjuene var avsluttet tok jeg 

opp med informantene den følelsen man kan sitte igjen med, etter å ha åpnet seg om noen av 

de mest sårbare temaene i sin livshistorie, til en helt fremmed person. Jeg ba informantene 

om å kontakte meg om de skulle få en ubehagelig følelse i etterkant av intervjuet, og tilbød 

dem å snakke med meg om dette, i tillegg til retten til å angre, og trekke seg fra prosjektet, 

om dette skulle bli aktuelt. Videre har jeg forsøkt å ivareta skildringene til informantene på 

en respektfull måte, for å kunne legge dem frem på en sannferdig og virkelig måte. 

 

4.4 Kvalitetsvurderinger 
Etter å ha beskrevet prosessen som ble benyttet i forhold til transkribering, hvordan koding av 

data foregikk og oppfatning av etisk ansvarlighet, slikt et prosjekt krever, blir her videre 

kvalitetsvurderinger presentert og drøftet opp mot prosjektet.  
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4.4.1 Validitet 
Kvale og Brinkmann (2018) viser til validitet som gyldigheten av et funn forskeren 

presenterer. Validitet kan knyttes til alle faser i forskningsprosjektet. Det at forskeren gjør 

rede for fremgangsmåten og bruk av materialet i forskningsprosjektet, kan være med på å 

styrke validiteten til prosjektet. Dette stiller krav til kritisk distanse og refleksjon, slik at 

forskeren ikke blir for subjektiv, og forskerens antagelser får stor betydning (Kvale & 

Brinkmann, 2018). Validitet er ikke helt det samme for kvantitative og kvalitative 

undersøkelser. Kvalitativ validitet er basert på å avgjøre i hvilken grad funnene er nøyaktige, 

både fra forskerens, deltakerens og lesernes perspektiv (Cresswell, 2018). Mange 

fremtredende forskere, både kvantitative og kvalitative, har argumentert for at validitet er en 

egenskap av slutninger istedenfor metoder, og er aldri noe som kan bevises eller tas for gitt 

på grunnlag av metodene som brukes. Validitet er dermed også relativ (Maxwell, 2013 s. 

121). Maxwell (2013) viser videre til at det er av viktighet å se på validitet i forhold til 

prosjektets formål og omstendigheter, som gjør at metoder som brukes i studien kun er en 

måte å få bevis på, som kan hjelpe til å utelukke trusler. Dette gjør at bevis, ikke den brukte 

metoden, er årsaken til at gyldighetsrisikoen blir usannsynliggjort. Det er derfor viktig at 

forskeren er bevisst på at svarene informanten avlegger, alltid er et resultat av forskerens 

stilte spørsmål. Dermed er det viktig at intervjueren tilegner seg vesentlig kunnskap, 

kompetanse og innsikt, for at det er mulig å stille spørsmål som kan belyse temaet på en 

hensiktsmessig og god måte (Maxwell, 2013).  

 

Det har blitt forsøkt å gjøre rede for hvordan prosjektet har blitt lagt opp, hva som har vært 

teoretiske utgangspunkter for undersøkelsen, samt hvilken metode som har blitt brukt for 

analysen av datamaterialet. Videre har det underveis i oppgaven forsøkt å bli reflektert over 

ulike perspektiver og synspunkter, og diskutere disse, for å få et mest mulig subjektivt 

perspektiv. Tross dette, vil en forforståelse spille inn, og kan være med å ha påvirket utfallet i 

analysen av datamaterialet. Dette har vært en utfordring, i forhold til hvordan spørsmålene 

ble stilt, og spesielt hvordan datamaterialet ble oppfattet og tolket. Det ble forsøkt å se dette 

med et objektivt og nøytralt sinn, men det skal ikke ses bort ifra at fortolkningen ubevisst har 

blitt påvirket subjektivt. Helhetlig oppfattes oppgavens validitet som nokså representativ og 

gyldig, ettersom det har blitt forsøkt å presentere funnene så nøyaktig som mulig. Samtidig er 

det viktig å være obs på at informantenes svar vil basere seg på spørsmålsstilling og 
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formulering. Disse spørsmålsstillinger og formuleringer har blitt definert av kunnskap 

forskeren har lest seg opp på, og ønsker svar på i undersøkelsen.  

 

4.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet blir ifølge Thagaard (2013) beskrevet som en vurdering av prosjektet, om 

forskingen har blitt utført på en pålitelig og tillitsvekkende måte. I reliabilitet består 

viktigheten av at resultatene som blir presentert har blitt utarbeidet på en pålitelig måte. 

Samtidig er det viktig at forskeren klarer å skille mellom konkrete beskrivelser av 

informanten, og egne tolkninger (Kvale & Brinkmann, 2018). Spørsmålet ved reliabilitet er 

om en annen forsker ville kommet frem til samme svar, om han eller hun hadde forsket på det 

samme. I kvalitative studier der mennesker forholder seg til hverandre, er det derimot ikke 

garantert at en annen forsker ville ha kommet frem til samme svar (Thagaard, 2013). Det er 

vanskelig å gjenskape nøyaktig den samme situasjonen. I tillegg vil det for informanten være 

vanskelig å gjengi eksakt samme informasjon ved ett nytt intervju, også med samme forløp 

(Postholm, 2010). 

 

I oppgaven har det blitt forsøkt å arbeide så pålitelig som mulig, det har videre forsøkt å 

tydelig skille mellom informantenes egne utsagn, og fortolkning fra forskeren. Videre har 

etiske hensyn og regler i forhold til personvernombudet blitt behandlet på en nøyaktig måte. 

Dermed skal reliabiliteten ha blitt tatt så godt vare på som mulig. Tross dette ville det mest 

sannsynlig vært vanskelig å komme frem til nøyaktig samme svar om man skulle 

gjennomført intervjuene på nytt. Det kan også tenkes at en annen forsker kunne ha kommet 

frem til andre fortolkninger, av ens egen forforståelse. Til tross for dette, virker funnene i 

oppgaven som helhet å være nokså representative, også i et større perspektiv. Mye litteratur 

peker på de samme funnene, som det har blitt kommet frem til i denne studien. Dette kan på 

en annen side ha vært med på å påvirke forforståelsen til forskeren, og påvirket vinklingen av 

utfallet til retningene fortolkningen ble gjort.  

 

4.4.3 Generalisering og overførbarhet 
I en kvalitativ undersøkelse er det viktig å utvikle en forståelse av fenomenet som studeres. I 

stedet beskrivelser av mønstre, som brukt i kvantitativ forsking, er det i kvalitative 

undersøkelser fortolkning av dataene som gir et grunnlag for overførbarhet. Det settes 

spørsmål om gjeldende tolkning som utarbeides i et prosjekt også kan være relevant i andre 
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sammenhenger. Grunnlag for overførbarhet gis av det generelle aspektet ved sosiale praksiser 

(Thagaard, 2013). Kvale og Brinkmann (2018) hevder at det er forskeres jobb å argumentere 

for at en tolkning som er basert på en studie kan være relevant i større sammenheng. Nadim 

(2015) påpeker at generalisering sjeldent blir tematisert i kvalitative studier, som vil si 

hvordan temaet henger sammen med vår bruk av kategorier. Kategoriene vi bruker, for å 

forstå det vi har undersøkt, kan føres tilbake til hvilken populasjon vi mener funnene kan 

gjelde for. De analytiske kategoriene er også utgangspunkt for hvordan vi forstår og forklarer 

det vi finner. Hvert individ tilhører flere sosiale kategorier. Som forsker må man derimot 

avgjøre hvilke kategorier man betrakter som nyttige for undersøkelsen. Allerede når temaet i 

studien defineres, har forskeren lagt føringer på dimensjoner som definerer utvalget. Dette 

påvirker undersøkelsen i forhold til hvilken populasjon en ser på, som tilhører forskerens case 

eller utvalg. Dette fører til at forskeren enten bevisst eller ubevisst generaliserer. De fleste 

kvalitative studier bruker sosioøkonomiske variabler til å definere utvalg for en empirisk 

undersøkelse (Nadim, 2015).  

 

I denne undersøkelsen har utvalget blitt gjort til spesifikt å ha unge mennesker med 

innvandrerbakgrunn som informanter i denne casen. Jeg har vært nødt til å vise til noen 

kategorier ved presentasjon av temaet, men har prøvd å kun vise til hovedkategorien som er 

unge med innvandrerbakgrunn. I min studie har jeg valgt ikke å skille mellom kjønn. Årsaken 

til dette er at jeg har færre representanter av det ene kjønn enn det andre. Dette ville kunne 

gjøre det mulig for andre å gjenkjenne informantene. Videre viste funnene ingen signifikant 

forskjell mellom svar de ulike kjønnene avga i studien. Dette muliggjorde at jeg kunne se 

bort ifra å kategorisere kjønn. Ved å bruke en kategori som etnisitet, gjelder det å være 

forsiktig med å presentere disse som en homogen gruppe som er bestemt av kulturelle 

skikker. Det er viktig å påpeke at utsagn de unge i min undersøkelse ga, kan være en 

antagelse, men ikke trenger å gjelde for alle med samme bakgrunn. Ved bruken av etnisitet 

som analytisk kategori mener Nadim (2015) at det er viktig å skille mellom etnisitet som 

kategori og etnisitet som gruppe. Dette gjenspeiler et skille mellom analytiske og praktiske 

kategorier. Grupper blir sett på som enheter av sosial relevans, og det er aktuelt for 

medlemmer innad i gruppen. Her foregår det en gjensidig interaksjon som kan innebære 

felles identitet og anerkjennelse, som danner grunnlag for sosial handling. Kategorier derimot 

kan danne grunnlag for grupper, selv om de ikke nødvendigvis gjør det. I en kvalitativ 

undersøkelse er det viktig å være eksplisitt på hva som er grunnlaget for vår generalisering og 

inkludere disse vurderingene i analysen. 
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5 Analyse 
 

I analysen ønsker jeg å ta utgangspunkt i ungdom og unge voksnes oppfatning av egen 

psykisk helse, samt hvilke faktorer de mener kan ha påvirket deres historie og årsaker til 

eventuelle psykiske vansker. Jeg vil belyse kulturelle og religiøse verdier informantene har 

med seg fra sin landbakgrunn, i tillegg til familiære forhold. De fire teoriene, sosial kontroll, 

etnisk kapital, akkulturasjon og assimilering danner mine analytiske begreper som har blitt 

presentert i kapittel 3. Utsagn fra informantene vil bli diskutert opp mot begrepet ”sosial 

kontroll”, ettersom Friberg og Bjørnset (2019) hevder at foreldrerestriksjoner kan øke sjansen 

for psykiske helseplager, noe som viser til at negativ sosial kontroll kan være en betydelig 

påkjenning for de unge. For å kunne diskutere funnene i et annet perspektiv, blir begrepet 

“etnisk kapital” brukt, som viser at kulturell bakgrunn kan ha en positiv effekt og kan fungere 

som en positiv ressurs for mennesker med flerkulturell bakgrunn (Modood, 2004; Erel, 

2010). Videre blir teoriene om akkulturasjon og assimilering diskutert i forhold til de unges 

utsagn.  

 

5.1 Unges tilnærming til egen kulturell bakgrunn 
I denne delen av analysen, ønsker jeg å gå nærmere inn på de unges opplevelser i form av 

både berikelse og sorg, samt spesielt deres individuelle historie knyttet til å vokse opp i et 

samfunn der ens egen hverdag er påvirket av to vidt forskjellige kulturer. Som tidligere 

beskrevet, kan unge med innvandrerbakgrunn oppleve en “konflikt” mellom kulturen hjemme 

og kulturen de omgås med utenfor hjemmet. Dette omfatter blant annet skole, medelever og 

venner. Friberg og Bjørnset (2019) refererer til at for mange foreldre som har en annen 

kulturell bakgrunn, kan det individualistiske samfunnet som de siste årene har blitt mer og 

mer representert i Norge, være utfordrende eller skremmende. Ting som blir sett på som 

hverdagslige, eksempelvis at unge fester, drikker alkohol eller går inn i parforhold før 

ekteskapet, kan stride mot kulturelle og spesielt religiøse verdier til mennesker med 

innvandrerbakgrunn, og kan virke skremmende for foreldre som er oppvokst i en helt annen 

“kulturell verden”. Det foreldrene antakelig ønsker er å beskytte barna sine, og de er 

sannsynligvis redde for å miste kontrollen. Hvis slike tilfeller går for langt, kan dette føre til 

“negativ sosial kontroll” (Friberg & Bjørnset, 2019). Som Friberg og Bjørnset (2019) har 

beskrevet tidligere i oppgaven utøver foreldrene da en form for makt i den forstand at de 
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unge ikke får lov til å delta på ulike aktiviteter som for eksempel leirskole eller 

fritidsaktiviteter. De kan bli avgrenset til å delta på religiøse arrangementer og foreldre kan 

prøve å få de unge til å omgås mennesker med samme kulturelle- eller spesielt religiøse 

bakgrunn (Friberg & Bjørnset, 2019). Ifølge Dalgard et al. (2006) kan store kulturelle 

forskjeller som et individ må tilpasse seg være med på å utløse akkulturasjonsstress. Dette 

berører hovedsakelig innvandrere med lavere representasjon av deres kultur i samfunnet de 

kommer til. I dette kapitelet ønsker jeg å gå inn på individuelle fortellinger vedrørende 

kulturell bakgrunn og verdier. I tråd med problemstillingen vil jeg forsøke å forstå hvordan 

informantene beskriver sin integrasjon. Dette basert på egen identitet og samspillet mellom 

tanker og handlinger knyttet til opprinnelseskulturen, relatert til de teoretiske perspektivene. 

Individers synspunkt og følelser rundt dette teamet blir belyst og prøvd å forstå. Videre blir 

dette sett opp mot teoretiske perspektiver som beskrevet tidligere i oppgaven. I neste 

delkapittel blir det gått inn på sosioøkonomisk bakgrunn til informantenes familier.  

 

5.1.1 Sosioøkonomisk bakgrunn/foreldres utdannelse fra hjemland og 

integrasjon  
Dette kapittelet handler om hvordan informantene opplever integrasjonen til deres foreldre, i 

forhold til foreldrenes utdanningsforløp, og integrasjonen på arbeidsmarkedet. Dette blir 

knyttet til et sosiologisk perspektiv, ettersom yrkesmobilitet og økonomisk assimilering er 

viktig for integrasjonen og etableringsprosessen i en ny kultur (Alba & Nee, 1997).  

 

Det første spørsmålet som ble stilt til dette temaet var: Hvordan har du oppfattet at foreldrene 

dine/din far ble integrert i det norske arbeidsmarkedet? Etterfulgt av: Fikk han/hun seg yrker 

som tilsvarte deres utdanning fra hjemlandet? Familiens sosioøkonomiske bakgrunn i form av 

utdannelse foreldre har med seg fra sine hjemland, varierer i stor grad mellom informantenes 

utsagn. Fire av syv fedre til informantene kom til Norge allerede i sine ungdomsår, som vil si 

at de enten hadde fullført ungdomsskole eller videregående skole i hjemlandet. Et arrangert 

ekteskap, eller bekjentskap med en partner fra deres hjemland var årsaken til at mødrene 

flyttet til Norge noen år senere. Hos en informant var moren oppvokst i Norge, mens faren 

kom i tidlig voksen alder. Hos de to resterende informantene flyttet foreldrene deres sammen 

til Norge. Gonneke et al. (2008) påpeker at innvandrere er i fare for å innta en 

minoritetsposisjon i form av yrker de er overkvalifiserte for, i det de bytter omgivelser. Dette 

kan føre til en svak sosial stilling i et allerede eksisterende hierarki, og kan skape utfordringer 



	 59	

i integreringsprosessen til menneskene som har skiftet bosted. Slike sosiale posisjoner kan 

føre til at mennesker kjenner på rasisme, fordommer, diskriminering og undertrykkelse, som 

videre kan ha en negativ innvirkning på individets selvfølelse og psykiske helse. I intervjuene 

ble det ikke direkte stilt spørsmål om yrket til foreldrene, men det ble mer prøvd å få et 

innblikk i om skolegangen og utdannelsen fra hjemlandet, tilsvarte yrkeslivet de møtte på da 

de kom til Norge. Her viste det seg å være stor variasjon. Omtrent halvparten av foreldrene 

hadde tatt høyere utdanning, i disse tilfellene var det snakk om prestisjetunge yrker. De 

resterende av informantenes foreldre viste det seg derimot at hadde jobbet seg oppover i sin 

yrkeskarriere, og det ble av informantene oppfattet som om de var fornøyde med dette.  

 

F: “(…) Mamma kom hit da hun var 18 år tror jeg. Men mamma var sånn som ikke var så 

veldig flink på skolen, heller ikke i Pakistan, så hun fortsatte på en måte ikke på skolen da hun 

kom hit, for hun hadde ikke så veldig lyst. (…) Hun jobber i butikk, så hun har vært der i 20 

år eller noe, så hun trives godt der”.  

 

Dette er et eksempel på moren til en av informantene, som har jobbet i butikk i alle 

yrkesaktive år og er fornøyd med dette. Det viste seg at hun mest sannsynlig heller ikke 

hadde valgt å ta høyere utdanning i hjemlandet, som kan tenkes å ha påvirket at det var 

enklere for henne å slå seg til ro og si seg fornøyd i butikkbransjen. Dalgard et al. (2006) 

viser at innvandrere fra lavinntektsland som regel har lavere utdanning, lavere 

husholdningsinntekt og er sjeldnere i lønnet arbeid enn majoritetsbefolkningen, mens 

innvandrere fra høyinntektsland har en tendens til å innta mellomstillinger, som er 

nærliggende de til majoritetsbefolkningen. Ingen av informantene kommer fra land som 

tilhører de fattigste landene i verden. Dette kan respondere med at informantene beskriver 

familiens økonomi som helt normal, og begge foreldrene er i jobb. Informantenes foreldre 

som hadde tatt høyere utdanning, ble i disse tilfellene anerkjent og praktisert i Norge.  

 

G: “Jeg vet jo egentlig ikke helt om hun ble integrert i arbeidsmarkedet, men det virker jo 

nesten sånn. Hun jobber i dag og hun har jo jobbet i alle år. Så jeg kan på en måte ikke si at 

hun ikke har blitt integrert i det norske arbeidsmarkedet, samtidig så vet jeg ikke helt om hun 

hadde gjort det annerledes eller gjort det bedre hvis hun var norsk da, ikke sant. (…) Hun tok i 

hvert fall utdanningen sin i hjemlandet og spesialiserte seg her i Norge, så hun ble 

allmennpraktiserende her, men hadde utdannelse da hun kom hit”.  
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Det at innvandrere fra høyinntektsland som regel inntar mellomstillinger, kan til dels stemme 

i forhold til informantenes utsagn. Ikke alle av informantene nevnte yrkesretningen til 

foreldrene, de nevnte kun om foreldrene hadde tatt høyere utdanning og om deres yrke 

tilsvarte utdanningen, noe den viste seg å gjøre. Det kommer også frem at informantenes 

foreldre med prestisjeutdannelse fra hjemlandet har fått seg tilsvarende yrker i Norge, og ikke 

måtte ta stillinger de var overkvalifiserte for.  

 

B: “Ja de fikk seg jo jobber, og faren min fikk jo jobb etter hvor kvalifisert han var. Da han 

kom til Norge var han ikke så veldig kvalifisert siden han akkurat var ferdig med 

videregående, også hadde han startet på sitt første år på høyere utdanning, også kom han hit så 

på grunn av det avsluttet han det. Så da han kom hit måtte han først ta å fullføre norsk skole, 

sånn norsk språkskole for så å kunne begynne i et yrke”.  

 

I dette tilfellet fullførte faren til informanten utdanningen han hadde startet på i hjemlandet 

etter han kom til Norge. Han tok norskkurs og startet på en høyere utdanning i Norge senere. 

I henhold til informantenes utsagn, kan det tas utgangspunkt i at foreldrene til de fleste 

informantene har blitt nokså godt integrert i det norske samfunnet og arbeidsmarkedet. 

Utsagn til en av informantene skiller seg derimot noe fra de andres. Den økonomiske 

situasjonen hos hans besteforeldre gjorde det noe vanskeligere for foreldrene å integrere seg i 

det norske arbeidsmarkedet med det første.  

 

E: “Pappa kom til Norge i tidlig ungdomsår (…) han fullførte ikke videregående i Pakistan. 

Da han kom hit så lærte han seg norsk, og jeg tror han gikk de siste årene på ungdomsskole i 

Norge. Så begynte han på videregående her, men fullførte ikke. Det skyldtes mine 

besteforeldres økonomiske situasjon i Pakistan, som gjorde at pappa og hans søsken 

prioriterte å jobbe og tjene penger istedenfor å gå på skole. Også var det jo heller ikke noen 

som anbefalte dem å ta høyere utdanning, og de var i et ukjent land. Det var nok ikke så klart 

og tydelig for dem at det hadde vært lurt å ta høyere utdanning. Med jobb var det annerledes, 

her kunne man tjene raskt penger. (…) Også har jo mamma kommet hit fordi hun giftet seg 

med pappa, det var i tidlig tyveårene, og før det hadde hun fullført videregående i Pakistan, 

men så hadde hun ikke tatt høyere utdanning fordi det på den tiden ikke var vanlig at jenter 

tok høyere utdanning etter videregående, fordi det var forventet at de skulle være 

hjemmeværende, og ikke ut i jobb. (…) At kvinner var hjemmeværende var normen der, og er 

kanskje fortsatt normen i veldig mange byer i mine foreldres opprinnelsesland. Så kom 

mamma hit, og hun var hjemmeværende i et par år, men så var hun veldig flink til å lære seg 
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norsk (…) også har hun tatt mange kurs etter at hun tok norsk opplæringskurs, så hun har tatt 

datakurs og litt sånn forskjellig, og etterhvert begynte hun å søke jobber. Det var et opplegg 

for innvandrere der man kunne ta ett kurs, også kunne de ha praksis først, kanskje det var 

gjennom NAV, men så kunne man komme inn i ordinært arbeid på sikt. Hun er fremdeles i 

samme jobb som hun begynte i, hun har ikke tatt noe annen utdanning eller yrkesfag”.  

