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Sammendrag 

Forfattere: Marit Solhaug Næss og Vivian Tvedt 

Tittel: Fremtidsforventninger og psykisk helse blant ungdom som kom til Norge som enslige 

mindreårige asylsøkere.   

Veiledere: Tine K. Jensen og Pål Ulleberg. 

Bakgrunn: Enslige mindreårige asylsøkere er barn som har flyktet fra hjemlandet sitt uten 

sine primære omsorgspersoner, og de regnes av FNs høykommissær for flyktninger som den 

mest sårbare gruppen flyktninger. Imidlertid har få studier sett på enslige mindreårige 

asylsøkere som kommer til Norge når de er under 16 år, og det etterlyses studier som ser på 

hvordan disse barna tilpasser seg et nytt liv i eksillandet. Teorien om mulige selv tilsier at 

individer danner seg indre representasjoner om hvem de kan bli i fremtiden, og at disse 

«mulige selv» kan fungere som en motivasjonell drivkraft for å nå målene sine. Med 

utgangspunkt i denne modellen undersøkte vi fremtidsforventninger og psykisk helse blant 

enslige mindreårige asylsøkere. Dette var med et formål om å øke forståelsen for hvordan 

man kan sikre god psykososial tilpasning blant denne gruppen. 

Metode: Studien baserte seg på datamaterialet innsamlet ved første og tredje 

undersøkelsesrunde av det longitudinelle forskningsprosjektet «Enslige mindreårige 

asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse» utført ved Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress». Fremtidsforventninger, samt assosiasjon 

mellom fremtidsforventninger og psykisk helse, ble undersøkt hos et utvalg bestående av 46 

ungdommer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere før fylte 16 år, som ble 

fulgt over en femårsperiode. Fremtidsforventninger ble kartlagt med selvutfyllingsskjemaet 

Aspiration Scale for Refugees and Migrants (ASRM), mens psykisk helse ble kartlagt ved 

bruk av Hopkins Symptom Checklist-37A (HSCL-37A).  

Resultater: Ungdommene hadde et vidt spekter av positive fremtidsforventninger, både før 

de forlot hjemlandet sitt, så vel som etter fem år i Norge. Ungdommene hadde høyest 

forventninger tilknyttet trygghet og tilhørighet, utdanning og arbeid. Videre var det over tid en 

signifikant økning av forventninger knyttet til tilnærmet samtlige mål. Ungdommenes egne 

fremtidsforventninger samsvarte også i høy grad med familiens antatte forventninger. 

Pearsons korrelasjonsanalyser viste at etter fem år i Norge var ungdommenes 

fremtidsforventninger knyttet til trygghet og tilhørighet og skole og arbeid, assosiert med 

lavere angst- og depresjonssymptomer målt på samme tidspunkt. Det var ingen signifikant 

sammenheng mellom fremtidsforventninger før de flyktet og angst og depresjon etter fem år. 
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Ungdommer som hadde fått innfridd forventninger om oppholdstillatelse og en god jobb 

hadde signifikant lavere nivåer av angst- og depresjonssymptomer, mens ungdommer som 

hadde innfridd mål om å studere hadde høyere nivåer av angst- og depresjonssymptomer.  

Konklusjon: Studien indikerer at enslige mindreårige har et positivt syn på fremtiden, og de 

opplever at mange av deres mål er mulig å innfri i Norge. Funnene våre tyder på at 

ungdommenes fremtidsforventninger å være påvirket av betydningsfulle andre, og må sees i 

lys av den sosiokulturelle konteksten de befinner seg i, i tillegg til at endringer i forventninger 

påvirkes av at de befinner seg i en overgang til voksenlivet. Videre synes høye 

fremtidsforventninger, samt det å få innfridd spesifikke forventninger, å være assosiert med 

mindre psykiske helseplager. For å best mulig sikre optimal utvikling hos disse ungdommene, 

bør det tilstrebes at de får hjelp og støtte til å utarbeide mål for fremtiden, samt å etablere 

strategier for hvordan disse målene kan innfris. Videre er det behov for flere studier som 

undersøker mekanismer som former enslige mindreåriges fremtidsforventninger og hvordan 

forventninger kan fungere som en psykologisk buffer i møte med belastning. 
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1 Innledning 

I dag er nærmere 70,8 millioner mennesker på flukt fra væpnet konflikt, vold og forfølgelse 

(Flyktninghjelpen, 2019). 31 millioner av disse er barn (UNICEF, 2020). En av de mest 

grunnleggende menneskerettighetene er retten til å søke asyl i andre 

land (Verdenserklæringen for menneskerettighetene, 1948). Asylsøkere er med andre ord 

mennesker som søker internasjonal beskyttelse (UDI, 2020).  