 

Ifølge Alba og Nee (1997) er yrkesmobilitet og økonomisk assimilering av stor viktighet, 

ettersom det å måtte tilpasse seg en annen majoritetskultur kan være en kritisk faktor ved 

forflytting mellom etniske grenser. I tilfellet informanten beskriver over, var det for 

informantens foreldre en utfordring å tilpasse seg majoritetskulturen i Norge i henhold til 

utdanning. Årsaken til at informantens far flyttet til Norge var for raskt å tjene gode penger, 

som han kunne sende til familien sin i hjemlandet. Som informanten beskriver var det å ta 

høyere utdanning aldri noe tema i denne familien. Videre giftet faren seg med informantens 

mor som kom til Norge for å være hjemmeværende, det som tilsvarte deres kulturelle norm i 

Pakistan. Som Alba og Nee (1997) beskriver kan åpenhet rundt etnisitet være avgjørende for 

utfallet et individ opplever i integreringsprosessen. Oppleves det som om mulighetene for å 

bli kjent med annen etnisitet i et samfunn er liten eller sosialt upassende, vil i større grad egen 

etnisitet bli opprettholdt, som kan føre til at integreringsprosessen blir svekket. Er derimot 

mulighetene for å tilnærme seg annen etnisk gruppe stor, vil individet trolig kunne lykkes i 

integreringsprosessen. I tilfellet beskrevet over kan det tolkes som at det for denne familien 

var utfordrende å forsøke å leve etter pakistanske normer i ett samfunn som Norge. Disse 

foreldrene utøvde kulturens praksis med å arbeide og tjene penger, i tillegg til at moren ble 

hjemme for å ta seg av barn og husholdning. Tross dette skjedde det en endring hos familien, 

i den forstand at moren deltok på ulike kurs, etter å ha fullført voksenopplæring i norsk, og 

deretter bestemte seg for å prøve å komme inn på arbeidsmarkedet. Alba og Nee (1997) 

beskriver sosial assimilering som kan foregå i to varianter, hvor det i den ene varianten dreier 

seg om å oppnå likestilling, i form av gjennomsnittlig eller over gjennomsnittlig 

sosioøkonomisk stilling (utdanning, yrke og inntekt). I denne varianten måler individet seg 

med hele den øvrige befolkningen. I den andre varianten handler sosial assimilering om 

deltakelse innenfor minoriteter i ulike institusjoner som for eksempel arbeidsmarked eller 

utdanning på et nivå der man sammenligner seg med andre etniske gruppe som har samme 

bakgrunn som en selv. Moren til informanten beskrevet over kan tolkes til å passe inn i den 

andre varianten. Denne familien ser ut til å ha funnet seg til rette med ikke å ha tatt høyere 

utdanning selv (foreldrene), men moren ble motivert til å komme inn på arbeidsmarkedet. 
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Uvitende om hvilke faktorer som påvirket dette, kan det tenkes at det for det første kanskje 

var det å leve i majoritetssamfunnet og tilegne seg noen normer og verdier av denne kulturen 

som utløste motivasjon hos moren til informanten. I tillegg kan muligens voksenopplæringen 

i norsk også ha hatt betydning. Her møtte hun sannsynligvis på flere med samme type 

bakgrunn som henne selv, og begynte å sammenligne seg med dem, som tilsvarer den andre 

typen varianten Alba og Nee (1997) beskriver av sosial assimilering.  

 

Videre kan en grunn til at disse foreldrene ikke har tatt høyere utdanning være årsaken til at 

de har et stort ønske om at deres barn fullfører utdanningsforløpet, og helst i form av 

prestisjetunge utdanninger, ettersom de ønsker at barna deres skal kunne oppnå noe de selv 

ikke fikk muligheten til. Blant informantenes foreldre er det nokså blandet når det kommer til 

å ha tatt høyere utdanning. Dette forstår jeg som normalt, ettersom hvert samfunn består av 

lagdelinger med klasseskille. Sett under ett ser det ut til at alle har blitt bra integrert i det 

norske arbeidsmarkedet. Foreldrene har lært seg yrker, delvis fått jobber tilsvarende 

utdannelsen fra hjemlandet, og delvis startet i jobb etter at de kom til Norge, men dette uten 

noe særlig utdannelse fra hjemlandet. Det virker som foreldrene til informantene stort sett er 

fornøyde, og trives med arbeidsforholdet de har i Norge.  

 

5.1.2 Verken det ene eller det andre 
Spørsmålet til utsagn nedenfor lyder som følger: føler du størst tilhørighet til 

opprinnelseslandet til dine foreldre, eller til Norge?  

 

E: “Det er et spørsmål jeg har tenkt veldig mye over, og aldri kommet frem til noe svar. Det 

er jo foreldrene mine sitt hjemland og mitt opphav, men jeg føler meg ikke hjemme der, det 

gjør jeg ikke”. 

 

G: “Jeg er jo derifra, men jeg vil ikke identifisere meg som en fra hjemlandet mitt, eller ikke 

nødvendigvis som en “norsk” heller da”. 

 

B: “Når jeg er i Pakistan så er jeg norsk for dem, og når jeg er i Norge så er jeg jo norsk, men 

jeg er fortsatt “norsk- pakistaner”. 

 

C: “Egentlig så føler jeg at jeg ikke er noe. Jeg føler jeg bare er, jeg føler ikke at jeg er sånn 

“norsk” eller “iraker”, jeg bare er meg”.  
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Et fellestrekk som kommer frem i alle syv intervjuene er at ungdommene har vansker med å 

beskrive sin identitet knyttet til landbakgrunn. I sitatene over kan det tolkes som om 

identitetsutfordringene den enkelte møter på er løst på ulike måter. Sitatene over beskriver 

hvilken “merkelapp” informantene bruker på seg selv, hvor alle beskriver at de verken føler 

seg som “norske” eller som en fra deres/foreldrenes opprinnelsesland. Til forskjell fra de 

andre informantene, nevner informant C derimot at hen ikke føler seg tilknyttet noen av 

landene. Mens resten av informantene beveger seg mellom to poler, kan det hos sistnevnte 

tolkes som om vedkommende ikke føler tilhørighet noe sted, der det er lite etnisk identitet 

tilstede. Ser man på Berry et al. (1989) sin akkulturasjonsteori kan det tolkes at det for de 

fleste av informantene som er sitert over fremkommer strategien integrering, der en prøver å 

finne en balanse mellom kulturen man har med seg, samt kulturen til majoritetsbefolkningen. 

Hos informant C derimot kan det antydes en form for marginalisering. Denne strategien 

medfører at individet har liten interesse i å opprettholde sin opprinnelige kultur. 

Konsekvensen av dette kan være tap av kulturell identitet. Samtidig kan det føre til at 

individet har liten interesse i å ha kontakt med mennesker fra majoritetskulturen, for 

eksempel grunnet diskriminering eller utestenging. Informant C er den enste informanten 

som konkret påpekte en negativ hendelse vedkommende har opplevd på grunn av sin 

kulturelle bakgrunn.  

 

C: “I Norge, da jeg gikk i 6. klasse så var det en gammel dame som kom bort til meg og kalte 

meg for heks. Hun kom bort til meg på senteret og sa du er en heks liksom, og jeg bare jaa. 

(…) Det var bare en gang, jeg tenkte bare sånn at hun ikke var frisk”.  

 

Til tross for denne negative hendelsen, virker ikke informanten noe særlig preget av dette. 

Det kan tolkes som hen forstår at dette ikke var en kommentar rettet spesifikt mot hen som 

person, men grunnet andre årsaker. Jeg vil påpeke at jeg ikke nødvendigvis tenker på det å 

kalle noen for heks som et rasistisk uttrykk. Informanten fortalte at vedkommende opplevde 

hendelsen rettet mot hens kulturelle bakgrunn, dermed ønsket jeg å belyse utsagnet. Berry et 

al. (1989) kaller marginalisering for akkulturativt stress som kan medføre forvirring eller 

angst hos individer som nettopp har følt på tap av identitet i det nye samfunnet. Her er det 

mulig å både miste kulturell- og psykologisk kontakt med både sin tradisjonelle kultur, i 

tillegg til kulturen i majoritetssamfunnet. Dette er hos informant C et interessant faktum i 
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forbindelse med utsagnet som kom frem da vedkommende vurderte sin egen psykiske helse, 

som blir presentert i neste kapittel, i tillegg til å vurdere mulige årsaker til disse vanskene.  

 

Som studien til Berry et al. (2006) viser, har ungdommenes orientering mot egen etniske 

gruppe større betydning og er viktigere for deres psykiske velvære, enn orientering til 

majoritetskulturen. Tross dette har en blanding av sterk orientering mot egen etniske gruppe i 

tillegg til god tilpasning i majoritetssamfunnet fordeler for en god integrasjon. Alle 

informantene påpeker selv at de omgås med, og har venner fra alle mulige kulturer, og ikke 

er særlig kresne på hvilken bakgrunn deres venner har. Hos fem av syv informanter kommer 

det frem at de stort sett omgås med mennesker som har en flerkulturell bakgrunn. Disse 

vennene kan ha ulik kulturell bakgrunn, og tilhøre ulike religioner enn dem selv. Årsaken til 

at de heller omgås mennesker med annen kulturell bakgrunn, fremfor unge fra 

majoritetsbefolkningen, begrunner informantene med at unge med annen kulturell bakgrunn 

er mer lik dem, både i forhold til oppdragelse og skikker, enn unge fra 

majoritetsbefolkningen. For noen av informantene er det enklere å omgås venner som for 

eksempel ikke drikker alkohol, akkurat som dem. Noen lignende skikker og leveregler fører 

muligens til at interessefeltet blir likere blant unge med innvandrerbakgrunn enn blant unge i 

majoritetsbefolkningen, og at man dermed lettere knytter vennskap.   

 

E: “Hvis jeg tenker meg om så har det kanskje vært at, ”ehm” sånn gjennom tiden, eller 

utenom nå på høyere utdanning, så har det alltid vært sånn at jeg, uten å ha tenkt noe særlig 

over det, har vært venn med folk med minoritetsbakgrunn og spesielt med de med samme 

bakgrunn som meg. Så det har jo egentlig vært en litt sånn fellesnevner i alle mine vennskap. 

Spesielt tidligere, men kanskje også litt nå, men i mindre grad”.  

 

Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at spesielt i det tamilske miljøet er det for mange foreldre 

viktig at barna deres omgås venners barn som har samme tamilske bakgrunn. Disse 

foreldrene sender ofte barna sine på tamilskole der de lærer seg språket, om kulturen og 

hvordan man skal opptre som et godt menneske i samfunnet. Informantene med tamilsk 

bakgrunn i dette prosjektet ga uttrykk for at dette kan tolkes som aktuelt. Til tross for at de 

deltar aktivt i et tamilsk miljø, som krever både tid og ressurser, gir informantene uttrykk for 

at dette er noe de selv ønsker og noe som gir dem en mening med livet. I utsagnene fra 

informantene kommer det frem både positive og negative synspunkter rundt deres 

livssituasjon. Flere av informantene beskriver at de føler seg som “norske” i den forstand at 
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de er født og oppvokst her, dette er deres hjem. Tross dette har de blitt oppdratt med en annen 

kulturell bakgrunn og andre religiøse verdier enn majoritetsbefolkningen. Alle de syv 

informantene tilhører et religiøst trossamfunn, selv om noen deltar aktivt og andre har valgt å 

ikke gjøre det. I intervjuene fremkom det ikke noen betydelig forskjell på hvor religiøst 

praktiserende eller ”troende” informantene var i forhold til hvor hyppig de besøkte sine 

trossamfunn for å delta i bønner og andre felles religiøse hendelser/ritualer.     

 

Et fellestrekk i utsagnene til informantene viser seg å være, som tidligere nevnt, at de selv 

påpeker å verken føle seg som “norske” eller som en fra sitt/foreldrenes opprinnelsesland. De 

fleste ser seg selv som et individ som tilhører to nasjonaliteter, og har to ulike kulturelle 

bakgrunner. To informanter skiller seg derimot noe fra synspunktet til de resterende. Til tross 

for to svært ulike perspektiver, er individualisering en fellesnevner. Hos både informant C og 

E, viser det seg at det er vanskelig å håndtere en familiebakgrunn, ved siden av tilpasning til 

et majoritetssamfunn, der individualisering står mer sentralt. Disse informantene har løst 

dilemmaet med identitetsutfordring på ulike måter. Hovedfokuset her blir lagt på utsagnet til 

informant C, ettersom informant E sitt utsagn blir vektlagt senere i teksten. Det er interessant 

å se på hvilken merkelapp informantene bruker på seg selv, og hva etnisk identitet er for dem. 

Informant C kom med utsagnet: “Egentlig så føler jeg at jeg ikke er noe. Jeg føler jeg bare er, 

jeg føler ikke at jeg er sånn “norsk” eller “iraker”, jeg bare er meg”. Følgelig, ved å påpeke at 

“jeg bare er meg”, kan det tolkes som informant C nesten ikke har noe etnisk identitet. De 

andre informantene derimot, ser på det å ha to kulturelle bakgrunner, som to poler de bever 

seg imellom.   

 

5.1.3 Religiøse verdier: Fest, alkohol, parforhold, arrangert ekteskap?  
Verdier som familiært samhold, ivaretagelse av religiøse normer og regler samt et åpent og 

positivt menneskesyn kommer gjentagende frem i informantenes utsagn. Disse verdiene blir 

beskrevet som verdier informanter har med seg fra sin kulturelle bakgrunn. Ved spørsmål om 

hvilke norske verdier de selv verdsetter, er “frihet” ett ord som forekommer hos seks av syv 

informanter. 

 

E: “Jeg synes jo det er veldig fint at her i Norge så lærer vi for det første å være kritiske (…) i 

Pakistan lærer man at man ikke skal stille for mange spørsmål, for eksempel med religion, 

ting er som de er (…) her blir vi lært opp til å stille spørsmålet: hvorfor er det sånn? Jeg 

trenger en forklaring, jeg kan ikke adlyde i blinde (…). Også er det jo frihet, at man har lov til 
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å gjøre det man vil, innenfor lovens rammer, og ja, så er det på en måte, det er mindre fokus 

på at folk bryr seg så mye om hva andre folk holder på med, man gjør det man gjør og man 

gjør det for seg selv. Man driver ikke og skammer seg over noe, og man tenker ikke sånn: “oi 

hvis jeg tar feil yrkesvalg, eller jeg tar en lav utdanning, hva vil da andre folk tenke om meg?”  

 

“Frihet” blir av informantene skildret i ulike varianter. Ifølge uttalelsen til informant over, 

blir “frihet” beskrevet som like muligheter for alle, og at alle individer har rom for å gjøre 

sine egne valg uten å bli sett ned på, eller bli påvirket av forventninger utenfra. Om denne 

beskrevede “friheten” virkelig eksisterer i dagens individualistisk orienterte samfunn kan 

diskuteres. Noen av informantene forstår derimot “frihet” som en kontrast de opplever 

mellom Norge og opprinnelseslandet, hovedsakelig i forhold til kjønnsdiskriminering. Her 

blir for eksempel klesforordning, væremåte, oppførsel og mimikk beskrevet i tillegg til 

muligheter for utdannelse. 

 

“I Pakistan så kan jeg ikke gå uten, der kan man ikke gå med håret løst, man må alltid ha på 

seg hijab når man går ut. Man må passe på veldig mye. Man er nødt til å gjøre det fordi alle 

gjør det der, og hvis man skiller seg ut så er det ikke bra på en måte. (…) Det er veldig lite du 

kan gjøre i Pakistan som jente føler jeg, det er veldig begrenset til der du bor, og jeg kunne 

aldri vært ute til kl 22:00 alene, mens her i Norge er det ikke noe problem”. 

 

Utfra utsagn i alle intervjuene kan det tolkes dithen at alle informantene er glade for at de bor 

i Norge og ikke i opprinnelseslandet til deres foreldre. Tross dette viser informantene en form 

for lykke rundt det å ha en annen bakgrunn, spesielle goder og verdier de selv mener de har 

fått med seg i form av familiært samhold, det å ta vare på hverandre og deres menneskesyn. 

Det kan se ut som flesteparten balanserer dette på en god måte, de har som Erel (2010) 

beskriver, ikke bare tatt med seg kulturell kapital fra opprinnelseslandet gjennom sine 

foreldre, men benytter seg av denne kulturelle kapitalen til å skape nye og ulike posisjoner i 

majoritetssamfunnet. Det tolkes at deltakerne på hvert sitt vis har tatt med seg positive 

verdier fra begge samfunn og kulturer. Utfra deres egne utsagn, er deres hverdag noe 

annerledes enn majoritetsbefolkningens, med tanke på den religiøse oppdragelsen de har fått, 

som blander seg med kulturen og skikkene i landet de bor i, og dermed blir en blanding av 

ulike kulturelle normene og skikker.  
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5.1.4 Flerkulturell bakgrunn 
Gonneke et al. (2008) viser til at asymmetrisk akkulturering i familier, som beskrevet 

tidligere i oppgaven, kan sette i gang generasjonskonflikter mellom unge og deres foreldre. 

Dette kan føre til vanskeligheter for barn og unge med innvandrerbakgrunn, ettersom de er 

nødt til å innta en posisjon, enten om det er den til deres foreldre, eller til det sosiale miljøet 

rundt dem. Tre av informantene mente noe av årsaken til deres psykiske vansker er nettopp 

dette med kulturelle ulikheter i form av generasjonskonflikt, spesielt når det gjelder religion. 

Religion er i den forstand relevant, som Friberg og Bjørnset (2019) beskriver er religion 

vesentlig for mange, ettersom den kan forme menneskers ønsker og motiver, samtidig som 

man ved hjelp av religion kan argumentere og begrunne handlinger og valg man tar. På den 

ene siden kan kulturelle verdier brukes aktivt, og vil fungere som en berikelse. På den andre 

siden kan den derimot legge begrensinger for den enkelte. Informant C beskriver sin 

kulturelle bakgrunn som utfordrende i den forstand at hen ble sendt tilbake til hjemlandet til 

sine foreldre grunnet skolegang. Hovedårsaken til dette var for å lære seg opprinnelseslandets 

språk og for å bli bedre kjent med kulturen. Her beskriver informanten å oppleve følelsen av 

tap og tomhet, i form av at det å flytte innebar å begynne helt på nytt, uten venner eller 

bekjente, kun med kjernefamilien som sin kjente omgangskrets.  

 

C: “Jeg er litt usikker, men det eller jeg tror, det at jeg har dratt til hjemlandet, og det kan 

hende det var at jeg ikke hadde vennene mine der, jeg følte meg kanskje litt alene selv om jeg 

hadde familie der, men jeg måtte begynne helt på nytt og få meg nye venner. Og jeg tror jeg 

fort kan føle meg veldig alene. (…) Jeg følte at jeg måtte starte helt på nytt igjen, så jeg tror 

det har noe å si om meg som person, at jeg er veldig redd for å føle meg alene og at jeg fort 

kan føle meg alene fordi jeg hele tiden har måttet starte på nytt”.  

 

Som Friberg og Bjørnset (2019) viser til, kan det å sende barna sine til eget hjemland for 

skolegang være en form for negativ sosial kontroll, og kan påvirke de unge i negativ forstand. 

Informant C virker nokså lukket i intervjuet, så utsagnet må tolkes med forsiktighet. Sitatet 

nedenfor beskriver utsagn om hvordan andre informanter opplever sin kulturelle bakgrunn i 

forhold til sine psykiske vansker.  

 

E: “”Eh”, det er jo mange konflikter, jeg vet ikke helt hvilken jeg skal beskrive nå, men for 

eksempel det med forventinger foreldrene har til meg og hva jeg selv ønsker i livet. I 

pakistansk kultur er det forventet, i hvert fall i gammeldags/konservativ pakistansk kultur, i 
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mange pakistanske familier som min egen, så er det forventet at man skal gifte seg med noen 

av motsatt kjønn med pakistansk bakgrunn. (…) Men jeg tror nok at det faktumet at jeg liker 

begge kjønn ikke hadde påvirket dem så mye, hvis jeg hadde giftet meg med en pakistansk 

person av det motsatte kjønn fordi det er rett å gjøre ifølge kulturen. Men hvis jeg hadde sagt 

at jeg ville ha giftet meg med en norsk jente eller gutt, så ville det ha skapt problemer”. 

 

G: “Jeg skulle ønske denne konflikten ikke eksisterte for så vidt. Men det er det eneste 

punktet jeg har å klage på, og det er for så vidt ikke det verste punktet”.  

 

Sitatene over beskriver utsagn til to av informantene. Det er viktig å presisere at det blir 

forstått som at informant E ikke beskriver det å være tiltrukket av begge kjønn som 

hovedproblemet, men det å være tiltrukket av et menneske som tilhører en annen kulturell og 

religiøs bakgrunn. Informant E ble valgt som case, ettersom hen var åpen om å fortelle, og 

selv påpekte kulturelle konflikter hen opplever. Videre var informantens synspunkt 

interessante, ettersom det forstås at hen har turt å ta sterke egne valg, der hen går mot 

familiens normer. Videre tolkes det som dette kan ha hatt en større påvirkning på 

informantens hverdag, og psykiske helse. Voksenterskelmodellen som Gonneke et al. (2008) 

beskriver, kan se ut til å være relevant i dette tilfellet. Kulturell bakgrunn kan indirekte ha en 

påvirkning for barn og unges vansker, ettersom foreldrene er svært nøye med hva som anses 

som akseptabelt og ikke akseptabelt. Dette kan resultere i undertrykkelse fra foreldrenes side, 

som kan utløse angst hos deres barn. I motsetning kan en slik oppdragelse føre til uønsket 

oppførsel fra barnas side, som kan skape familiære konflikter. I informantenes tilfeller kan 

punkt to tolkes som mer relevant. Begge informantene forteller om å ha vært i et parforhold 

som de selv vet ikke er akseptert av deres familie. En av informantene påpekte at hen valgte å 

fortelle foreldrene om forholdet etter at det ble avsluttet, men tross dette holdt vedkommende 

skjult at den det gjaldt var av samme kjønn. Den andre informanten derimot holdt hele 

parforhold skjult for sine foreldre. Hos disse to informantene tolker jeg en individualistisk 

orientert tenkning. Til tross for at de strider imot foreldrenes og kulturens verdier, ser det ut 

som informantene har tatt en beslutning selv som ikke direkte følger forventningene som blir 

satt for dem som individer.  

 

E: “Mine venner tidligere, fra videregående og ungdomsskolen har generelt vært noenlunde 

praktiserende, altså ikke alkohol, ikke festing, at man besøker moskeen ofte, ber og sånne 

ting. Det har jo påvirket meg og da har jeg også hatt mye av de samme holdningene, og også 

selvfølgelig på grunn av oppveksten min. Mens senere nå på høyere utdanning, nå som jeg 
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har fått venner som er etnisk norske og har mer liberale holdninger, så har jo det også påvirket 

meg, det har det.” 

 

Informant E er som hen selv beskriver født og oppvokst i et hjem med tradisjonelle 

muslimske og pakistanske verdier. Det å ha hatt omfattende sosial kontakt med unge med 

samme type bakgrunn og verdier, har ført til at informanten ikke har gjort seg store tanker 

rundt dette. For vedkommende betydde det lite å fraskrive det å gå på fester og drikke 

alkohol. Aktiv deltakelse i et trossamfunn ble en del av informantens alminnelige aktiviteter, 

hvor også hens venner og bekjente deltok. Mye av det sosiale miljøet utspant seg i tilknytting 

til trossamfunnet. Som informanten selv beskriver innebar det å begynne på høyere utdanning 

et møte med mange nye mennesker, med vidt forskjellig bakgrunn og holdninger. Møte med 

alle disse forskjellige menneskene vekket hens liberale tankegang. De nye sosiale impulsene 

fikk informant E til å spekulere rundt ulike temaer som innebar tanker rundt egne preferanser. 

Hen fikk et nytt syn på det å kunne delta på nye arrangementer og fester, og det å kunne 

tillate seg å drikke alkohol om en selv ønsket det. Og ikke minst førte de nye impulsene til at 

hen fikk erfaring i å snakke åpent om parforhold. Tross dette er det et punkt informant E ikke 

helt har klart å slippe fra seg. Dette gjelder prestasjonspresset informant E føler i forhold til å 

ta høyere utdanning. Informanten beskriver høye forventninger hjemmefra når det kommer til 

å velge en prestisjeutdannelse. Som den yngste i en søskenflokk har hen i tillegg følt på noe 

press i forhold til å prestere like bra på skolen som sine eldre søsken. Utfra informantenes 

utsagn, kan det tolkes at disse foreldrene i dag befinner seg i Berry et al. (1987) sin 

akkulturasjonsteori i stadiet integrering. Det ser ut til at foreldrene til denne informanten har 

brukt mye tid og krefter på å opprettholde egen kultur, følgelig ved å besøke aktuelt 

trossamfunn ukentlig i tillegg til å omgås i et muslimsk miljø. Dette har de praktisert i mange 

år, noe som følgelig har påvirket informanten til å delta i grupper som har delt mange av 

verdiene til hens foreldre. En betydelig faktor er at informanten ser ut til å ha kjent sterkt på 

individualiseringen som preger majoritetssamfunnet. Ved å ha begynt på høyere utdanning, 

har hen blitt mer integrert i majoritetskulturen, ved følgelig å få flere ”norske” venner, og 

delta på aktiviteter som er vanlig for denne kulturen. Ved å ha vært noe åpen om dette 

hjemme, som tok lang tid før informant turte å være, tolkes det som at foreldrene har fått mer 

forståelse. Istedenfor å sette klare grenser, og forby informant ulike ting som faller under 

begrepet “negativ sosial kontroll”, har foreldrene til informant E godtatt at hen deltar på slike 

arrangementer, og har vært i et parforhold, til tross for at de forsøker å ”veilede” hen bort fra 
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det, er det ikke slik at de nekter eller forbyr. Det tolkes som at foreldrene har gått fra en noe 

strengere, til en mildere og noe mer liberal holdning.  

 

Et spennende faktum er at alle deltakerne i undersøkelsen sier de kan snakke med sine søsken 

om alle vansker. Berry et al. (2006) hevder at etnisitet har en betydelig faktor for psykisk 

helse, og at de unges orientering mot egen gruppe er svært viktig for deres psykiske velvære. 

Utfra utsagn som indikerer nære søskenrelasjoner, kan det tolkes som at disse oppstår av den 

årsak at begge parter vokser opp i det samme miljøet og opplever generasjonskonfliktene på 

nøyaktig samme måte. Videre kan dette muligens være årsaken til at noen unge med 

innvandrerbakgrunn synes det er enklere å omgås andre unge med minoritetsbakgrunn enn 

majoritetsbefolkningen. Det kan tenkes at følelsen av forståelse og det å møte noen som har 

opplevd noe liknende som en selv, er en viktig faktor når man knytter nye sosiale relasjoner.    

 

5.1.5 Sosial kontroll versus frihet 
Spørsmål rundt arrangert ekteskap ble tatt opp og spurt om i alle intervjuene. Informantene 

var nøye med å spesifisere forskjellen mellom et arrangert ekteskap og et tvangsekteskap. Et 

arrangert ekteskap innebærer at en selv kan være med på å bestemme giftemålet til en viss 

grad, mens i et tvangsekteskap har den enkelte det gjelder ikke noe en kan tilføye. 

 

A: “Arrangert ekteskap er når to familier snakker sammen og så blir man enige, og barnet kan 

fremdeles velge om jeg vil gifte meg med den personen eller ikke. Mens hvis det er et 

tvangsekteskap så er foreldrene helt klare på at det er det her som skal skje og du har ikke noe 

du skulle ha sagt. Jeg tror jeg hadde foretrukket, nei jeg vet ikke, ikke tvangsekteskap men 

arrangert ekteskap kan være greit tror jeg”. 

	

Informantene svarer delvis at de tror det blir aktuelt med et arrangert ekteskap for dem, og 

delvis at de tror de vil kunne velge selv så lenge partneren har samme religion og følger de 

samme normene og verdiene. Informant A påpeker at selv om hen kunne vært åpen for et 

arrangert ekteskap, tror hen ikke at det vil forekomme. Vedkommende tror at hen vil få 

mulighet til å finne en partner på egenhånd.  

 

F: “”Eh” nei det er helt opp til oss egentlig (…) optimalt for oss er jo å finne oss noen selv. 

Det er jo det optimale, men arrangert ekteskap er jo på en måte bare en løsning hvis man ikke 

klarer å finne noen selv (LER)”. 
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Informant F påpeker at det beste er å finne en partner på egenhånd, men forteller videre at 

hen kan være åpen for et arrangert ekteskap, om hen ikke finner en partner på egenhånd, som 

hen senere nevner at tror kan bli tilfelle. Informant G og E har et noe annet syn i forhold til 

dette.  

 

G: “Jeg tviler på det, jeg tror mest sannsynlig så kommer jeg til å finne noen selv, men jeg 

tror ikke at jeg hadde gått med på et arrangert ekteskap, men for så vidt så forventer ikke mor 

eller far så mye, det eneste de forventer av meg når det kommer til å finne en partner, så er det 

religionsbasert. De vil bare at jeg skal ha en av samme religion. Og det kan jo la seg gjøre, så 

det er jeg litt usikker på hva som skjer med enda, for det kan hende jeg tar et valg hvor jeg 

bestemmer at det ikke er så viktig for meg, men det har jeg ikke kommet til enda”. 

 

Informant G er ganske konkret på å ikke å ville gå med på et arrangert ekteskap. 

Argumentasjonen for dette er at hovedfokuset hos foreldrene ligger i å gifte seg med en 

partner som tilhører samme trosretning. Dette mener informanten kan være mulig å få til, 

men at hen ikke er helt sikker på om hen ønsker å følge disse kravene og reglene. Informant 

E deler en nokså lik tankegang, og forteller å ha tatt opp dette dilemmaet med sine foreldre. 

Til tross for at hen er glad for å kunne påpeke disse utfordringene, uten at foreldrene blir sure, 

er hen ganske sikker på at det ville skapt utfordringer og problemer om hen ønsket å gifte seg 

med en person som ikke tilhører islamsk trosretning.  
 

E: “Jeg har jo til og med luftet disse problemstillingene om at jeg til tider kan synes det er 

vanskelig å vokse opp i Norge mens vi har pakistansk bakgrunn, med tanke på forventinger 

om for eksempel ekteskap. Jeg snakker rett ut om at jeg synes det er vanskelig og det er godt å 

kunne si det uten at jeg vet at de blir sure for det”.	

 

En tydelig faktor som går igjen i alle intervjuene, er at det generelt ikke forventes et arrangert 

ekteskap utfra foreldrenes perspektiv, det forventes derimot at de unge vil finne seg en 

partner med samme religiøse bakgrunn. I motsetning til informant E og G som argumenterer 

for at dette ikke er noe de enda vet om de ønsker å oppfylle, har informant B et nokså 

annerledes syn på dette. Hen føler det generelt er enklere å omgås mennesker med 

flerkulturell bakgrunn, og ønsker dermed å finne seg en partner med samme bakgrunn som 

seg selv. Alder kan ha noe å si i dette tilfellet. Informant E og G er et par år eldre enn 
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informant B, og begge har vært i parforhold med noen av annen kulturell bakgrunn. 

Informant B har vært klar på at dette er noe hen ikke har gjort grunnet foreldrenes syn og 

regler på det. Her kan det tenkes, som tidligere nevnt, at alder kan spille en rolle. Enten i 

form av å skifte omgivelser ved å ta høyere utdanning, eller ved at de selv har blitt mer 

modne og oppmerksomme på eget ståsted, blant annet gjennom påvirkning fra andre unge 

mennesker med et mer individualistisk menneskesyn. De to informantene har trolig vært i en 

prosess der de har søkt å finne frem til sine egne verdier og ønsker, et sted i mellom de to 

polene av ulike kulturer.   

 

B: “Eh, det tror jeg fordi da spiller jo religion også en rolle, og religion betyr ganske mye for 

foreldrene mine, så da bryter jeg med religionen og selv om jeg ikke tenker at det er veldig 

viktig, så er det veldig viktig for dem, så de ville ha blitt veldig såret om det hadde skjedd. Jeg 

selv vil jo egentlig ende opp med en norsk-pakistaner. Som sagt så har jo de fleste vennene 

mine en flerkulturell bakgrunn og det er jo en grunn for det, det er jo fordi vi på en måte 

klikker bedre sammen og da blir det litt sånn rart og ja, være sammen med en som er etnisk 

norsk når jeg trives best med folk med flerkulturell bakgrunn”. 

	

Det fremkommer et klart skille i aldersforskjellen blant informantene. Det fremstår som at de  

yngre deltakerne ser på det som en trygghet at foreldre kan velge en partner for dem, og ser 

ingen negative sider ved dette. Flertallet av de eldre informantene derimot påpeker å allerede 

ha vært i et parforhold som ikke har blitt respektert av deres familie. Videre forteller disse at 

et arrangert ekteskap kan virke noe skremmende, og at de selv mener å kunne finne en 

partner på egen hånd, om de velger av religiøs fornuft. Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at 

det å ikke inngå noe partnerskap har ulik viktighetsgrad i forskjellige land. Det viser til at 

Pakistan er et av de mest konservative landene når det gjelder førekteskapelige forhold 

(Friberg & Bjørnset, 2019). Informantene i denne undersøkelsen påpekte alle nokså klare 

signaler hjemmefra på hva som er i orden og ikke. Det fremkom ikke et spesifikt skille 

mellom Pakistan og andre land som Irak og Sri Lanka i denne undersøkelsen. Det viste seg i 

stor grad at de unge med bakgrunn fra Pakistan har vært i parforhold allerede, mens de med 

en annen landbakgrunn ikke har det. Videre kan en av forklaringene på dette være at 

informantene som påpekte å ha eksponert seg for et partnerforhold er noen år eldre enn de 

som ikke har det.  
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5.1.6 Fest og forhold til alkohol  
Når det gjelder fest og bruk av alkohol er alle syv informantene raske til å svare med at dette 

er noe de selv ikke ønsker på grunn av deres religiøse og kulturelle verdier. Det er viktig å 

spesifisere at informantene tolket ordet “fest” på ulike måter. For en informant betyr “fest” å 

omgås med sine beste venner og for eksempel å synge karaoke hjemme hos en av dem. De 

andre informantene derimot kunne se på fest både i form av kulturelle sammenkomster og i 

form av “fest” slik det blir uttrykket i TV- serien ”Skam”, som noen av informantene nevnte. 

Derimot påpekte seks av syv informanter at de gjerne kunne tenke seg og vært med på en slik 

fest som de beskriver de har sett på TV og hørt om, for å se hvordan det faktisk er. 

 

B: “Ja jeg har jo fortalt foreldrene mine at jeg har lyst til å dra på en sånn fest fordi jeg bare 

vil oppleve det, jeg vet jo at jeg jo egentlig ikke liker det, ”eh” å drikke og sånt, det er noe jeg 

selv ikke liker, så det har egentlig ikke noe med at foreldrene mine ikke liker det, men ”ehm” 

jeg vil på en måte bare være der og oppleve det fordi jeg ser det i alle filmer, alle serier og da 

vil jeg egentlig bare få oppleve hvordan det er å være der, altså bare å være tilstede.”  

 

 Alle de eldre informantene har deltatt på en fest, hvorav en drikker alkohol innimellom, 

mens resten holder seg unna. Flertallet av informantene beskriver alkoholbruk ikke som et 

religiøst lovbrudd, men mer som et rusmiddel som kan få dem til å gå ut av sin komfortsone 

og miste kontrollen. Dette strider utfra fortolking av informantenes svar, for noen av 

informantene mot deres verdier om å være det “beste” mennesket en kan være, i tillegg til at 

de er redde for å blamere seg. Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at foreldrenes religion har 

en betydelig påvirkning på barnas holdninger. I familier hvor religion er av stor betydning, 

vil i flere tilfeller også barna i større grad ha en konservativ holdning. Informanten som 

hevder å drikke alkohol iblant, påpeker årsaken til valget om å drikke alkohol iblant slik:  

 

E: “(…) alle valgene jeg har tatt, har jeg tatt etter mitt eget ønske. På fester har jeg opplevd 

mye drikkepress, og jeg drar fortsatt på fester uten å drikke, for jeg liker ikke å drikke hele 

tiden. Men da har jeg veldig ofte fått spørsmål om hvorfor jeg ikke drikker, og det er mange 

som har oppfordret meg veldig sterkt og presset meg til å drikke, men alle gangene har jeg 

vært veldig tydelig på at nei, jeg skal ikke, jeg kan ha det veldig fint uten å gjøre det. Men så i 

senere tid, så har jeg prøvd å gjøre det, og jeg kan drikke innimellom. Men i hodet mitt har jeg 

gjort det veldig tydelig at jeg ikke skal gjøre det på grunn av press, men det har da vært en 

bevisst avgjørelse at jeg ville prøve det, og jeg gjør det for meg selv, ikke i det hele tatt for å 

finne tilhørighet”.  
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Ved spørsmål om informanten har fortalt dette til sine foreldre, svarer informant E at moren 

hens oppdaget at vedkommende var beruset en gang. Dette skapte skuffelse og bekymring 

hos foreldrene, men ingen konsekvenser utover det. Informanten blir fremdeles ikke “nektet” 

å dra på fester, men blir oppfordret til ikke å dra, i form av at foreldrene foreslår andre ting 

informanten og foreldrene eksempelvis kan gjøre sammen. Flesteparten av de andre 

informantene argumenterer med at det er greit for deres foreldre at de drar på fester, men at 

foreldrene blir svært glade av å høre at informantene ikke har tenkt å drikke alkohol. Bruk av 

alkohol trenger ikke nødvendigvis å bli sett på som et resultat av integrering, ettersom det 

også er mange unge i majoritetsbefolkningen som ikke drikker alkohol. Foreldrene til de 

kvinnelige informantene synes en tilleggs risikofaktor er hvis det er menn tilstede på festen. I 

forbindelse med Berry et al. (1989) sin akkulturasjonsteori kan det utfra intervjuene tolkes 

som alle informantene er oppvokst i hjem der foreldrene har befunnet seg i stadiet 

integrering, som innebærer at individer opprettholder sine egne kulturelle verdier, men 

samtidig omgås med og tar noe i bruk kulturen til majoritetssamfunnet (Berry et al., 1989).  

 

I dette kapittelet blir ulike kulturelle normer og verdier tatt opp og betraktet. Utfra svarene 

informantene ga, kan det tolkes som om alle syv informantene lever og handler utfra regler 

som har blitt satt hjemme. I hovedsak blir dette sett på som religiøse verdier, som fører til at 

informantene er innforstått med denne livsstilen. Til tross for tilslutning til familiens normer, 

skikker og verdier, skiller noen informanter seg ut, ved at de deltar aktivt på arrangementer 

eller skikker som er vanlig for majoritetsbefolkningen. Dette forårsaker at de i enda sterkere 

grad beveger seg mellom disse to polene, mellom kulturen hjemme og kulturen i sosiale 

settinger/på skolen. Her skiller spesielt informant E seg ut fra resten, ved å gå fra en sterk 

tilknytning til kulturen hjemme, til å være mer åpen for nye impulser og deler en del 

synspunkter med majoritetsbefolkningen. Hos nettopp denne informanten, kan dette muligens 

som Berry et al. (1989) beskriver, ha ført til akkulturativt stress, som leder inn til neste 

kapittel som omhandler de unges fortellinger om sin psykiske helse. En kan ha vanskeligheter 

med å finne sin identitet, og det kan forekomme kulturelt tap, ved ikke å finne tilhørighet noe 

sted. Informant E beveger seg tydelig sterkt mellom disse to polene (mellom kulturen 

hjemme og kulturen i andre sosiale settinger) og har tatt valget om å trekke seg noe tilbake 

fra opprinnelig kultur, ved å være mer åpen for majoritetskulturen. Eksempler på dette er 

bruk av alkohol, å delta på fester og å ha inngått et parforhold med en av samme kjønn. 

Videre påpeker informant vansker i forhold til press og regler, men påpeker samtidig at hen 
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kan være åpen om mye, og blir da møtt med forståelse av sine foreldre. Utfra informantens 

utsagn, kan det tolkes som at hen beveger seg mot akkulturativt stress, men klarer å holde 

igjen, ved å ha en sterk identitet, knyttet til å være akkurat den hen selv ønsker å være, selv 

om hen står midt mellom disse to polene. I neste kapittel ønsker jeg å gå nærmere inn på 

oppfatningen av informantenes individuelle fortellinger og beskrivelser om psykisk helse, for 

å videre prøve å forstå hvordan de beskriver sine ”teorier” om årsaker til deres psykiske 

helse.  