I 2015 var det 98.400 barn og unge som søkte om asyl på verdensbasis, hvorav 5400 

av disse var enslige mindreårige som søkte om beskyttelse i Norge (Kirkeberg & Lunde, 

2020). Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er en fellesbetegnelse for barn og unge under 

18 år som ankommer Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner, og som søker om 

beskyttelse (Regjeringen, 2018). I begrepet mindreårig asylsøker ligger det altså ulike 

risikokomponenter. Når de ankommer Norge, er de enslige og uten foreldre eller 

omsorgsgivere. I tillegg til dette er de mindreårige og barn ved at de er under 18 år, og de er 

asylsøkere. På bakgrunn av dette inntrer de en rolle med stor usikkerhet rundt fremtiden. 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR, 1996) vurderer enslige mindreårige som 

den mest sårbare gruppen flyktninger. Enslige mindreårige tenderer også å 

være overrepresentert når det gjelder angstlidelser, depresjon og posttraumatisk stresslidelse 

(PTSD) (Jakobsen, Demott, & Heir, 2014; Jensen, Skardalsmo, & Fjermestad, 2014). En 

rekke studier viser videre at slike helseplager vedvarer selv flere år etter ankomst i 

mottakslandet (Jakobsen, 2018; Jensen, Skar, Andersson, & Birkeland, 2019).   

Forskningsfeltet har det siste tiåret også rettet mer fokus mot ungdommenes egne 

ressurser og styrker, og faktorer som kan bedre den psykososiale situasjonen for enslige 

mindreårige (Khawaja, White, Schweitzer, & Greenslade, 2008; Svendsen, Berg, Paulsen, 

Garvik, & Valenta, 2018). Flere vektlegger at enslige mindreårige ikke bare er sårbare, men 

viser også god fungering og tilpasning, og innehar en mengde ressurser (Borchgrevink, 

Christie, & Dybdahl, 2019, s. 112; Eide & Hjern, 2013). Slik motstandsdyktighet omtales ofte 

som resiliens. Det vil si god psykososial tilpasning til tross for belastning (Borge, 2018). 

Ulike faktorer som har blitt knyttet til positiv psykologisk tilpasning hos unge flyktninger er 

blant annet individuelle faktorer som følelse av agens, å ha håp og tro på en bedre fremtid, å 

prioritere utdannelse, å ha et lett temperament, og å ha gode mestringsevner (Carlson, 

Cacciatore, & Klimek, 2012; Goodman, 2004). Flere miljømessige aspekter har også blitt 

trukket frem som beskyttende mot utvikling av psykiske helseplager, blant annet opplevd 



2 

 

familiær og sosial støtte og muligheten til å kunne delta på sosiale aktiviteter (Jensen et al., 

2019; Kohli & Mather, 2003)  

Positive tanker som håp og positive fremtidsforventninger, har også blitt koblet til 

bedre integrering og psykososialt velvære hos voksne flyktninger (Khawaja et al., 2008; 

Nunn, McMichael, Gifford, & Correa-Velez, 2014; Seginer, 2008; Ward, Bochner, & 

Furnham, 2001). Langt færre har imidlertid undersøkt slike sammenhenger blant enslige 

mindreårige asylsøkere. Som en av få har Vervliet, Vanobbergen, Broekaert, and Derluyn 

(2014) undersøkt fremtidsforventninger hos en gruppe enslige mindreårige asylsøkere 

(N=152), samt familiens fremtidsforventninger til ungdommene, både før de flyktet fra 

hjemlandet og etter at de hadde ankommet Belgia. De fant at ungdommene hadde høye 

forventninger om å finne trygghet, studere, og få en god jobb før de forlot hjemlandet sitt, og 

at disse forventningene var direkte knyttet til beslutningen om å flykte. Studien fant også at 

ungdommenes forventninger endret seg over tid i møte med en ny sosiokulturell kontekst. 

Videre opplevde ungdommen at både familien og nærmiljøet deres hadde høye forventinger 

til dem, og at disse i stor grad samsvarte med deres egne forventninger. Artikkelforfatterne 

utforsket også sammenhengen mellom enslige mindreåriges fremtidsforventninger og psykisk 

helse, men fant imidlertid ingen signifikant sammenheng (Vervliet, 2013).  