 

5.2 Informantenes oppfatning av egen psykiske helse 
Analysen fortsetter med individuelle fortellinger om hvordan hver informant beskriver sin 

egen psykiske helse. Her blir det skilt mellom generelle og spesifikke faktorer som kan ha 

vært med å påvirke deres psykiske helse. Som forklart i første kapittel menes med generelle 

faktorer årsaker som flere i befolkningen, uavhengig av bakgrunn, kan være påvirket av. Et 

eksempel på dette kan være ytre press i form av karakterpress, eller hva som forventes av et 

individ på samfunnsbasis. Med spesifikke faktorer menes derimot årsaker et individ kan være 

preget av grunnet individuelle hendelsesforløp som tilhørighet til spesifikke grupper. Her kan 

kulturellbakgrunn og familiens normer og verdier ha en betydning. Til tross for at disse to 

begrepene brukes for å belyse ulike mulige årsaker, kan disse krysses. For et individ kan for 

eksempel en spesifikk faktor videre utløse en generell faktor, mens det hos et annet individ 

ikke vil være tilfelle. Et av forskningsspørsmålene i denne oppgaven lyder: Hvordan 

beskriver unge med innvandrerbakgrunn sin egen psykiske helse? Psykisk helse var det siste 

temaet som ble tatt opp, og spørsmålet ble stilt nokså åpent. Målet var at spørsmålene skulle 

være stilt slik at de hadde minst mulig innflytelse på svarene. Tross dette var det viktig å 

avklare hva som i denne undersøkelsen ble forstått under psykisk helse, nemlig psykiske 

vansker som eksempelvis kan innebære mildere form for angst og depresjon, og at 

informantene gjerne åpent kunne snakke om mer alvorlige former for psykiske lidelser, men 

at formålet i denne oppgaven er å undersøke lettere psykiske vansker. I denne undersøkelsen 

skilles det mellom tre punkter: Familiens integrering, informantenes egen identitet og 

veksling mellom tradisjon og individualisme.  

 

Både underveis i intervjuene og i løpet av arbeidet med datamaterialet fikk jeg et innblikk i at 

de unge hadde ulike måter å beskrive sine vansker på. Det viste seg at jo eldre informantene 

var (det vil si de informantene som var fire ti fem år eldre enn resten av informantene), jo 
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tydeligere svarte de på hvordan de opplevde sine egne psykiske vansker. Overraskende nok 

oppga noen av informantene svært raskt at de har hatt problemer med angst eller depresjon i 

en- eller flere perioder av livet. Informantene som fremdeles går på videregående skole var 

derimot, var svært forsiktige med å uttale seg om egne erfaringer rundt sin psykiske 

helsetilstand. Noen oppga aldri å ha følt på noen form for psykiske vansker, mens hos andre 

kom det mer direkte eller indirekte frem utover i intervjuene. Eksempelvis uttrykket en av 

informantene tegn på angst eller ”bekymring uten grunn” i form av at hen så spøkelser. I 

begynnelsen sa informanten at hen hadde sett et spøkelse en gang, men utover i intervjuet ble 

det tolket som om dette nærmere var en form for depresjon, vedkommende selv også hadde 

innsikt i. Informant C beskriver dette som følgende: 

 

C: “Jeg tror at jeg, eller jeg har sånne perioder der hvor jeg kan på en måte isolere meg selv 

og jeg på en måte kan gå rundt og føle at, eller for eksempel når jeg drar på reise, eller en 

gang da jeg dro på reise og jeg kom hjem, så trodde jeg at jeg hadde kastet morgenkåpen i 

skittentøyet også kom jeg hjem også hang den på rommet mitt, også mormoren min er jo død, 

så da falt plutselig bildet hennes ned. Så trodde jeg at hun hadde puttet morgenkåpen min der. 

Så ble jeg sånn skikkelig sånn jeg ble sånn redd og følte at jeg ikke klarte å sove og sånn. 

Men ja det varte i sånn ca. en uke og så gikk det over. Så nå når jeg drar på ferie så må jeg 

alltid rydde rommet mitt, jeg må vite hvor alt står før jeg kan dra. (…) Jeg følte liksom, jeg 

vet ikke, jeg følte jeg var sånn redd liksom. Jeg vet ikke om folk rundt meg merket det men. 

(…) Jeg føler jeg er en person som veldig lett kan isolere meg selv og tro at det skjedde fordi 

ett eller annet. Eller at jeg ikke klarer å sove fordi jeg er redd for at jeg skal stå opp midt på 

natten og ikke klare å sove igjen”.  

 

Informant C deltok på fokusgruppeintervjuet og kom med sin uttalelse rett etter at informant 

B påpekte at hen mente sin egen psykiske helse var bra, i tillegg til at hen påpekte at hen føler 

mennesker rundt seg har et negativt syn på det å ha psykiske vansker eller å oppsøke 

profesjonell hjelp. Informant D støttet seg en del til svaret til informant B, og bekreftet også 

at hen mente å ha en bra psykisk helse.  

 

B: “Ehm jeg tror jeg har det bra, eh jeg går ikke rundt og er engstelig for noe, eller ja så tror 

jeg det. Nå vet jeg på en måte ikke, jeg sier jo selv at jeg ikke, det er litt vanskelig å si fordi 

jeg tror jeg aldri har følt på sånn ordentlig angst og depresjon, men nå vet jeg heller ikke 

hvordan det er å føle på det heller. Men jeg synes faktisk, jeg tror jeg har en bra psykisk 

helse”.  
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Dette kan forklare den noe forsiktige antydningen i uttalelsen til informant C. Interessant er, 

at utover i intervjuet kom det frem at det informant påpekte som en “reise” ikke var ment som 

en ferie, men et lengre opphold vedkommende hadde i opprinnelseslandet til informantens 

foreldre, for å lære seg språket ordentlig. Ifølge informantens uttalelser flyttet hele familien 

dit, men informanten opplevde en frykt rundt følelsen av å “miste” alle sine venner og å 

måtte starte helt på nytt. Gjentatte ganger fortalte informant C om følelsen av ensomhet og 

utrygghet, også i flere år etter at familien flyttet tilbake til Norge.  

 

Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at et utenlandsopphold basert på skolegang for å lære seg 

språket eller bli kjent med opprinnelseskulturen, kan ha konsekvenser for barn og unge med 

innvandrerbakgrunn, i forbindelse med barnets utdanningsforløp og videre integrering i 

Norge. Om utenlandsoppholdet til informanten har, eller vil påvirke videre utdanningsforløp 

eller integrering, er i denne sammenheng uklart. Det som derimot er tydelig, ifølge 

informantens egne utsagn, er at dette oppholdet har ført til en reaksjon hos informanten, samt 

at det har blitt forbundet med noe negativt. Ved spørsmål om vedkommende kunne tenke seg 

å reise tilbake og gjort det samme om igjen, svarer informanten med at det kunne vært et 

alternativ i forbindelse med å undervise om likestilling i det gjeldende landet. Tross dette er 

informant nokså nølende til spørsmålet, og svarer utover at hen ikke kunne tenkt seg det med 

det første.  

 

Informant A som er på omtrent samme alder som informant B, C og D, beskriver sin 

psykiske helse som:  

 

A: ””Hmm”. Nå må jeg tenke over det. Jeg hadde jo en ganske vanskelig periode på 

ungdomsskolen, det var veldig utbredt blant oss, ikke blant, eller jo, blant vennene mine også. 

Blant hele klassen faktisk. Egentlig hele skolen, eller ikke hele skolen (LER), men det var 

veldig utbredt faktisk. (...) Ja man kommer jo i en sånn fase der man føler at (...) man kommer 

sånn plutselig i en fase hvor livet ikke gir mening hvis du skjønner. (...) jeg tror det kanskje 

kommer når man tenker sånn mer på sånn eksistensielle spørsmål, ikke sant? Sånn hvordan 

påvirker det jeg gjør omgivelsene og i det hele tatt har noen positiv effekter på noen måte”.  

 

Informant A fortalte at vansker som var utbredt blant mange ungdomsskoleelever, også gjaldt 

informanten selv. Utover i intervjuet åpnet informanten seg om at vedkommende spiste 
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veldig lite på det tidspunktet, som førte til større bekymring hos familiemedlemmer. 

Informanten husker ikke detaljer rundt problemene, men hen husker at det var problemer med 

å uttrykke, eller sette ord på følelsene ovenfor familie og venner. Informant A er den eneste 

av videregåendeelevene i denne undersøkelsen som har oppsøkt profesjonell hjelp.  

 

Alle informantene opplyser om at de har tatt opp problemene sine med enten familie eller 

venner. Videre kan det tolkes tydelige ulikheter på utsagn rundt egen psykiske helse, fra de 

litt yngre informantene, til de noe eldre. Alle unge som tar høyere utdanning svarte at de har 

opplevd psykiske vansker i perioder av deres liv, og fortalte at de hadde oppsøkt profesjonell 

hjelp da problemene var som tøffest.  

 

Informanten E sitt svar på sin oppfatning av egen psykisk helse lyder:  

 

E: ””Hmm” det er et vanskelig spørsmål. Det går jo opp og ned, og jeg har jo utfordringer 

som angst og depresjoner, vanskelige tanker, men jeg synes fortsatt at jeg klarer å fungere 

(...). Det er en underliggende frykt (...) jeg har generelt siden jeg har vært liten vært veldig 

opptatt av å lykkes, prestere, gjøre det bra. Jeg tror det har en sammenheng med at jeg er redd 

for å ikke klare å nå alle målene mine med tanke på utdanning, jobb, karriere. Ja, sånne ting 

(...)”.  

 

På spørsmål om hvordan informant E ser på sin egen psykiske helse, svarer vedkommende 

svært raskt med at hen har opplevd angst og depresjon. Hen korrigerer dette litt utover med at 

det for det meste gjelder tilfeller der hen opplever angst. Det tolkes som om disse følelsene 

og vanskene baserer seg på et personlig press for informanten, i form av å oppnå gode 

karakterer for så å videre oppnå “noe” i livet. I samtalen blir det tydelig at det er en klar 

forventning hjemmefra, i forhold til hva slags høyere utdanning som blir akseptert. 

Informanten spesifiserer at det kun er prestisjestudier som ingeniør-, medisin-, psykologi-, 

eller jusstudiet som blir sett på og anerkjent som “vellykkede” studieretninger.  

 

I et annet intervju svarer informant G raskt med at vedkommende har gått gjennom en 

depressiv periode i løpet av livet. Denne perioden beskrives som svært tung, med mye 

skyldfølelse og håpløshet. Informanten påpeker at årsaken ikke er skolepress eller press i 

forhold til prestasjon, men at denne depresjonen, som informanten selv ordlegger det, har 

blitt utløst av kjærlighetssorg grunnet et brudd av religiøse årsaker. Her resulterer informant 
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G med at kultur i form av religion var en utløsende faktor for depresjonen vedkommende 

gjennomgikk. Mitt spørsmål lyder: En ting jeg lurer på, da du hadde den depressive fasen du 

beskrev, føler du at det ble utløst av generelle faktorer, eller at det kan ha hatt noe med kultur 

å gjøre? Informanten beskriver denne opplevelsen slik:  

 

G: ”Depresjonen? Generelle faktorer. Men faktisk, det skal sies at jeg tror jeg håndterte det. 

Jeg tror jeg følte på det mye tyngre på grunn av min kulturelle bakgrunn. Fordi fundamentet 

og den bakgrunnen jeg kommer fra, der man har en pakistansk kultur versus en norsk kultur 

var litt tungt for meg å møte på. Og ikke fordi jeg var norsk, men den delen av meg var 

pakistaner. Så det å møte på forhold var bare, måten jeg vokste opp med forhold og relasjoner 

på, er på en veldig annen måte enn slik jeg observerer den norske kulturen gjør. Det er 

kanskje en litt skygge side ved det og, men når det kommer til relasjoner så er det mye mer, 

jeg vet ikke, det er litt høyere terskel for å endre relasjoner også for så vidt. Så da jeg var i en 

relasjon så så jeg på det som mye mer høytidelig enn jeg tror jeg hadde gjort hvis jeg hadde 

vært en norsk person og vokst opp i denne kulturen som et barn av norske foreldre, så tror jeg 

at jeg hadde hatt litt andre perspektiver på sånne typer forhold, enn jeg hadde nå da. Nå var 

det mitt livs kjærlighet, og det var på en måte, ikke sant, det var DET store, og det var 

ekteskap det skulle resultere i, så jeg tok det veldig veldig tungt da alt sammen skjedde. Jeg 

tror at hvis jeg hadde vokst opp i den kulturen litt mer, så hadde jeg kanskje vært norsk på 

akkurat det, og da tror jeg at jeg hadde håndtert det litt bedre. Vært mer realistisk på at forhold 

kan ende og de kan slutte, og at det er naturlig på en måte. Det trenger ikke å være verdens 

undergang”. 	

 

Det er viktig å påpeke at informanten sier at kulturell bakgrunn ikke har vært med på å hindre 

vedkommende i å gjøre ting, eller leve et liv slik hen ønsker. Informanten mener heller ikke 

at det i det lange løp har negative konsekvenser å ha en annen etnisk bakgrunn. Tross dette 

var det nettopp det som utløste hens store frustrasjon og den depressive perioden som varte i 

over ett år. Det er viktig å se i betraktning at det ikke er mulig å si hvordan informanten 

hadde reagert i et slikt tilfelle om hen ikke hadde hatt den kulturelle bakgrunnen 

vedkommende har.  

 

Informant F vurderer sin psykiske helse noe svingene: 

 

F: “Psykisk helse, jeg vet ikke, det er jo litt sånn opp og ned da. Jeg har slitt litt med det opp 

gjennom årene. Men jeg føler nå at det er så få som ikke har det. (…) Det går jo opp og ned til 
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dager. Noen dager føler man seg ikke så bra, mens andre dager føler man seg bedre. Jeg selv 

føler at det blir forverret med skolen. Jeg føler at jeg ikke får tid til å tenke så mye når det er 

så mye stress på skolen. (…) Jeg tror ikke at jeg direkte er deprimert, det tror jeg ikke jeg har 

blitt enda. Men jeg tror jeg har slitt litt med angst. Ikke noe sånn alvorlig grad, jeg hadde en 

periode der jeg ikke hadde så lyst til å gå ut og møte folk (…) jeg avlyste ofte dagen før, men 

det gikk over”.  

 

Informant F påpeker å ha slitt med psykiske vansker opp gjennom årene. Hen hevder også at 

det antagelig er noe de aller fleste mennesker har opplevd. Informanten påpeker at den 

primære utløseren for disse vanskene var skolepress. Videre forteller informanten at det 

hovedsakelig var angst i form av å ikke tørre å oppholde seg blant andre mennesker, eller 

delta på ulike arrangementer, som var selve problemet.  

 

Oppsummert er det flere vidt forskjellige utsagn og synspunkt når det kommer til hvordan 

informantene oppfatter sin egen psykiske helse. I intervjuene fremkommer det også svært 

ulike synspunkt til dette temaet. Psykisk helse ser ut til å være et mer tabubelagt tema hos de 

yngre informantene, mens de eldre informantene svarte svært raskt og åpent til spørsmålene. 

Alle av de eldre informantene påpekte å enten ha følt på angst eller depresjon, og var villige 

ti å utdype dette. Dette kan ha blitt påvirket av at det generelt er mye snakk om individers 

psykiske helse, og at antall psykiske helseplager, generelt, har økt i befolkningen. Det kan bli 

sett på som noe skremmende at unge i så stor grad selv påpeker å ha vansker. På en annen 

side derimot kan det tenkes at det er nokså naturlig å føle på vansker i løpet av livet, spesielt 

nettopp i perioden man går over til å bli voksen. Det kan tenkes at de noe eldre informantene 

har reflektert over ulike grunner til dette, og kjent mer på å ha vansker ettersom de muligens 

har opplevd større konflikter, i det de bega seg ut på, og ble medlemmer av grupper som 

hovedsakelig består av majoritetsbefolkningen. Tross dette, påpekte også to av de yngre 

informantene å ha opplevd psykiske vansker, de formulerte det på en noe annerledes måte. 

De var mer vage og trolig ikke helt klar over sin egen psyke eller forløp.  

 

5.2.1 Oppsøke profesjonell hjelp  
Etterfulgt av å ha beskrevet sine opplevelser og egen oppfatning av psykisk helse, fikk 

informantene spørsmål om de noen gang har oppsøkt profesjonell hjelp, eller om de har 

vurdert å gjøre det. Her svarte fire av syv informanter at de har oppsøkt profesjonell hjelp, 

dette har hovedsakelig vært i form av en institusjon som samarbeider med 
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skolen/universitetet som informantene tilhører. I dette kapittelet blir det hovedsakelig spurt 

om å ha oppsøkt profesjonell hjelp. Videre viste det seg at informantenes kulturelle bakgrunn 

ble det mest interessante å diskutere. Det å ha oppsøkt profesjonell hjelp, og sammenheng 

med kulturell bakgrunn, glir noe inn i hverandre i dette kapittelet.  

 

Det fremkommer et klart skille mellom de noe yngre og de eldre informantene når det gjelder 

å ha vært i kontakt med profesjonell hjelp. Dette kan skyldes at det krever et større 

pågangsmot for de yngre informantene med å ta steget for å oppsøke profesjonell hjelp. To av 

disse påpeker at de hadde vært redde for å bli sett ned på, og at det føles som skam å oppsøke 

hjelp. 

 

B: “Jeg føler at folk har en sånn innstilling da, en litt negativ innstilling hvis noen skulle til en 

psykolog, for jeg tror det er lett for folk å tro at man er dum, sånn hvis noen får vite at man 

drar til en psykolog, så føler jeg at folk hadde kommet bort og bare hva har skjedd? Som om 

noe veldig stort skulle ha skjedd, nesten som om jeg hadde blitt operert og kommet ut av et 

operasjonsrom, og jeg tror ikke det er så behagelig å gå rundt å vite at folk tror du er en viss 

type person”.  

 

Det er viktig å poengtere at informant B ikke oppgir å ha hatt noen erfaringer med å ha slitt 

med, eller hatt vansker i forhold til sin egen psykiske helse. Tross dette forbinder informanten 

det å oppsøke profesjonell hjelp som noe negativt. Informanten er redd for hva andre skal si 

om vedkommende, og at mennesker rundt vil tro det har skjedd noe alvorlig, i og med at hen 

forbinder det å gå til en psykolog med “å komme ut av en operasjonssal”. Dette kan følgelig 

ha noe med kulturell bakgrunn å gjøre, som to andre informanter lenger under, med samme 

kulturelle bakgrunn, poengterer. Temaet psykisk helse, blir hos mange familier tabubelagt. I 

tillegg til at det snakkes mye i omkretsen som følgelig kan føre til at svært mange får vite om 

enkelte tilfeller.  

 

D: “Jeg føler jeg først hadde gått til søstrene mine fordi jeg føler jeg har størst tilknytning til 

dem, så til mamma og til slutt hadde jeg gått til vennene mine (…) i forhold til å gå til 

psykolog så går det litt på det med at folk kan tro ting om deg, og den tanken gjør at jeg ikke 

har lyst til å gå til psykolog”. 
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Informant D deltok i samme fokusgruppeintervju, som informant B og C, og under intervjuet 

tolkes det som at informant D lener seg noe på svarene informant B avgir, til tross for at alle 

tre informantene har ulik kulturell bakgrunn. Svaret i forhold til det å oppsøke profesjonell 

hjelp lyder hos hen nokså likt som hos informant B, uten at hen kan begrunne det noe særlig 

videre. Det tolkes som at informant D ble noe påvirket av informant B under hele intervjuet. 

Vedkommende virket noe utrygg og sjenert, spesielt i omtale om kulturell bakgrunn og 

psykiske helse.  

 

C: “Jeg tror ikke jeg hadde klart å sitte og snakke med en person som jeg ikke kjenner, og jeg 

tror jeg hadde følt sånn å sitte der og sutre foran en person jeg ikke kjenner. Eller som jeg 

føler at den personen får penger for det, og jeg føler egentlig ikke at den personen bryr seg så 

mye. Det er bare noe jeg mener da, jeg tror ikke jeg hadde klart det, ikke fordi folk hadde 

tenkt at det var noe galt med meg, det er mer det at jeg tror ikke jeg hadde likt det”.  

 

Videre forteller informant C med samme alder som informant B og D, at det for hens del ikke 

handler om hva mennesker rundt tenker om vedkommende, men mer på at hen ikke har riktig 

troen til det å oppsøke profesjonell hjelp, ettersom psykologer har dette som yrke og får betalt 

for jobben de gjør. I tillegg kan det tolkes at informant C ikke ønsker å være til bry for noen, 

eller belaste andre med sine problemer. Interessant er at denne informanten har en annen 

kulturell bakgrunn, enn de andre to deltakerne av gruppeintervjuet, som nettopp kan være 

med på å begrunne noe av hens tankegang. Det forstås som at hos hen handler det mye mer 

om å ikke bry eller belaste andre, enn hva andre vil mene eller tro om en selv. Dette er 

spekulasjon utfra egen fortolkning av svarene informantene avga og hens væremåte.  
 

A: “Jeg snakket med, ikke helsesøster, men en annen person på skolen, en viktig person, men 

det var også på en måte at alle kunne dra til henne. (…) Men mest hjalp det å snakke med 

mamma. Mamma og jeg har et godt forhold, så hun forklarte meg at alle vil gå gjennom det, 

og at hun selv har gått gjennom slike ting”.  

 

Informant A er omtrent på samme alder som informantene over, men viser et noe annet syn 

på det hele. Denne informanten påpeker selv å ha gått gjennom en noe vanskeligere periode, 

og oppsøkte dermed hjelp på skolen vedkommende gikk på. I intervjuet kom det frem at 

mesteparten av elevene i klassen til informanten hadde vanskeligheter rundt denne tiden, og 

det var lagt opp til at elevene kunne få gå og snakke med en person dersom de trengte det. 
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Dette kan ha gjort steget noe enklere for informant A å oppsøke profesjonell hjelp, ettersom 

det var et åpent tilbud, og flere av medelevene gjorde dette.  

 

Informant F påpeker å ha oppsøkt profesjonell hjelp og svarer på dette i forbindelse med 

kulturell bakgrunn. Årsaken til at hen forbinder det å ha oppsøkt profesjonell hjelp med 

annen kulturell bakgrunn, kan forstås som at hen ikke føler å kunne snakke med hens foreldre 

om problemer, på grunn av deres kulturelle bakgrunn, og dermed ønsket å oppsøke 

profesjonell hjelp.  

 

F: “Jeg har vært hos SiO og så går jeg til psykolog. (…) Jeg synes ikke det er så behagelig å 

snakke med mamma og pappa om sånne ting. Jeg tror det er at de kommer fra en annen 

kultur, hvor man, det er lite forståelse for hvorfor man føler det som man gjør. Fordi det ikke 

er en sykdom som, eller hvis man for eksempel er psykisk syk så er det ikke en diagnose sånn 

sett, hvis man bare har det litt vanskelig, eller bare stresser mye, så sier de: “jammen ikke gjør 

det da”, men det er jo ikke så lett å bare ikke gjøre det. (…) Jeg tror at de i Pakistan har like 

mange problemer som vi har, men der snakker man ikke åpent om det, det er få som går til 

psykologer. Der er man mye mer opptatt av hva andre kommer til å si, siden det er et så tett 

miljø”.  

 

En av de noe eldre informantene, nevner at hen har valgt å oppsøke profesjonell hjelp, og ser 

ikke noe tabu i dette, til tross for at informant F påpeker at hos hens foreldre og i deres kultur 

er det å ha en psykisk lidelse svært tabubelagt, og blir ikke sett på som en ordentlig sykdom. 

Det er viktig å spesifisere at informant F ikke nevnte noe om at hen selv har en psykisk 

lidelse, informanten snakket kun generelt om dette feltet. Dette viser seg å være noenlunde 

likt fremtredende hos alle de tre eldre informantene. Ingen av dem ga uttrykk for å ha 

vanskeligheter med å påpeke eller snakke om at de har oppsøkt profesjonell hjelp i 

intervjuene, og alle tre snakket fritt og åpent om temaet. Det kan tolkes at de noe eldre 

informantene har blitt tryggere på å oppsøke profesjonell hjelp, ettersom det er aktuelt for 

mange unge generelt i dagens samfunn.  

 

Informant E svarer likt som informant F på spørsmålet om å ha oppsøkt hjelp, både i 

forbindelse med hens egne vansker, i tillegg til å nevne hens kulturelle bakgrunn og mulige 

fordeler ved å benytte seg av religiøse veiledere.  
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E: “Jeg har oppsøkt hjelp hos psykolog ved den høyere utdanningen jeg går på, tilknyttet den. 

Jeg føler det hjalp litt, men ikke så veldig. Men det har hjulpet litt med å få det ut og få satt 

ord på følelsene og ja. (…) Jeg har ofte tenkt på at det hadde vært fint å få hjelp fra et religiøst 

perspektiv, men de organisasjonene og den moskeen jeg tilhører, som mange kjenner til, der 

er det veldig få som snakker norsk. Jeg tenker at de har taushetsplikt, men jeg føler meg ikke 

komfortabel i det hele tatt med å blottlegge meg og fortelle alt jeg føler til dem. (…) Og så 

kjenner mange av dem lite til den norske kulturen, og hvordan det er å vokse opp her, så da 

blir det litt sånn. Jeg tror ikke jeg vil kunne få et ordentlig svar der. Men en ting jeg har 

vurdert er å for eksempel snakke med en prest (…) jeg tror nok at de kjenner bedre til 

kulturen her, hvordan det er å vokse opp her med problemene og utfordringene, også hadde 

jeg følt meg litt tryggere med tanke på taushetsplikt”.  

 

Informant E påpeker å også ha oppsøkt profesjonell hjelp. I hens tilfelle var det heller ikke så 

vanskelig å oppsøke hjelp, ettersom flere andre venner og medelever gjorde det samme hos 

denne organisasjonen. Videre er informant E konkret på å kunne tenke seg å oppsøke religiøs 

hjelp, men helst hos en prest, ettersom hen føler taushetsplikten vil være mer ivaretatt, enn 

hos hens egen religiøse tilhørighet. Informanten påpeker at en prest har høyere utdannelse 

enn det en imam kan ha. Disse har i noen tilfeller kun gått på noen kurs, som informant 

mener hen ikke helt har troen på at da nødvendigvis vil kunne hjelpe hen.  

 

Informant G forteller også det å ha oppsøkt profesjonell hjelp i forbindelse med kulturell 

bakgrunn. Hen skiller derimot mellom hva slags form for hjelp hen ønsker å oppsøke i 

forbindelse med hvilke problemer hen har.  
 

G: “Jeg oppsøkte hjelp hos en psykolog. (…) Det hjalp absolutt. Så jeg gikk til psykolog 

regelmessig forrige semester, også har jeg begynt å få det bedre. (…) Ja så det hjelper ikke 

sant. Det er viktig å ta tak i problemer også løse dem litt. (…) Hvis jeg trenger hjelp med det 

menneskelige sinn så går jeg til en psykolog, og hvis jeg trenger hjelp med kroppen min så 

går jeg til en lege, og hvis jeg trenger hjelp med sjelen min så går jeg til en religiøs veileder. 

Men det var ikke sjelen min, det var psyken min som slet, da måtte jeg gå til psykolog”.  

 

Informant G har i likhet med tre av de andre informantene også oppsøkt profesjonell hjelp, og 

dette i form av en psykolog hen har gått til regelmessig. I motsetning til informant E, har 

denne informanten derimot ikke troen på at en religiøs menighet vil kunne være til hjelp for  

hens vansker. Informanten beskriver dette klart og tydelig i hens utsagn, og har et spesifikt 



	 85	

bilde om hvilke organisasjoner eller personer man bør oppsøke i forhold til ulike vansker 

eller problemer.  

 

Helhetlig kan det, som allerede tidligere beskrevet, tolkes at de eldre informantene er 

tryggere på seg selv i forhold til temaet psykisk helse, og har lavere terskel for å oppsøke 

profesjonell hjelp om de føler et behov for dette. Tre av de fire yngre informantene så på det 

å oppsøke hjelp som enten noe skambelagt og alvorlig, eller var skeptiske til jobben 

psykologene gjør, og hadde ikke troen i at dette ville kunne hjelpe. Alle tre som påpekte dette 

deltok i gruppeintervjuet, som kan ha vært med å påvirke utsagn til informantene. Videre er 

disse tre nære venner, og det kan tenkes at de dermed har noen like holdninger. Informant C 

skilte seg derimot fra informant B og D i gruppeintervjuet, ved å påpeke at hen ikke synes det 

er noe skambelagt i å oppsøke hjelp, men at det mer går på tillitten til jobben psykologene 

gjør.  

 

 Det er viktig å huske på at ikke nødvendigvis alle informantene fortalte om hele deres 

livshistorie, og det kan tenkes at noen lot være å fortelle om opplevelser eller hendelser i 

intervjuene. Videre kan det tolkes at hvilken kulturell bakgrunn informantene har i forhold til 

landbakgrunn, kan ha en innvirkning på synet de har i henhold til det å oppsøke hjelp. Det 

viste seg at informantene som har sitt opphav fra Pakistan påpekte i stor grad at det i deres 

kultur er av viktighet hva medmennesker tenker om en, i tillegg til at det er et tett miljø hvor 

det fort blir snakket om slikt. Det tolkes som psykiske lidelser er noe skambelagt i denne 

kulturen, til tross for at informantene mener å tro at mennesker i Pakistan har, om ikke de 

samme vanskene som mennesker i Norge, i stor grad også ulike vansker. Til tross for at 

informantene selv gjennom intervjuene ofte påpekte at det ikke er kulturell bakgrunn, men 

religion som preger dem, forstås det som at kulturell bakgrunn fra ulike land påvirker 

religiøst normsett. Informanten som har sitt opphav fra Irak, som også har en islamsk tro, 

hadde en svært ulik tankegang i henhold til psykisk helse generelt. Utfra hva som ble sagt i 

intervjuet, tolkes det utfra utsagn fra denne informanten, at psykiske vansker ikke 

nødvendigvis er så tabubelagt, men at det mer handler om å leve i sin egen verden og forsøke 

å ikke være til bry for andre. Informantene med tamilsk bakgrunn viste noe ulik tankegang 

rundt dette. En av informantene var både åpen for å snakke med familien om vanskene sine, i 

tillegg til å oppsøke hjelp. Noe av årsaken til at vedkommende oppsøkte hjelp, var nok 

ettersom flertallet av hens medelever gjorde dette. Den andre informanten med tamilsk 

bakgrunn, som deltok i gruppeintervjuet, støttet seg svært mye til en av de andre to 
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informantene. Her tolkes det at informanten ikke ønsket, eller var klar for å si sine egne 

meninger. Det kan også være at informanten tenkte helt likt som den andre informanten, men 

utfra hvordan intervjuene foregikk, tolkes det at informanten var noe usikker. Nå som både 

kulturelle og religiøse perspektiver har blitt sett på, i tillegg til at synspunktene informantene 

delte om temaet psykisk helse, samt det å oppsøke profesjonell hjelp har blitt beskrevet, vil 

det i neste delkapittel bli gått inn på hva som kan ha påvirket og være ulike årsaker til 

vanskene informantene påpekte å ha følt på.  

 

5.3 Informantenes egne ”teorier” om årsaker til psykiske 

vansker  
Etter at informantene hadde fått spørsmål rettet mot utdanningsvalg, skolepress, sosiale 

forhold og sosiokulturell bakgrunn, ble de bedt om å vurdere sin egen psykiske helse. 

Informantene ble deretter oppfordret til å tenke gjennom og begrunne hva de selv trodde var 

årsaken til disse vanskene (dersom informantene hadde dette), samt om de mener disse 

vanskene kunne være generelt betinget, eller om de antok det kunne ha en sammenheng med 

deres kulturelle bakgrunn. Her ble det skilt mellom individuelle og sosiale faktorer, hvor 

individuelle faktorer er noe som berører det enkelte individ, mens sosiale faktorer kan være 

utfordringer generelt, som flere i samfunnet blir påvirket av. Resultatet av at informantene 

selv ble bedt om å uttale seg om mulige årsaker til deres vansker var at de stort sett trodde at 

vanskene hadde med dem selv å gjøre og at de var skyld i problemene. Det kan se ut som 

spesielt unge mennesker synes det er vanskelig å påpeke utenforliggende årsaker som en 

mulig faktor, for eksempel vansker relatert til deres foreldre eller kulturelle bakgrunn, når de 

forteller om utvikling av psykiske plager.   

 

5.3.1 Prestasjonspress i forhold til høyere utdanning  
En interessant faktor som fremkommer hos alle de syv informantene var at de ønsket å ta 

høyere utdanning, hvorav det for de fleste var snakk om en form for prestisjeutdannelse. Tre 

av de fire yngre informantene påpekte at det ikke hadde noe press hjemmefra i forhold til 

hvilken høyere utdanning de skulle velge, men at de følte et press på å prestere så godt som 

mulig på skolen. De nevnte at gode karakterer var viktig. Hos to av de noe eldre 

informantene var det tydelig at foreldrene ønsket at de skulle ta en såkalt prestisjeutdannelse. 

Kun en av informantene svarte at det ikke var av betydning hvilken utdanning hen valgte, så 
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lenge det var en form for høyere utdanning. Om informantene opplevde eller har opplevd 

skolepress varierte i stor grad. Tre av de yngre informantene opplevde at det var mye fokus 

på skoleprestasjoner, og de følte på et visst press i forhold til å prestere bra på skolen. De 

eldste informantene derimot hadde ikke opplevd et direkte press hverken fra foreldre, 

medelever eller skolen. En av de yngre informantene begrunner presset slik:  

 

B: “Ja skolepress det føler jeg er der. Vi har jo veldig mange vurderinger som bare kommer, 

noen av vurderingene kan jo være på samme dag, så da har vi to viktige vurderinger på 

samme dag, og vi får på en måte dårligere tid til å øve på en prøve, men ja det går (…) Men 

jeg vil ikke si at det er noe press mellom medelever, for hvis jeg har en karakter så er det på 

en måte min greie, det har egentlig ingenting med noen andre å gjøre, og jeg føler de fleste 

har det sånn. Deres karakter er deres karakter”.  

 

Dette sitatet gjenspeiler utsagn til hvordan tre av de yngre informantene opplevde press fra 

skolevesenet, som kan oppfattes som en generell og sosial faktor. Den siste av de yngre 

informantene derimot har ikke følt på noen form for press fra skolen eller medelever. Denne 

informanten følte derimot at hen satte høye krav til seg selv. Informant A trakk også en 

forbindelse mellom generelle og spesifikke eller sosiale faktorer.  
 

A: “Jeg har jo veldig store krav til meg selv. Jeg setter jo krav til at ja det her skal jeg få til. 

Jeg har store ambisjoner på den måten, men ikke sånn at det påvirker hverdagen. Så dette er 

krav som jeg har satt til meg selv. (…) Jeg vet at de med samme bakgrunn som meg, sånn sett 

er jo foreldrene mine veldig åpne til alle studier, men jeg har jo også venninner som har sånn 

”eh” strengere krav. Jeg vet ikke om det kommer av foreldre eller dem selv. Men sånn 

generelt i kulturen vår så har jo skole veldig stor prioritet fordi, spesielt også på grunn av 

situasjonen i hjemlandet, studier og det at man klarer å snakke og tale på en bra måte har 

veldig mye å si, siden det har vært en sånn borgerkrig”.  

 

Som sitatet over viser følte informanten på et press overfor seg selv, til tross for at hen ikke 

følte noe direkte press utenfra. Tross dette påpeker vedkommende at unge i hens krets kan 

oppleve å føle på et større ytre press, fra sine omgivelser. Utsagnet nedenfor gjenspeiler 

synspunkter til de noe eldre informantene. Informant E ønsket å være en av familiens 

representanter, og det kan forstås som om vedkommende har en kollektivistisk tankegang.  
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E: “Ja jeg følte et stort skolepress på videregående. Men jeg vet ikke helt om det presset er 

kun meg selv som har vært veldig opptatt av at jeg selv skal gjøre det bra, eller om det er et 

ytre press. Det har jo aldri vært et direkte ytre press om at jeg må få gode karakterer på 

skolen, men i og med at jeg som jeg fortalte at mine søsken har tatt høyere utdanning, så har 

jeg alltid tenkt den tanken på at jeg vil gjøre det samme, og hvis jeg ikke klarer å ta høyere 

utdanning eller kommer inn på et prestisjestudium så vil, ”eh”, foreldrene mine være stolte av 

mine andre søsken som har gjort det, mens jeg vil på en måte være kanskje familiens, ”eh” en 

svakhet i familien som ikke klarte det. Så de tankene har jo vært der. Så det har vært et 

indirekte press der, det har det”.  
 

Videre beskriver en annen informant også en form for press, men påpeker at dette presset 

skyldes hens personlige interesser og mål.  

 

G: “Jeg merket et veldig press på barneskolen, at jeg skulle være en flink elev hjemmefra, 

hvis man skal tenke på den måten. Så jeg har jo, hvis man skal snakke rent psykologisk, hatt 

et press hjemmefra, da jeg var veldig liten, på at det er viktig at man presterer, og at det ikke 

er bra om man ikke presterer, selvfølgelig. Jeg tror alle barn har det for så vidt, men min 

videregående prestasjon skyldes nok mer mitt eget ønske om å prestere, og kanskje om man 

skal analysere det, så handler det også om at jeg følte bedre om meg selv hvis jeg presterte. 

Ikke at det var så veldig tungt å ta videregående uansett da”.  

 

Et interessant punkt er at fire av informantene føler et press, men at dette presset etter deres 

egen oppfatning, er forårsaket forventinger av en selv til ens egen prestasjon.   
 

F: “Nei altså det var mer jeg som presset meg selv, jeg har aldri følt press fra utsiden i det 

hele tatt. Det har bare vært et problem jeg har hatt med meg selv, at jeg har presset meg selv 

kanskje litt for hardt, så det er nok mer det jeg tror. Jeg har jo alltid fått høre av mamma og 

pappa at jeg skal ta det rolig/roligere og ikke lese”.  
 

G: “Jeg er vokst opp i en familie der alle har en prestisjefull utdannelse, der det kanskje har 

vært et lite press på at det er noe man kan gjøre, men jeg var ganske lenge fast bestemt på at 

jeg ikke skulle bli det, nettopp fordi det var så mange som var det, men så gikk jeg veien om å 

velge studieretningen som jeg gjorde”.  
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Til tross for at foreldrene ikke dirkete har presset informant G til å ta et prestisjestudie, har 

hen indirekte følt på en oppfordring til dette, ettersom en stor del av hens familie har fullført 

dette selv.  
 

Det kan tolkes at det klart er en sammenheng mellom forventninger hver enkelt av disse 

informantene har for sin fremtid og følelsen av en form for press. Tre av informantene 

opplevde tydelig et press på skolen i tillegg til at det forventes noe hjemmefra, mens de 

resterende fire påpeker at dette stresset kun er utløst av deres egne forventninger. Tross dette 

kommer det hos to av disse informantene tydelig frem at det er noe mer enn kun egne 

forventninger. Til tross for at de hevder å ikke ha følt på noe press hjemmefra, kan det tolkes 

at det underliggende har vært ubevisste forventinger. Det at informant E sammenligner seg 

med sine søsken som har tatt høyere utdanning, hvorav prestisjeutdannelser, i tillegg til at 

hens foreldre kom til Norge for å arbeide slik at de kunne sende hjem penger til sitt hjemland, 

kan være årsaker til at informanten føler et så stort prestasjonspress som vedkommende gjør. 

Hos informant G derimot viser det seg at vedkommende har blitt oppdratt med et syn på at 

det er viktig å prestere i livet. Hos denne informanten viser det seg også at det har vært noen 

bakenforliggende forventinger til å ta høyere utdanning. Det forstås som at informantene 

individualiserer problemene sine, og har lett for å legge skyld på seg selv. For meg virker det 

som at de er svært forsiktige med å legge skyld på, eller si noe negativt om andre, som for 

eksempel familien eller kulturell bakgrunn. Til tross for at informantene individualiserer 

mange av problemene, viser de samtidig til faktorer utenfra eller til sosiale årsaker, men 

påpeker dette forsiktig.  

 

5.3.2 Konflikt mellom kulturene?  
Et fellestrekk i intervjuene viste seg at mange av informantene kunne føle på en form for 

konflikt mellom kulturen hjemme og kulturen hos individets sosiale krets. Betegnelsen av 

konflikt blir valgt å bruke ettersom alle informantene ga uttrykk for at dette er noe som 

preger dem, til tross for at ikke alle informantene nødvendigvis så på dette som noe negativt.  

 

A: “Nei jeg tror ikke det. ”hmm”, det var jo litt sånn med leirskole og sånt da, men det var 

ikke noe sånn konflikt, det var mer sånn, åja må man gå på det? Åja ok liksom, litt sånn. For 

det er jo ikke, jeg tror ikke at det er vanlig i tamilsk kultur at man drar på leirskole, men til 

slutt så var det greit at jeg dro”.  
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Informanten over beskriver en konflikt i den forstand, at foreldrene i starten var skeptiske til 

aktiviteter majoritetsbefolkningen deltok på, ettersom disse ikke tilsvarte deres tradisjoner. 

Dette utløste at de stilte mange spørsmål rundt aktiviteter skolen plana, som informanten 

stadig var nødt til å forklare. Foreldrene til informanten lot hen få delta på alle ulike 

arrangementer og aktiviteter som var blitt igangsatt av skolevesenet. Videre beskriver 

informanten at foreldrene har tilpasset seg majoritetssamfunnet mer med årene, og at det var 

enklere for dem å si ja til ulike aktiviteter, ettersom de så at det alltid gikk bra. Informanten 

påpeker at hens søster ikke står i de samme diskusjonene som hen selv gjorde, her godtar 

foreldrene slike aktiviteter med en gang.  

 

B: “”Eh” ja jeg vet egentlig ikke, jeg føler kanskje at foreldrene mine er litt mer 

overbeskyttende enn foreldrene til de norske vennene mine, men jeg vet ikke om det har noe 

med kulturen deres å gjøre, eller bare det de har vært igjennom da. (…) Jeg har jo fortalt dem 

at jeg har lyst til å dra på en sånn fest for eksempel, fordi jeg bare vil oppleve det. Jeg vet jo at 

jeg ikke liker det, eh å drikke og sånt, det er noe jeg selv ikke liker, så det har egentlig ikke 

noe med at foreldrene mine ikke liker det å gjøre. Men jeg vil på en måte bare være der og 

oppleve det, fordi jeg ser det i alle filmer, alle serier, Skam for eksempel, og da vil jeg 

egentlig bare få oppleve hvordan det er å være der, altså bare være tilstede”.  

 

Informant B definerer denne konflikten, beskrevet over, med et noe annet synspunkt. Det 

oppleves tydelig for informanten at hens foreldre ser ut til å være strengere enn informanten 

opplever foreldrene til ungdommer på samme alder som tilhører majoritetskulturen. Lik som 

informant A, forsvarer informant B dette med at det kan ha en sammenheng med opplevelser, 

tilhørighet og kulturell bakgrunn til dets foreldre. Her betraktes det heller ikke som noe 

negativt, men mer i den forstand at dette er utløst av uvitenhet og frykt for hva det ukjente og 

nye vil innebære.  

 

C: “For eksempel norske de drar på fester og sånn, men jeg tror ikke jeg hadde fått lov til å 

dra på fest liksom. (...) Jeg har ikke fordommer mot folk som drikker, det er på en måte deres 

valg. Jeg har ikke fordommer mot å drikke på grunn av religionen jeg har, men det er fordi jeg 

har lyst til å ha kontroll over meg selv, jeg liker ikke å tenke at jeg kan si ting og gjøre ting 

som jeg egentlig ikke hadde gjort, så jeg har ikke fordommer mot folk som gjør det. (…) Jeg 

kunne vært venn med en som drikker”.  

 



	 91	

Videre definerer en annen informant dette som noe hen er usikker på om hadde vært greit av 

hens foreldre eller ikke, med den tanken at informant tror det ikke ville vært greit å dra på en 

fest. Dette viser også en mulig konflikt informanten opplever, uten å direkte påpeke at det 

oppleves som en konflikt. Informanten er derimot opptatt av å påpeke at disse valgene 

skyldes religiøst hold, og ikke synspunktet til hens foreldre.  

 

E: “Ja det har jeg jo. ”Eh” det er mange konflikter. Jeg vet ikke helt hvilken jeg skal beskrive 

nå, men for eksempel det med forventinger foreldre har til meg og hva jeg selv ønsker i livet. 

(…) Det er viktig at man ikke er en som drikker, har sex og fester”.  

 

Informant E sier klart og tydelig at hen føler en konflikt mellom ”kulturen i hjemmet og i 

ulike sosiale settinger”. Det ser nesten ut som informanten føler at alle forventninger hen skal 

ha for livet er skapt av foreldrenes tanker og krav.  

 

Informant G skiller i sine utsagn tydelig mellom kultur og religion. Hen mener at det noen vil 

se på som muligens av årsak til konflikt mellom kulturer, er basert på religion. Hens foreldre 

lever utfra religiøse verdier, som informant har tatt med seg, og dermed ønsker å leve etter 

disse verdiene selv, dermed ser hen ikke på dette som en konflikt. Om man tydelig kan skille 

mellom kultur og religion er et spørsmål for seg. Jeg tenker at religion uansett er noe kulturelt 

preget, ettersom samme religion ser ut til å bli praktisert ulikt i forskjellige land. Dette er kun 

en egen refleksjon, men vil ikke bli gått nærmere inn på i denne oppgaven.  

 

G: “Nei ikke egentlig, fordi ingen av oss er noe sånn særlig kulturelle mennesker, så selv om 

vi på en måte liker både norsk og pakistansk kultur, så er ingen av oss egentlig, når det 

kommer til de store spørsmålene, de etiske spørsmålene, når vi kommer til de viktige tingene, 

så er ingenting kulturelt basert, men derimot religiøst basert. Så alle argumentene vi 

representerer overfor hverandre har basis i religion og ikke i kultur. Derfor er vi som oftest 

enige om ting, så det blir ikke en konfliktbasert kultur, da blir det i så fall fortolkning av 

religion. (…) Jeg har fått lov å gå på fester, men jeg har ikke fått lov til å drikke meg full. 

Men det er jo ikke noe jeg ønsker selv heller, fordi jeg ikke vil gjøre det av religiøse grunner 

heller, så det har vi på en måte vært ganske enige om hva vi gjør. Ikke at de nødvendigvis 

liker at jeg går på fester, bare fordi det er jo en ting som vi er enige i, ikke akkurat er det mest 

sunne for et sinn, men de er jo heller ikke, så lenge de stoler på at jeg oppfører meg og 

hvordan jeg behersker slike situasjoner, så har de sånn sett ikke noe imot det”.  
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Utfra hvordan informant G beskriver forholdet mellom kulturen hjemme og på utsiden, kan 

det tolkes at vedkommende ikke føler noen særlig konflikt basert på kultur, men at dette er 

mer forårsaket av religiøse verdier. Som hen beskriver over så deler hen og hens foreldre 

samme tankegang grunnet religionen de tilhører, ikke av kulturelle årsaker. 

Oppmerksomhetsvekkende derimot er at flere av informantene påpeker at dette som i 

oppgaven blir beskrevet som konflikt, ikke har opphav i kulturelle faktorer, men er påvirket 

av religiøse årsaker. I og med at informantene er oppvokst med en religiøs tro, har dette 

påvirket deres levemåte i tillegg til verdier og normer de ønsker å leve etter. Som også 

spesielt to av informantene påpeker, handler det ikke om at foreldrene forbyr dem til å delta 

på eller gjøre ulike ting, men at religiøse årsaker holder dem tilbake. Ser man på dette i et 

større perspektiv, kan det tolkes at til tross for at informantene selv ikke påpeker eller ser det, 

at kulturen allikevel er med på å påvirke. Deres religiøse levemåte har opphav i og blir 

videreført av deres kulturelle bakgrunn. Disse informantene er oppvokst i et samfunn der de 

deler og sveiser sammen to vidt ulike kulturer, og finner en balanse som egner seg for dem å 

leve etter.  

 

5.3.3 Årsaker: Basert på individuelt plan eller generell basis? 
Delkapittelet om årsaker til psykiske vansker har blitt delt inn i to underpunkter. For det ene i 

generelle faktorer, hvorunder skoleprestasjon i forhold til press, og på den andre siden gås det 

inn på spesifikke faktorer, hvorav man kan forstå kulturelt- eller religiøst betingete årsaker. 

Dette skillet er vanskelig å definere, og disse faktorene sklir noe inn om hverandre. Det å 

oppleve press i forhold til skoleprestasjon er en generell faktor mange unge opplever i dagens 

samfunn. Det er høye forventninger til hvert enkelt individ, ettersom samfunnet har fått et 

mye mer individualistisk preg (Friberg & Bjørnset, 2019). Jeg forstår det som at individer 

føler et stort press på en selv, i den forstand at det er mange muligheter åpne, som fører til at 

en selv tror en har mulighet til å gjøre, og oppnå eksakt det en selv vil. Det som derimot blir 

glemt er at hierarkier fremdeles deler samfunnet, som fører til at ikke alle individer har 

samme muligheter, selv om det blir fremstilt slik. Familiens og foreldres ressurser ser ut til å 

være av stor betydning når det kommer til utdannelse hos deres barn. Jeg forstår det som at 

det starter med forventinger hjemmefra, og i hvor stor grad foreldre kan være til støtte for 

barna sine, med for eksempel skolearbeid. Videre ser det ut til å være mange andre ulike 

faktorer som påvirker et individ i løpet av utdanningsforløpet (for eksempel økonomiske 

ressurser, helsetilstand osv.). Flertallet av informantene beskriver at presset de føler på ikke 
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kun skyldes faktorer utenfra, men at dette er noe som foregår hos en selv i tillegg til press de 

føler på hjemmefra. Her kan det tolkes at kultur/religion kommer inn i bildet, og kan ha en 

stor indirekte påvirkning.  

 

5.4 Oppsummering av analysen  
Flere av informantene i prosjektet forteller om utfordringer de møter relatert til det å vokse 

opp innenfor to ulike kulturer, i den forstand at de føler de blir nødt til å forsvare valgene de 

tar, eller de må holde ting skjult for sine foreldre, ettersom de frykter for at de valgene de tar 

ikke blir akseptert av familien. Videre er det representativt hos alle informantene at de ikke 

føler konkret tilhørighet til noen av de to landene. Det kan forstås som om flere av de unge 

informantene synes det er vanskelig å definere hvem de er som individer, ut i fra en 

opplevelse av uklar tilhørighet. Informantene viser i sine utsagn til at de opplever at de 

fremstår som utenlandske for majoritetsbefolkningen i Norge, hovedsakelig på grunn av sitt 

utseende, men de nevner også at dette muligens har sammenheng med deres navn og 

religionstilhørighet. Hvis de reiser til foreldrenes opprinnelsesland, forteller informantene at 

de alltid blir betraktet som utlendinger. I motsetning til utfordringene som er nevnt over, 

uttrykker informantene på den annens side glede over å kunne være del av to ulike kulturer. 

De beskriver selv å ha tatt med seg positive verdier fra begge kulturene, som de igjen ønsker 

å videreføre til neste generasjon. Religion er av stor betydning for alle informantene, og det 

er viktig for dem å bevare religionstilhørigheten. Informantene påpeker at det å være et godt 

menneske, hjelpe andre, å være den beste utgaven av seg selv, er noe av det viktigste de har 

lært av deres religion, og som de ønsker å videreføre. Videre påpeker alle informanter at 

frihet er noe de opplever, og setter stor pris på, i det norske samfunnet.  

 

Hovedtemaer for analysen har for det første vært kulturell bakgrunn, hvordan det er å leve 

med to representative ulike kulturer, samt å kunne kombinere disse. Informantene ga tydelig 

respons på dette temaet, både i form av at kultur er av stor betydning for dem, spesielt i 

forhold til religion. Flere av informantene forteller at de har følt på en konflikt mellom 

kulturen i hjemmet og kulturen i samfunnet. Hovedsakelig er det de eldste informantene som 

føler sterkest på denne konflikten, muligens fordi de har reflektert mer rundt denne 

problematikken, i tillegg til at de har eksponert seg for flere nye situasjoner i nye miljøer. De 

forteller også at de med årene har blitt mere åpne for den kulturen som er mest fremtredende i 

samfunnet, og blant majoritetsbefolkningen. Dette tror de også har sammenheng med at de 
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har blitt bedre kjent med denne kulturen ved å komme inn i nye miljøer, med nye venner som 

i større grad representerer ”det norske samfunnets”  kultur og verdisyn. Resultatene i studien 

til Berry et al. (2006) viste at orientering mot egen etnisk gruppe var viktigere for de unge, 

enn deres sosiokulturelle tilpasning. Dette funnet kan bare delvis relateres til undersøkelsen i 

denne oppgaven, ettersom sosiokulturell tilpasning viste seg å være av viktighet for de eldre 

informantene. Det er også viktig å påpeke at studien til Berry et al. ble gjennomført for over ti 

år siden. Mye, spesielt utviklingen innenfor individualisering, har trolig endret seg i løpet av 

disse årene. Det ser ut til at individualisering, samt betydningen av å kunne tilhøre de 

gruppene en selv ønsker, har blitt viktigere. Videre viste den sosiokulturelle bakgrunnen til 

informantene å tilsvare bakgrunnen til gjennomsnittet av unge i majoritetsbefolkningen. Det 

var en god blanding av foreldre med- og uten høyere utdanning, samtidig som en del av 

foreldrene hadde en ”prestisjeutdannelse”. Ingen av informantene påpekte å ha følt på dårlig 

økonomi, eller at foreldrenes økonomiske situasjon eller yrkesbakgrunn hadde vært til hinder 

for dem (på ulike måter) i løpet av oppveksten.  

 

Det andre hovedtemaet i analysen var psykisk helse, hvor fem av de syv informantene 

informerte om at de hadde vært preget av psykiske vansker, som angst eller depresjon, i løpet 

av livet. Tre av disse informantene mente at deres opprinnelige kulturelle bakgrunn kunne ha 

vært med på å påvirke eller utløse disse vanskene, men alle tre var enige om at dette ikke var 

den eneste årsaken til helseplagene, men at det trolig hadde sammenheng med flere faktorer. 

De resterende to informantene var tydelige på at de mente deres kulturelle bakgrunn ikke 

hadde innflytelse på deres vansker. Dette forstås slik at analysen peker i retning av at 

innvandrerbakgrunn ikke er direkte årsak til psykiske vansker hos unge, men det ser ut til at 

unge med flerkulturell bakgrunn kan ha noen andre type utfordringer, i tillegg til de generelle 

utfordringene unge står ovenfor i dagens samfunn. Her ser det ut som valget hver enkelt tar 

spiller en stor rolle, i forhold til i hvor stor grad informantene ønsker å bevege seg mellom 

disse to kulturene, og hvilke grupper de selv ønsker å tilhøre. 
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6 Diskusjon  
 

I oppgaven har spørsmålet om det å ha innvandrerbakgrunn kan ha en påvirkning på 

ungdommers- eller unge voksnes psykiske helse blitt belyst og forsøkt besvart. For å belyse 

dette feltet, har flere ulike studier, med ulike perspektiver og synspunkter, blitt presentert og 

analysert. Når det videre har blitt sett på selve integreringsprosessen, har hovedsakelig Berry 

et al. (1987) sin akkulturasjonsteori blitt anvendt. Aktuelle problemstillinger har blitt 

presentert og betraktet i forhold til denne teorien. Berry et al. (1987) sin akkulturasjonsteori 

ble satt opp mot Alba og Nee’s (1997) assimileringsbegrep. Videre ble spørsmålet om det å 

ha innvandrerbakgrunn kunne ha en påvirkning på unges psykiske helse belyst og analysert. 

Spørsmålene som ble stilt i oppgaven omhandlet informantenes opplevelse av egen psykisk 

helse, og dersom de rapporterte om psykiske vansker, hva de antok årsakene til disse 

vanskene kunne være. For å forsøke å forstå denne problemstillingen ut i fra informantenes 

perspektiver, med deres kulturelle- og sosiale kontekst, har hovedsakelig begrepet sosial 

kontroll av Friberg og Bjørnset (2019) og etnisk kapital av Modood (2004, 2013) blitt 

presentert og analysert, og diskutert opp mot andre studier og annen generell teori, og andre 

studier, som belyser dette temaet.  

 

6.1 Integrering  
I analysen fremkommer, etter egen tolkning av informantenes utsagn, et skille i hvor 

individualistisk preget informantene er. For noen av informantene er det svært viktig å føle 

tilhørighet til deres familie og til deres kulturelle bakgrunn, spesielt i forhold til religiøse 

normer og verdier. Det kan tolkes som om disse informantene søker tilhørighet til andre 

mennesker med enten samme type bakgrunn, eller en annen form for kulturell bakgrunn med 

sammenfallende religion. Flere av de yngre informantene oppfattes til å tilhøre denne 

gruppen. Noen av de eldre informantene derimot viser mer tegn til  individualisme, i den 

forstand at de også oppsøker kulturelle skikker hos majoritetsbefolkningen. Samtidig ser det 

ut til at de har et sterkt behov for å ta vare på kulturen til deres foreldre, som i stor grad 

representerer kulturen fra foreldrenes opprinnelsesland. Det fremkommer i intervjuene at 

disse informantene i større grad opplever utfordringer i forhold til kulturforskjeller, og 

dermed har opplevd vansker som de selv mener kan ha påvirket deres psykiske helse i en viss 

grad.  
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Hvis man betrakter informantenes utsagn ut i fra Berry et al. (1987, 1989) sin 

akkulturasjonsteori, kan det tolkes som om alle informantene til en viss grad kan plasseres i 

stadiet integrering som Berry et al. (1987, 1989) beskriver. For alle syv informantene er deres 

familiære kulturelle bakgrunn av stor betydning, og har en viktig plass i deres liv, samtidig 

som de opplever å bli integrert i majoritetssamfunnets kultur, ved at de har vokst opp i Norge. 

Spesielt to av informantene kan, etter egen fortolkning av utsagnene, til en viss grad plasseres 

innenfor stadiet marginalisering som ifølge Berry et al. (1989) innebærer å miste noe av sin 

kulturelle- og psykologiske kontakt både med opprinnelseskulturen og majoritetskulturen. 

Dette blir definert som akkulturativt stress, og kan følgelig ha en innvirkning på individets 

psykiske helse, grunnet mangel på tilhørighet. Årsaken til at de to informantene kan vurderes 

til å passe inn i stadiet marginalisering, er det store individualiseringsbehovet informantene 

uttrykker i sine utsagn i intervjuene. Jeg har valgt å diskutere to enkeltcase ettersom jeg fikk 

inntrykk av at disse to informantene åpnet om sin situasjon, i tillegg til at de hadde mye å 

fortelle som var relevant for denne oppgavens problemstilling. Jeg tror at mye av det 

informantene fortalte kan være representativt for flere, men at ikke alle er like åpne om det.  

 

Informant E har gjennom hele oppveksten i stor grad fulgt familiens kulturelle- og religiøse 

normer og verdier, i tillegg til nesten bare å ha hatt sosial omgang med mennesker (både 

venner og slektninger) med samme kulturelle- og religiøse bakgrunn. De nye sosiale 

impulsene informanten fikk da hen startet på høyere utdanning, gjennom kontakt med unge 

mennesker med annen kulturell bakgrunn, førte til en prosess som gjorde at hen etter hvert 

endret synspunkter på en del forhold, og fikk noen nye verdier. Hen har deltatt på ulike 

sosiale arrangementer, drukket alkohol og inngått et parforhold som ikke tilsvarer normene i 

hens opprinnelige religiøse bakgrunn. Tross dette ønsket informanten allikevel å opprettholde 

og praktisere sin religiøse tro, eksempelvis ved å delta aktivt (en gang i uken) i sitt 

trossamfunn. Informant E beskrev videre å være plaget av psykiske vansker, som hen antok 

til dels kunne være forårsaket av det å leve i et samfunn med to ulike kulturer. Informant E 

mente at noen av vanskene kunne skyldes eget prestasjonspress, og det at hen hadde et sterkt 

behov for “å lykkes” i livet. Dette oppga hen at var spesielt relatert til utdanning og 

yrkesvalg. Selv påpekte informanten at dette trolig hadde sammenheng med hens 

personlighet og individuelle oppfatninger, og hen antok at opplevelsen av prestasjonspress 

kunne være like aktuelt for unge tilhørende majoritetsbefolkningen. På den annen side ga 

informanten flere ganger i intervjuet uttrykk for at det er et stort prestasjonspress i familien, 
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ved at hens eldre søsken har tatt prestisjeutdannelser, og hen ikke ønsket å bli sett på som den 

ene i søskenflokken som ikke hadde “lykkes”. Videre påpekte informanten at det var, og 

hadde vært snakk om såkalte prestisjeutdannelser i familien, og at dette hadde blitt praktisert 

slik at informanten hadde blitt “belønnet”, ved å få fine gaver når hen fikk gode karakterer.  

 

Dette kan tolkes i to retninger. På den ene siden trenger ikke forventninger fra foreldrene om 

å ta en vel ansett utdanning å ha noe med informantens kulturelle bakgrunn å gjøre, ettersom 

en etnisk norsk person likeså godt kan føle på et press hjemmefra, ved å ha eldre søsken som 

har prestert bra på skolen, og valgt krevende utdanninger som er vel ansette i samfunnet. På 

den annen side, er dette et typisk trekk man finner igjen innen sosial kontroll, beskrevet av 

Friberg og Bjørnset (2019), der de hevder at foreldreautoriteten og kollektivistiske 

familieverdier kan påvirke barn til å jobbe hardere og lykkes bedre innfor 

utdanningskarrieren. Det kan tenkes at dette har vært tilfellet hos informant E, men dette kan 

også betraktes som en fordel. Hen går i dag på et såkalt prestisjetungt studie, og ser ut til å 

være fornøyd med dette, til tross for at det oppleves som krevende. Enn så lenge er hen på 

god vei til å oppnå målet om “å lykkes” i livet, som informanten selv beskrev i intervjuet. 

Utover dette uttrykte informanten sterk bekymring for ikke å klare å fullføre studiet, og hen 

plagdes mye med angst rundt nettopp dette. Disse vanskene kan tolkes til å ha sin årsak i mer 

generelle faktorer, som kan berøre både en etnisk norsk person, og en person med 

flerkulturell bakgrunn, ettersom dette handler mye om indre følelser og personlighetsstruktur, 

i tillegg til et ytre press fra samfunnet.  

 

I dette tilfellet kan det tolkes som om det har oppstått noe tap av identitet, grunnet 

opplevelsen av mindre tilhørighet og en fremmedgjøring i forhold til opprinnelseslandets 

verdier og kultur, samtidig som det psykiske stresset også kan ha vært relatert til generelle 

årsaker tilknyttet kulturen i majoritetssamfunnet. I tillegg opplevde informanten 

vanskeligheter med å kombinere sine opprinnelige kulturelle- og religiøse verdier med 

kulturen og verdiene i majoritetssamfunnet (som f.eks. sosiale arrangementer og 

praktiserende parforhold). Parforholdet informanten var i, påpekte hen at videre var en 

utløsende faktor for informantens psykiske vansker, ettersom hen visste at dette parforholdet 

ikke kunne fungere, ettersom det ikke ble anerkjent av hens familie. Dette førte til bekymring 

om at den andre parten ikke kunne se for seg en felles fremtid, ettersom informant måtte 

holde forholdet skjult for sine foreldre.  
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Friberg og Bjørnset (2019) påpeker at et parforhold før ekteskap spesielt i pakistansk og 

somalisk kultur ikke blir sett på som en akseptabel handling. 79 prosent av ungdommene med 

pakistansk bakgrunn oppga i studien at de trodde et parforhold, som involverer noe mer 

fysisk kontakt, før ekteskap aldri ville blitt akseptert av deres foreldre. Videre påpeker 67 

prosent med pakistansk bakgrunn, at de tror homofili aldri ville blitt godtatt av deres foreldre. 

Etter min egen fortolkning er det hermed en kulturell faktor som har vært med på å påvirke 

og muligens utløse noen av informantenes psykiske vansker.  

 

Utover dette kan informant C også tolkes til å ha kjennetegn som passer inn under begrepet 

marginalisering, eller å være på vei til å befinne seg i dette stadiet, brukt av Berry et al. 

(1989). Med utsagnet som: “Jeg føler jeg ikke er noe”, kan det tolkes som en form for 

tomhet, eller tap av identitet. Videre påpekte informanten flere ganger gjennom intervjuet at 

nettopp det med to kulturelle bakgrunner var problematisk, spesielt når det kommer til hens 

psykiske helse. Wu et al. (2018) påpeker at ungdommer med innvandrerbakgrunn kan møte 

på ulike utfordringer når det kommer til trivsel og psykisk helse. Dette kan vise seg å være 

tilfellet hos vedkommende. Informant C hadde opplevd å bli sendt hjem til sine foreldres 

opprinnelsesland, for språkopplæring og skolegang. Dette innebar for informanten å måtte 

starte helt på nytt, og hen beskrev en følelse av å miste alt som betydde noe. Spesielt å miste 

kontaktet med vennene ble en stor belastning.  

 

Gonneke et al. (2008) påpeker at kulturbakgrunnen til innvandrergrupper kan bidra til 

utviklingen av barns psykiske vansker. Her kan familieroller, særegenheter, 

kommunikasjonsmønstre og verdier om personlig kontroll, individualisme, kollektivisme og 

religiøsitet medføre problematiske forhold. I dette tilfellet kan kollektivisme ha påvirket 

informanten i stor grad, i den forstand at hen ikke fikk muligheten til å utfolde sin 

individualistiske orientering i den grad hen muligens hadde behov for. Informanten påpekte 

videre at hen ikke har valgt venner utfra kultur eller religion, men venner hen følgelig likte å 

ha sosial omgang med. Vennene hadde stort sett en annen flerkulturell bakgrunn. Denne 

informanten fremstilte sin families kultur som noe mer tolerant enn mange av de andre 

familiene hen kjente til, som representerte det samme kulturelle miljøet. Dette konkretiserte 

informanten ved å fortelle at hens familie ikke hadde like strenge regler når det kom til 

ekteskap og valg av partner enn det mange andre med samme kulturelle bakgrunn hadde. I 

motsetning til dette ble det forhold at informanten ble sendt til sitt hjemland for skolegang, 

oppfattet som svært vanskelig for informanten, og kan betraktes som et forsøk fra foreldrenes 
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side på å opprettholde sosial kontroll (Friberg & Bjørnset, 2019). Det kan tolkes som om 

nettopp det å ha noen mildere grenser i forhold til kulturell- og religiøs bakgrunn, kombinert 

med det å måtte flytte til et annet land i tenårene, kan ha vært med på å utløse et visst tap av 

identitet. Dette kan ha skapt forvirring, fra det å gå fra et nokså åpent og fritt land som Norge 

med færre begrensinger hjemmefra enn mange andre unge med innvandrerbakgrunn 

opplever, til det å oppleve verden fra et helt annet perspektiv. Informanten fortalte at i 

foreldrenes hjemland opplevde hen stor grad av kvinneundertrykkelse, blant annet ved at 

utdanningsmuligheter og rettigheter for kvinner var svært begrenset.  

 

Friberg og Bjørnset (2019) beskriver sosial kontroll som alle former for å opprettholde 

normer, dette kan til og med innebære tvang. I informant C sitt tilfelle, kan det tolkes som om 

dette har vært tilfelle, i forbindelse med at hen for en periode, mot sin vilje, måtte flytte til 

foreldrenes opprinnelsesland. Dette kan ha fått informant C til å endre noen perspektiver, som 

igjen kan ha ført til utvikling av psykiske vansker. Depresjonen informanten beskrev å ha 

hatt, var i perioden etter at hen kom tilbake til Norge. Videre beskrev informanten at disse 

vanskene først hadde oppstått under oppholdet i foreldrenes opprinnelsesland, og pågått i 

ettertid. Innvandrerprosessen kan følgelig innebære følelsen av fremmedgjøring, både fra det 

sosiale og kulturelle opphav, samt fra det nye samfunnet (Friberg & Bjørnset, 2019). 

Følelsene informant C beskrev, kan tolkes til å kunne være preget av nettopp disse faktorene, 

og derfor muligens ha utløst det Berry betegner som akkulturativt stress (Berry et al., 1989).  

 

6.2 Annen kulturell bakgrunn- fordel eller ulempe? 
Videre funn i analysen kan tolkes dithen at unge med innvandrerbakgrunn har utfordringer i 

forhold til å leve i spennet mellom to svært ulike kulturer, med ulikt verdisyn. Det ser ut til at 

det å befinne seg i dette flerkulturelle spenningsfeltet til en viss grad har ført til spesielle 

utfordringer, som informantene uttrykker at de tror ungdom tilhørende 

majoritetsbefolkningen ikke opplever i like stor grad. Ifølge Wu et al. (2018) har unge med 

innvandrerbakgrunn større utfordringer med å finne tilhørighet på grunn av kulturene de 

beveger seg imellom, som videre kan ha en påvirkning på deres psykiske helse. Flere av 

informantene hevder at livet generelt, eller visse situasjoner spesielt, ville ha vært enklere om 

de kun var “norske”. De ville da slippe å stå i et forventningspress mellom to ulike kulturer. 

Noen av de områdene som ble nevnt som spesielt vanskelige for de unge informantene som 

skal balansere to kulturer var seksualitet og kjærlighetsforhold, arrangerte ekteskap og sosiale 
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kontekster relatert til alkoholbruk. Mange unge i dagens samfunn opplever trolig psykisk 

stress relatert til seksualitet, kjærlighetsforhold og drikkepress. Friberg og Bjørnset (2019) 

viser til at det hos unge med innvandrerbakgrunn forekommer mye strengere krav og 

forventinger i forhold til nettopp disse punktene, hvor unge med etnisk norsk bakgrunn ikke 

føler noe særlig til stress eller forventinger fra foreldre relatert til disse temaene.  

 

Det å føle på usikkerhet og forventningspress fra to svært ulike kulturer, kan således være en 

ekstra stor belastning. Spesielt da de unge informantene kom inn på temaer som forelskelse, 

parforhold og arrangerte ekteskap, sa de at de opplevde at det var store forskjellene mellom 

kulturene. Der majoritetsbefolkningen er preget av individualistiske verdier og de unge i 

større grad kan ta individuelle valg, er informantene sterkt preget av å innordne seg 

foreldrenes regler eksempelvis rundt parforhold og partnervalg (Friberg & Bjørnset, 2019). 

Følger hele samfunnet de samme moralske reglene, som f.eks. ikke å ha seksuelle forhold før 

ekteskapet, blir det trolig enklere for det enkelte individ å praktisere disse reglene, ettersom 

dette er regler som er allment gyldige og anerkjent. En annen utfordring knyttet til dette med 

arrangerte ekteskap ble av en informant beskrevet som en opplevelse av at det kreves mye av 

en person, når den i svært ung alder skal møte på en person som det er planlagt at den i 

fremtiden skal gifte seg med (i form av arrangert ekteskap). Et slikt møte er svært seriøst og 

dagens unge er i følge informanten kanskje ikke like modne, eller mentalt forberedt, til et 

slikt forpliktende møte som deres foreldregenerasjon var, eller var nødt til å være. Samfunnet 

de unge lever i har utviklet seg og de unge i dag har fått mulighet til å ta en utdanning. 

Utdanning er en faktor som muligens gjør at de unge ikke er klare for et giftemål i like ung 

alder som deres foreldre var.   

 

På den annen side er det viktig å ta med det faktum at også unge tilhørende 

majoritetsbefolkningen viser til økende grad av psykiske helseplager, og to norske studier 

viser at unge med innvandrerbakgrunn ikke har høyere forekomst av psykiske helseplager 

enn majoritetsbefolkningen (Torgersen, 2005; Sletten & Bakken, 2016). Rapporten fra 

Folkehelseinstituttet viser derimot at forekomsten av psykiske helseplager er større blant 

ungdom og unge voksne som har foreldre med innvandrerbakgrunn, enn gjennomsnittet av 

ungdom i Norge (Reneflot et al., 2018). Det å ha en annen kulturell bakgrunn er ikke 

nødvendigvis bare en utfordring, men kan også gi mange fordeler. Som Modood (2004, 

2013) påpeker, tilhører alle individer i et samfunn ulike grupper. De aller fleste tilhører flere 

ulike grupper. En fordel ungdom og unge voksne med innvandrerbakgrunn kan ha, er at de 
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har muligheten til å tilhøre en ekstra gruppe, nemlig den foreldrene har med seg fra sitt 

opprinnelsesland, og dermed ta i bruk etnisk kapital (Modood, 2004). Dette gir også mange 

fordeler. For det første er det å beherske flere språk i mange settinger en fordel. Videre kan 

det at deres foreldre har vært opptatt av gode karakterer underveis i skolegangen, som Friberg 

og Bjørnset (2019) beskriver, ha vært med på å påvirke deres skolegang og yrkesvalg på en 

positiv måte. Unge med innvandrerbakgrunn kan ha flere ressurser i forhold til det at de har 

fått erfaring i å stå i vanskelige situasjoner eller etiske dilemmaer, der de er nødt til å ta egne 

valg. Dette er vanskelige valg og prosessen rundt disse valgene er med på å gjøre de unge 

mer selvstendige, noe som kan styrke både selvfølelsen og refleksjonsevnen og som kan føre 

til at de i fremtiden blir mer åpne og takler nye utfordringer på en bedre måte. De får således 

en ny kompetanse. Videre har mennesker med innvandrerbakgrunn mulighet til det Putnam 

(1995) omtaler som “bridging social capital”. Her har de fått kompetanse i ”å være 

brobyggere” til medlemmer av andre grupper, som fører til at medlemmer fra ulike kulturer 

og klasser har innflytelse på- og kan knyttes til hverandre. Modoods (2004) begrep om etnisk 

kapital beskriver en bestemt etnisk gruppe som homogen og begrenset, samtidig som 

mangfoldet varierer på tvers av flere ulike grupper. Basert på hva som fremkom i intervjuene, 

tolkes det som om informantene tilhørte slike etniske grupper. Som alle av de syv 

informantene påpekte, hadde de sosial omgang med mennesker fra alle slags kulturer, men de 

fleste foretrakk å ha venner som også hadde en flerkulturell bakgrunn. Informantenes utsagn 

tyder på at etnisk kapital eksisterer, og at informantene befinner seg i slike nettverk som 

denne modellen beskriver. Som en konsekvens av dette tilpasser de seg andre, og de har igjen 

innflytelse på andre grupper i samfunnet. Denne gjensidige påvirkningen kommer spesielt 

frem hos de tre eldre informantene som har begynt på høyere utdanning, og eksponert seg for 

flere grupper, også grupper der flertallet av de unge voksne kulturelt tilhører 

majoritetsbefolkningen.  

 

I tillegg er det viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis er den kulturelle bakgrunnen som har 

ført til de psykiske vanskene som noen av informantene har rapportert. Det er kun tre 

informanter som tror at deres psykiske vansker har vært relatert til det å ha en flerkulturell 

bakgrunn. De resterende fire informantene mener at deres innvandrerbakgrunn ikke har hatt 

noen betydning for psykiske vanskene og stress de har måttet oppleve. 
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6.3 Er gresset grønnere på den andre siden? 
Tre av informantene påpekte i intervjuene at “problemene kanskje ikke hadde vært der om de 

var etnisk norske”. Noen mente at situasjoner som å delta på typisk norske arrangementer, 

som fester med drikking, eller ved å inngå parforhold, kunne være situasjoner som kunne 

fremkalle psykisk stress som en direkte konsekvens av deres flerkulturelle bakgrunn. De 

mente dette ikke ville ført til samme grad av psykisk stress dersom de hadde tilhørt 

majoritetsbefolkningen. Tross disse utsagnene, påpekte disse fire informantene at de ikke 

trodde at deres innvandrerbakgrunn var den eneste årsaken til at de opplevde psykisk stress i 

slike situasjoner, og at noen av dem igjen utviklet psykiske vansker. Det viset seg at 

forventinger i forhold til å oppnå gode karakterer på skolen, også var en betydelig faktor for 

informantenes vansker, og at dette var særlig fremtredende hos informantene som gikk på 

videregående. Hos de eldste informantene var derimot faktorer knyttet til deres kulturelle 

bakgrunn mer representative, i utsagnene som var knyttet til hva de antok var mulige årsaker 

til utvikling av psykiske vansker. Dette gjaldt hovedsakelig parforhold, men også det å måtte 

forsvare individuelle valg, samt å føle på egne begrensinger.  

 

Ettersom psykiske vansker, økonomiske problemer og belastninger i forhold til arbeid hos 

foreldre, kan påvirke barna, i tillegg til at psykiske plager er mer utbredt blant voksne 

innvandrere, enn etnisk norske, kan det antas at flere barn i innvandrerfamilier vokser opp 

under forhold som kan øke sjansen for å utvikle psykiske vansker, enn hos barn i den øvrige 

del av befolkningen (Oppedal et al., 2008; Gonneke, Stevens & Vollbergh, 2008). 

Asymmetrisk akkulturering betegner at barna lærer seg språket og tilpasser seg 

majoritetskulturen raskere enn sine foreldre, noe som kan sette i gang en generasjonskonflikt 

som videre kan føre til stress hos familier med innvandrerbakgrunn (Gonneke et al., 2008). 

Dette kan til en viss grad se ut til å gjelde alle informantene, ved at de i større grad enn sine 

foreldre deltar i grupper med majoritetsbefolkningen eller mennesker med annen flerkulturell 

bakgrunn enn dem selv, og dermed ser ut til å ha tilpasset seg samfunnet bedre enn foreldrene 

på visse områder. Det ser spesielt ut til at informant E har særlige vansker rundt nettopp 

konflikten mellom hjem og resterende samfunn. Hen er samtidig den eneste informanten som 

klart og tydelig sier at det er en tilstedeværende konflikt. Gonneke et al. (2008) viser videre 

til at kulturbakgrunn kan bidra til utvikling av psykiske vansker, i den forstand at 

familieroller, verdier om personlig kontroll, individualisme, kollektivisme og religiøsitet kan 

være faktorer som er med på å utløse utfordringer.  
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Som påpekt tidligere i oppgaven betegner Gonneke et al. (2008) i dette tilfellet to modeller, 

problemundertrykkelsesmodellen og voksenterskelmodellen. I 

problemundertrykkelsesmodellen hevdes det at barn med innvandrerbakgrunn påvirkes 

direkte, i den forstand at de vil oppføre seg i samsvar med forventninger som stilles gjennom 

kulturelle normer, verdier og handlingsmønstre. Dette kan utløse vanskeligheter når det 

kommer til ens egen individualiseringsprosess, ettersom en blir oppdratt til å følge kulturens 

normer og regler, men vokser opp med ulike normer og regler representert i 

majoritetssamfunnet. Fem av syv informanter kan etter egen oppfatning tolkes til å tilhøre 

denne modellen. Deres utsagn tyder på at det er viktig for dem å følge familiens verdier, 

spesielt i henhold til religion. Hos to av informantene kan en derimot gjenkjenne elementer 

fra begge modellene. Både informant E og C tyder på å være til dels preget av 

voksenterskelmodellen. I denne modellen antas det at kultur indirekte påvirker 

sannsynligheten for å utvikle vansker hos barn, følgelig av at foreldre gir klare signaler på 

hva som blir ansett som akseptabelt og ikke akseptabelt. Hos informantene oppleves dette 

ikke ved at de kjenner på ”straff” fra deres foreldre, men mer i den forstand at det enten 

virker vanskelig for dem å åpne seg, eller at de stiller svært høye krav til seg selv, krav som 

er vanskelige å oppnå. Hos informant E tolkes de høye kravene hen stiller til seg selv, som at 

det kan ha sammenheng med familiære årsaker, ettersom hens søsken tar prestisjeutdannelser, 

og hen blir belønnet for gode karakter. Videre har informant E tilpasset seg mer av den 

norske kulturens normer og verdier, enn det de andre informantene har gitt inntrykk av at de 

har gjort. Dette kan ha ført til en mulig konflikt for vedkommende, og kan være en årsak til 

psykiske vansker, som informanten tydelig påpeker å oppleve. Informant E oppleves videre 

muligens å ha tilpasset seg begrepet resiliens som Wu et al. (2018) betegner. Dette forklares 

som et mellomledd mellom akkulturasjon og den unges psykiske helse, i den forstand at 

motstandskraften fører til positiv tilpasning, til tross for eksponering av risiko eller motgang. 

Unge som tillater at disse faktorene opprettholder en positiv funksjon, vil kunne bruke dette 

som en positiv ressurser i sin videre utvikling, noe som vil gi dem styrke til å takle motgang 

og stress. Dette tolkes til å kunne være tilfelle hos denne informanten. Hen påpeker psykiske 

vansker, både i forhold til generelle og spesifikke faktorer, samtidig tolkes det som at 

informanten er ”vellykket” i det hen måtte se på som viktig. Hen tar en vel ansett utdannelse, 

har mange nære venner, og setter samtidig pris på sin kulturelle og religiøse bakgrunn.  

 

Informant C tolkes å kunne plasseres i voksenterskelmodellen, ettersom hen ble sendt til 

opprinnelseslandet til sine foreldre for skolegang. Dette tyder på at hen har hatt klare regler i 
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hjemmet. Videre viste det seg at informanten begynte å føle på vansker etter tilbakekomsten 

til Norge, der hen utover i intervjuet beskrev en form for depresjon. Til tross for at fem av 

informantene påpekte å ha opplevd psykiske vansker, tolkes det som at disse vanskene, 

spesielt hos to av informantene (E og C), kan være utløst av både generelle- og kulturelle 

faktorer. Informant G tolkes til å befinne seg noe imellom, og er vanskelig å definere utfra 

min egen fortolkning.  

 

Etter å ha belyst de unge informantenes utsagn opp mot sosiologiske- og psykologiske teorier 

og funn, har jeg tolket det som at innvandrerbakgrunn i seg selv ikke er en utløsende faktor 

for psykiske vansker hos ungdom eller unge med innvandrerbakgrunn, som Oppedal et al. 

(2005) hevder, men at innvandrerbakgrunn kan være med på å påvirke og utløse vansker hos 

enkelte. Flere av informantene ga imidlertid uttrykk for at flerkulturell bakgrunn kunne være 

en av flere faktorer til vanskene, men jeg tolker det som om denne problematikken kun hos to 

av syv informanter var aktuell i større grad. De resterende fem informantene viste til vansker 

som kan se ut til å være nokså gjennomsnittlige for unge i det norske samfunnet. Det er mye 

som tyder på at en flerkulturell bakgrunn kan føre med seg utfordringer og vansker, som kan 

være en av flere risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager. Samtidig ser det ut til at 

ferdigheter de unge utvikler grunnet sin flerkulturelle bakgrunn også er en positiv ressurs, og 

dermed kan være en fordel for mennesker som vokser opp med to kulturer. 

 

6.4 Konklusjon 
Basert på funnene som fremkommer i oppgaven ser det ut til at de unge informantene som 

har deltatt i studien i stor grad har tilpasset seg majoritetssamfunnet, samtidig som de har 

klart å opprettholde mange av de kulturelle verdiene de har vokst opp med, og som er verdier 

fra foreldrenes opprinnelsesland. Alle syv informantene ble etter egen fortolkning klassifisert 

til å kunne tilhøre Berry et al. (1989) sitt stadiet integrering. Videre ble det oppfattet som at 

to av informantene befant seg i, eller var på vei til å klassifiseres for stadiet marginalisering. 

Til tross for at det tolkes som disse to informantene muligens følte på et tap av identitet, 

fremkom det spesielt hos informant E at resiliens, beskrevet av Wu et al. (2018), har vært en 

fordel, og har medvirket til at informant E har klart å gjennomføre det vedkommende 

betraktet som viktig for egen del. Informant C er var noe yngre, og ga ikke like tydelige tegn 

på at resiliens kan ha blitt benyttet som en fordel. Tross de psykiske vanskene informanten 

påpekte, ga også informant C uttrykk for å virke fornøyd med egen livssituasjon. Utover dette 
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kan det hos ingen av de resterende informantene, til tross for at fem av syv påpekte å ha eller 

ha hatt psykiske vansker, relateres spesielt til deres kulturelle bakgrunn. Det forstås som at 

årsakene til de psykiske vanskene informantene har fortalt, har vært sammensatt av flere 

ulike faktorer, og at mange av faktorene kan relateres til utfordringer unge møter på i dagens 

samfunn, uavhengig av deres kulturelle bakgrunn. Det er grunn til å anta at de unges 

flerkulturelle bakgrunn kan ha influert på deres psykiske helse, både i positiv og negativ 

retning. Jeg forstår det som at informantene har opparbeidet seg ferdigheter som å håndtere 

ulike sosial settinger og mellommenneskelige forhold, de har gjennomgått egen refleksjon 

rundt dilemmaer og opplevd mestringsfølelse i krevende situasjoner. Dette er erfaringer som 

medvirker til økt selvfølelsen og som trolig fører til at personen vil håndterer psykiske 

utfordringer på en bedre måte i fremtiden, og gi større grad av psykisk robusthet og stabilitet. 

På den annens side kan det å vokse opp i et spenningsfelt mellom to ulike verdisett, hvorav 

den ene kulturen kan være preget av en form for negativ sosial kontroll, også føre til et 

krysspress som oppleves som psykisk stress, og som kan være en av årsakene til utvikling av 

psykiske vansker. Det forstås dermed som at innvandrerbakgrunn i seg selv ikke medfører en 

større risiko for psykiske vansker, men at det kan være en av flere årsaker til at noen utvikler 

psykiske helseplager. Samtidig forstås det som at den flerkulturelle bakgrunnen kan føre til 

utvikling av ferdigheter som også kan medføre økt robusthet og psykisk stabilitet, som igjen 

kan forebygge risikoen for å utvikle psykiske helseplager.   

  

6.5 Hvorfor er denne kunnskapen viktig? 
Mennesker forflytter seg, skifter bosted eller er på vandring. I Europa har det pågått en stadig 

urbanisering, eksempler på dette er arbeidsmigranter som kom til Norge på 1980- tallet, eller 

flyktningstrømmen i 2015. Det er dermed et faktum at ulike kulturer møter hverandre, og i 

stor grad vil være med på å påvirke hverandre, også i fremtiden (Motti- Stefanidi & Coll, 

2018). Videre er psykisk helse et viktig tema, som har fått stort fokus spesielt de siste årene, 

ettersom graden av psykiske helseplager har økt, og spesielt blant unge (Sletten & Bakken, 

2016). Berry et al. (2006) påpeker at etnisitet kan være en betydelig faktor i forhold til 

individers psykiske helse, spesielt hvis integrasjonen ikke blir fullt så vellykket som den 

burde, og menneskene med innvandrerbakgrunn har vansker med å tilpasse seg 

majoritetssamfunnet. I følge Montanzer og Wheaton (2011) er innvandring forbundet med 

stress både før, under og etter forflyttingen. Utfallet av dette kan både være positivt og 

negativt. Det er studier som vises at mennesker med innvandrerbakgrunn stort sett klarer å 
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tilpasse seg majoritetssamfunnet, og stiller likt i forhold til psykiske helseplager som resten 

av befolkningen (Montanzer & Wheaton, 2011). Pågår akkulturasjonsprosessen derimot over 

for lang tid, kan det ha en skadelig effekt på individets psykiske helse. Barn av foreldre med 

innvandrerbakgrunn kan være fanget i en posisjon der det fremkommer en strid mellom 

kulturen som representerer foreldrene, med hjemlandets verdier og normer, og 

majoritetssamfunnets kultur, som barna blant annet møter på i skolen eller i sosiale settinger. 

Barn med innvandrerbakgrunn blir dermed ofte nødt til å forhandle i kryssfeltet mellom disse 

to kulturene, noe som kan utløse en konflikt hos den enkelte. Berry et al. (1987) påpeker at 

om familieproblemer blir utløst på grunn av økonomiske og sosiale omstendigheter, og det 

fremkommer et gap mellom deres kultur og den til majoritetssamfunnet, kan spesielt barn av 

innvandrerfamilie stå i fare for å utvikle psykiske helseplager, som blir betegnet som 

”dissonant akkulturasjon”. Det fremkommer i litteraturen, at barn av foreldre med 

innvandrerbakgrunn er mer utsatt for å utvikle psykiske helseplager, enn det 

førstegenerasjonsinnvandrere er (Montazer & Wheaton, 2011). Nettopp på grunn av dette, 

blir teamet psykisk helse blant barn av innvandrere viktig, spesielt i et fremtidig perspektiv. 

Mobilisering vil føre til nye forflyttelser, ved at individer skifter land og bosted. Det er da 

spesielt viktig å ha kunnskap om hva dette kan innebære for de menneskene som skifter 

bosted, men like viktig er det å se på barna til de som forflytter seg, som gjennom denne 

handlingen blir utsatt for risikoen for å komme i en kulturell konflikt. Ved å få kunnskap om 

hvilke risikofaktorer dette fører med seg, og hvilke konsekvenser dette kan ha både for den 

enkelte, for familien og for samfunnet, kan alle parter bli bedre rustet til å prøve å forebygge 

risiko for blant annet utvikling av psykiske helseplager hos barna og unge med flerkulturell 

bakgrunn.  

 

6.6 Limitations og videre forskning 
Utvalget i dette prosjektet er svært lavt, med syv informanter som deltok i undersøkelsen. Det 

kunne ha vært interessant å se på betydningen av ulikheter mellom kjønn. I denne oppgaven 

ble dette ikke praktisert, ettersom utvalget av informanter var så lavt at anonymiseringen 

kunne blitt en utfordring, i tillegg til at det ikke viste seg noe stort skille mellom kjønnene i 

disse intervjuene. Tross dette har ulike studier påpekt forekomsten av ulikheter når det 

gjelder kjønn, hvor jenter har vist seg å være mer plaget enn gutter (Angold & Rutter, 1992; 

Oppdal & Røysamb, 2004; Sletten & Bakken, 2016). En svakhet i datamaterialet har vært 

kombinasjonen mellom individuelle intervjuer og et gruppeintervju. Under gruppeintervjuet 
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så det ut som informantene ble påvirket av de andres utsagn, Spesielt en av informantene var 

svært tilbakeholden i gruppeintervjuet, og det så ut som hun bare svarte bekreftende til det en 

av det to andre informantene fortalte, og ga lite uttrykk for egne meninger, antagelser og 

erfaringer. Dette førte til at jeg flere ganger i analysedelen påpekte dette, ettersom det kan ha 

hatt betydning for fortolkninger i analysen. Konsekvensene av dette er at datamaterialet kan 

ha blitt noe svekket, ettersom det i tilfelle betyr at det er minimalt med informasjon fra den 

siste informanten i analysen. Det er viktig å påpeke at dette kun er mine egne fortolkninger 

og at det naturligvis er mulig at denne informanten faktisk hadde tilsvarende erfaringer og 

synspunkter som den andre informanten. Dette var en gruppe på tre venner, og det kan tenkes 

at vennene deler mange av de samme holdningene. Videre kan det være at denne informanten 

var sjenert og tilbaketrukket, og hen hadde sannsynligvis ikke deltatt om jeg ikke hadde 

tilbudt et gruppeintervju. Fordelen med gruppeintervjuet var at informantene følte seg trygge 

på hverandre, noe som kanskje var årsaken til at en av disse informantene utover i intervjuet 

begynte å åpne seg. Basert på kroppsspråk til informantene tolket jeg det som om hen turte å 

åpne seg fordi hun fikk nonverbal støtte fra sine venner, som bekreftet at de allerede kjente til 

disse problemene.   

 

Til tross for at det i denne undersøkelsen ikke blir sett på forskjeller mellom kjønn, er dette 

interessant, og kan være aktuelt å forske nærmere på. Det kan tenkes at det er vanskeligere å 

få gutter til å snakke, eller generelt til å delta på undersøkelser, men når de først åpner seg 

virker det som de har mye å fortelle. Videre har jeg i denne oppgaven fokusert på barn av 

innvandrerfamilier. Spesielt interessant hadde det vært å undersøke hvordan barn med 

innvandrerbakgrunn ville ønsket å oppdra sine egne barn. Er deres tanker rundt kulturelle- og 

religiøse verdier og normer like sterke som de til deres foreldre, eller har barn og unge som 

har vokst opp mellom to kulturer endret sitt verdisyn, tankesett og handlingsmønster til en 

viss grad? Det ville vært interessant å undersøke hvilke faktorer som burde være tilstede for 

om mulig å unngå eller redusere slike kulturkonflikter som de unge møter på i dag, og 

undersøke om det er mulig å forebygge utvikling av psykiske helseplager på grunn av nettopp 

slike faktorer? Dette er spørsmål som kan være interessante å forske på i fremtiden.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Intervjuguide 
  

1. Hvor gammel er du, og hvilket klassetrinn går du i?  
• Hva er årsaken til at du valgte akkurat denne studieretning?  
• Hvilket yrke ønsker du å utøve? 
• Innebærer ditt yrkesønske at du vil ta mer utdanning etter videregående skole? I 

tilfelle hvilken utdanning ønsker du å begynne på? 
• Hva er grunnen til at du ønsker deg akkurat dette yrke eller å ta denne utdannelsen? 
• Det har vært mye fokus på at dagens ungdom utsettes for et stort prestasjonspress i 

forhold til bl.a. skole. Opplever du selv at det er ytre forventninger til at du skal 
prestere bra på skolen?  

• I tilfelle ja, kan du si noe om hvor du tror disse forventningene kommer fra?  
• Hvilken karakterskala ligger du på i gjennomsnitt?  
• Hva tror du er årsaken til at du ligger på disse karakterene? Er du veldig opptatt av 

hvilke karakterer du får?  
• Får du fordeler/ ulemper hjemme om du får bra/ dårlige karakterer?  
• Gjør du leksene dine, og hvor mye tid bruker du på disse om dagen?  
• Får du hjelp med leksene, i så fall av hvem?  

  
2. Kan du beskrive ditt forhold til dine medelever? Har du et tettere forhold til noen av 

dem slik at du vil beskrive dem som nære venner? 
• Hva innebærer dette vennskapet for deg?   
• Når er du med vennene dine? 
• Hva gjør dere for noe? 
• Hva slags bakgrunn har de? 
• Hvor lenge har du kjent dem? 
• Hvordan traff du de?  
• Hva betyr vennskap for deg?  
• I hvilken grad kan du ta opp vanskelige temaer og snakke om dine problemer med 

dine venner? 
• Beskriv hvordan du føler at dine venner påvirker deg, og i hvilken grad du mener at 

de er med på å påvirke dine holdninger, væremåte, og de valgene du tar.  
• Føler du at du er en del av en større gruppe eller gjeng, og hvordan vil du i tilfelle 

beskrive ditt forhold til de andre i denne gruppen/gjengen? 
• Kan du fortelle litt mer om hva som kjennetegner denne gruppen eller gjengen? 
• Hva er årsaken til at du begynte å være sammen med denne gruppen/gjengen? 
• Deltar du på fritidsaktiviteter, hvis ja på hvilke? (ungdomsklubb, idrett, musikk osv.) 
• Hvilken landbakgrunn har vennene dine?  
• Hva tror du er årsaken til at du er mer med venner med denne bakgrunnen?   
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3. Hvordan har du oppfattet at foreldrene dine/din far ble integrert i det norske 
arbeidsmarkedet?  

• Fikk han/hun seg yrker som tilsvarte deres utdannelse fra hjemlandet? 
• Har noen av foreldrene dine tatt videreutdanning i Norge?  
• Hvordan vil du beskrive din tilknytning til fødelandet til dine foreldre? Hvilken 

betydning tenker du denne tilknytningen har på deg i forhold til din identitet?  
• Hva synes du er spesielt viktige verdier som du ønsker å bevare fra opprinnelseslandet 

til dine foreldre? 
• Hvilke verdier i det norske samfunnet verdsetter du spesielt høyt? 
• Hvordan vil du beskriver din tilknytning til Norge?  
• Hvilket språk snakker du med dine venner som har foreldre med samme 

opprinnelsesland som dine foreldre? 
• Hvilket språk bruker dere mest hjemme?  

  
4. Hvordan vil du beskrive forholdet ditt til familien din?  
• Har du søsken?  
• Hvor mange?  
• Eldre eller yngre?  
• Føler eller har du et stort ansvar ovenfor dine søsken? I så fall hvordan vil du beskrive 

dette? 
• Føler du at foreldrene dine setter grenser?  
• Er de strenge i forhold til lekser? 
• Hvilke forventninger har de til deg i forhold til skoleprestasjon?  
• Hvilke forventninger har de til at du skal hjelpe til med oppgaver i hjemmet? 
•  Har du eller din familie noen gang opplevd noen negative hendelser med den 

bakgrunnen dere har?   
• hvis ja, i hvilken sammenheng skjedde dette?  
• føler du at dette har påvirket din mulighet for integrering i det norske samfunnet? 

(både for dine foreldre og deg selv) 

 
5. Hvordan vurderer du din egen psykiske helse?  
• Har du noen gang hatt psykiske problemer? Har du f.eks. vært så plaget med angst at 

det har hindret deg fra å gjøre ting du ønsker eller har planlagt? Eller har du hatt 
depressive tanker og følelser som har gått utover f.eks.: konsentrasjon, søvn, aktivitet 
eller andre områder i livet ditt? (Slike psykiske plager kan være relatert til 
karakterpress, det å gå på skolen, samvær med venner, familiære problemer m.m.)  

• Hvis du har hatt psykiske problemer som beskrevet over, hvordan vil du beskrive 
følelsene dine når dette ubehaget dukker opp?  

• Hva gjør du i slike tilfeller? Har du noen mestringsstrategier? 
• Har du snakket med eller i hvor stor grad føler du at du har mulighet til å snakke med 

en venn eller en i familien om disse problemene?  
• Hvis ja, hjalp det å snakke med noen? Kan du beskrive hvordan du ble møtt? 
• Hvis nei, hva tenker du om å ta opp et slikt tema med familie eller venner? Tror du at 

du vil bli møtt med støtte og forståelse?  
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• Har du søkt profesjonell hjelp for disse plagene?  
• Hvis nei, føler du at du kan oppsøke hjelp på skolen, hos helsesøster eller psykolog? 

Eller andre profesjonelle (som BUP, DPS, bydel)? 
• Har du deltatt på undersøkelser, samtaler eller kurs som omhandler psykisk helse?  
• Dersom du tilhører en religiøs- eller humanitær organisasjon, er det noen der du kan 

snakke med om dine (psykiske) vansker? 

 
6. Stresset du opplever, kommer det fra foreldre eller eventuelt venner (fordi de er flinke 

på skolen)?  
• Føler du at vennene dine trekker deg ut av skolen?  
• Skulker du, eller har du noen gang skulket?  
• Hvordan vil du definere konkurransen når det gjelder å oppnå gode karakterer mellom 

deg og dine venner/ klassekamerater?  
• I hvilken grad mener du selv at dine foreldre har et ønske om en yrkeskarriere for 

deg? Kan dette være påvirket av at de ønsker noe for deg, som de ikke hadde mulighet 
til å oppnå selv?  

• Har du følt at du og din familie har færre ressurser pga. økonomiske forhold enn 
andre du omgås med?  

• Hvis ja, hvordan vil du si at dette har preget deg og din oppvekst?  
• Har du hatt muligheten til å delta på ulike aktiviteter (eks frititsaktivteter) som koster 

penger?  
• Føler du at du har merket til stress dine forelde eventuelt har hatt? Hvordan har dette 

preget deg?  
• I hvilken grad snakker dine foreldre med deg om vanskelige ting de opplever?  
• Føler du deg selv som en støttespiller ovenfor dine foreldre?  
• Har du noen grad opplevd konfliktpregede hendelser med dine foreldre? Vil du 

beskrive hendelsen?  
• Hvor åpne er foreldrene dine til at du omgås i et miljø med ulike kulturer og kan bli 

påvirket av disse?  
• Får du lov til å være med ut på fester?  
• Hvordan hadde foreldrene dine reagert om du får deg en kjæreste?  
• Hvor nært vil du si at forholdet mellom deg og dine foreldre/ søsken er?  
• I hvilken grad snakker dine foreldre med deg om vanskelige ting du opplever?  
• Viser de en form for forståelse?  
• De vennene du snakket om i sted, er det noe med dem som får deg til å føle deg 

dårligere eller bedre?  
• Føler du at det er vanskelig å finne ut av hvem du er i en situasjon med venner? 

(identitetsorientert).  
• I hvilken grad opplever du kulturelle konflikter mellom kulturen hjemme og kulturen 

på skolen/ med venner?  
• Hvordan vil du beskrive at dette påvirker valg du tar?  
• Går det inn på deg, og synes du det er vanskelig å tilhøre flere kulturer (eks. ulik 

kultur i hjemmet og på skolen)?  
• Må du holde mye skjult for foreldrene dine? 
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• Gjør du ting med venner for å oppnå tilhørighet, som du av familiære/ kulturelle eller 
religiøse årsaker ikke ville ha gjort?  

• Hva tror du selv er utløseren for det psykiske stresset/ ubehaget du opplever?  
• Er det hendelser eller væremåter til andre du reagerer spesielt sterkt på, som kan ha 

påvirket deg?  
• Føler du at utløseren for det var generelle faktorer, eller mer spesifikke som eks. 

utfordringer med en annen kulturell bakgrunn?  

 
Har du noe mer du ønsker å tilføye, noe du føler du ikke fikk utdypet godt nok?  
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Vil du delta i forskningsprosjektet 
Psykisk helse hos ungdom med innvandrerbakgrunn?	

	

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt der formålet er å se på hvilken 
betydning integrering har for ungdom med innvandrerbakgrunn sin psykiske helse. I dette 
skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for 
deg. 
  

Formål 
  
Ettersom forskningsresultater har vist en økning av psykiske helseplager blant ungdom i 
Norge de siste årene, er formålet med prosjektet å se nærmere på om kulturell bakgrunn kan 
ha en innvirkning på ungdommers psykiske helse eller ikke. Studier viser at mange elever på 
ungdoms- og videregående skoler føler et stort stress ved hverdagsmestringen. Flere norske 
studier viser at helseplager blant ungdom og unge voksne øker. Det blir i større grad 
rapportert om dårlig selvbilde, depressive symptomer og skolestress blant unge. Det er vanlig 
å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker er en definisjon av 
vansker i forhold til trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. Når man snakker 
om psykiske vansker har det ikke blitt satt en diagnose. Begrepet psykiske lidelser derimot 
blir tatt i bruk når det dreier seg om symptomer til individer som stemmer overens med 
diagnosesystemer for psykiske lidelser. I dette prosjektet tas det utgangspunkt i psykiske 
vansker, ikke psykiske lidelser. Prosjektet vil undersøke om det er en sammenheng mellom 
grad av integrering til innvandrerungdom og dets psykiske helse. Den foreløpige 
problemstillingen lyder: Hvilken betydning har integrering for ungdom med 
innvandrerbakgrunn sin psykiske helse? 
Dette er en masteroppgave ved UiO (Universitet i Oslo).  
  
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Institutt for Pedagogikk ved Universitet i Oslo. 
  
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Utvalget blir trukket ut fra flere ulike skoler i Oslo. Det er ønsket å intervjue mellom fem til 
syv ungdommer/ unge voksne som er født i Norge, men hvorav begge foreldre har opphav fra 
et annet land. Det ønskes å finne deltakere som er åpne om å snakke om både positive 
opplevelser og vanskeligheter (tilknyttet hverdagsmestring, skole, familie osv.). Dette er for å 
få et bedre innblikk i deltagerens historie og kunne forstå dets liv bedre. Rekruttering av 
utvalget vil følgelig skje ved å henge opp plakater på ulike skoler og ta kontakt med elever i 
friminuttet. Videre vil en skolepsykolog og helsesøster videreformidle invitasjonen til flere 
elever, hvorav elevene selv kan ta kontakt om de ønsker å delta på prosjektet.  

Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i et intervju på tomannshånd 
som vil vare i ca. en time. Intervjuet inneholder spørsmål om skoletrivsel, venner, dine 
ønskete og dine foreldres yrkesvalg, forholdet mellom deg og dine foreldre/ søsken, og 
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hvordan du vurderer din egen psykiske helse. Dine svar vil bli tatt opp med en diktafon 
(lydopptak).  
  
Det er frivillig å delta	
Det er frivillig å delta på prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke ønsker å delta eller senere 
velger å trekke deg. Det vil heller ikke påvirke ditt forhold til skolen/ lærere/ 
skolepsykologen/ helsesøster.  
  
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det vil kun være student og veileder som har tilgang til dine opplysninger. 	
• Navnet ditt og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med en kode som lagres på 

egen navneliste adskilt fra øvrige data. Datamaterialet blir lagret på forskningsserver, 
som vil si at ingen andre har tilgang på dette. 	

  
Du vil ikke bli kunnet gjenkjent i publikasjonen. Det vil ikke bli informert om hvilken skole 
deltakeren går på. Opplysningene som vil bli opplyst er hvilket klassetrinn eleven går på.  
  
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 03.06.2019. All datamaterialet og 
personlighetsopplysninger vil være slettet innen prosjektslutt.  
  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,	
• å få rettet personopplysninger om deg, 	
• få slettet personopplysninger om deg,	
• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og	
• å sende klage til personvernombudet eller datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.	

  
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
  
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
  
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

• Universitetet i Oslo ved å henvende deg til student; Nora Johanna Øverby Weinmayer 
eller veileder; Kristinn Hegna.  	
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• Vårt personvernombud: 
https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/personvern/forsker/	

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17.	

  
 
  
Med vennlig hilsen 
  
 
  
 
 
Prosjektansvarlig                                                                  Student                       
Kristinn Hegna                                              Nora Johanna Øverby Weinmayer  
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Samtykkeerklæring  
  
  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”psykisk helse hos ungdom med 
innvandrerbakgrunn”, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
  

1. å delta i et intervju	
2. at lærer kan gi opplysninger om meg til prosjektet – hvis aktuelt	

	
 	
	
 	
	
 	
	
 	
 
 
	

	

 	

	

 	

	

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

01.06.2019	

	

 	

	

 	

	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

(Signert av prosjektdeltaker, dato)	

	

 