Så vidt vi vet har derimot lite fokus vært rettet mot fremtidsforventninger blant enslige 

mindreårige i Norge. En kunnskapsoppdatering fra feltet i Norge de siste 10 årene etterspør 

også studier som følger opp gruppen over tid, og som undersøker hvordan det går med de 

enslige mindreårige på veien inn i voksenlivet, med tilknyttede problemstillinger som 

betydningen av utdanning, arbeidsliv, familietilknytning og sosialt nettverk (Svendsen et al., 

2018). Det er videre svært få studier som setter søkelyset på de yngste enslige mindreårige, 

det vil si de som kom til Norge i en alder av 16 år eller yngre, og mer forskning på temaet er 

etterspurt (Jensen, Skar, Andersson, & Birkeland, 2019).  

I denne oppgaven har vi med utgangspunkt i Vervliets (2013, 2014) studier om 

framtidsforventninger hos enslige mindreårige, samt studier som finner en sammenheng 

mellom fremtidsforventninger og psykisk helse (Khawaja et al., 2008; Svendsen et al., 2018), 

undersøkt hvorvidt vi finner lignende tendenser hos en gruppe enslige mindreårige asylsøkere 

som kom til Norge før fylte 16 år. Basert på datamaterialet samlet inn tilknyttet 

forskningsprosjektet «Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og 

psykisk helse», har vi undersøkt hvilke forventninger gruppen hadde før de forlot hjemlandet, 

hva de tenker at familien deres hadde av forventinger til dem, og hvordan disse 

forventningene har endret seg etter flere år i Norge. Videre undersøker vi om styrke og 
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innhold i gruppens fremtidsforventninger har sammenheng med grad av psykiske helseplager. 

Til slutt undersøker vi hvorvidt innfrielse av slike forventninger henger sammen med psykisk 

helse. 

Med dette som bakgrunn, vil vi innledningsvis presentere en oversikt over 

sosiodemografiske og psykososiale forhold for enslige mindreårige asylsøkere i 

Norge. Deretter vil vi presentere ulike belastninger enslige mindreårige utsettes for og 

diskutere tidligere forskning vedrørende psykisk helse hos denne gruppen. Teorien om 

“mulige selv” (Markus & Nurius, 1986) brukes som et rammeverk for å forstå sammenhengen 

mellom fremtidsforventninger og psykisk helse. Formålet med undersøkelsen er å bidra til å 

rette fokus mot hvilke forventninger som kan være med på å bedre enslige mindreåriges 

psykososiale fungering på vei inn i voksenlivet, og å forstå hva som kan fremme resiliens og 

god integrering.    

Etter å ha bodd i Norge i fem år har de fleste i studien fått oppholdstillatelse, og er 

ikke lenger å regne som asylsøkere. Vi vil derfor heretter bruke begreper som ungdommer, 

enslige mindreårige, eller ungdom med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere, når vi 

omtaler denne gruppen (Oppedal, Guribye, & Kroger, 2017). Ved referering til denne 

populasjonen generelt, vil begrepet enslige mindreårige asylsøkere benyttes.  

 

1.1  Enslige mindreårige i Norge 

Antallet enslige mindreårige som søker asyl varierer fra år til år. I 2015 var det 

rekordmange enslige mindreårige som søkte asyl i Norge, henholdsvis 5300 sammenlignet 

med 892 søkere i 2010 og 135 søkere i 2019 (Kirkeberg & Lunde, 2020). I Norge blir enslige 

mindreårige asylsøkere under 15 år tatt hånd om av statens barneverntjeneste, og de blir 

tilbudt opphold på et omsorgssenter i vente om å få svar på asylsøknaden sin (Lidén, Aasen, 

Seeberg, & Staver, 2020). Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for unge mellom 15 og 18 

år, og de tilbys plass i mottak for enslige mindreårige eller egne avdelinger som er lokalisert 

på ordinære asylmottak (Eide, 2020, s. 32). Dette tilbudet gjelder til UDI har fattet vedtak i 

asylsaken, og barnet blir bosatt i kommune, eller eventuelt forlater Norge. 

Man har de siste årene sett en betydelig økning av andelen enslige mindreårige som får 

avslag på asylsøknadene sine, så vel som økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser hos 

denne gruppen (Valenta & Garvik, 2019). I 2017 var det kun 44% av enslige mindreårige som 

fikk opphold, hvorav en stor andel av disse fikk midlertidig opphold. Hos disse ungdommene 

vil status revurderes ved fylte 18 år (Varvin, 2018). Barn under 15 år bosettes ofte i 
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fosterhjem, mens mange over 15 år bor i bofellesskap eller egne hybler, hvor de får 

oppfølging etter behov (Lidén et al., 2020). Videre har alle asylsøkende barn rett til å gå på 

skole, barna under 16 år har rett på grunnskoleopplæring, mens de over 16 år har et mer 

begrenset skoletilbud i omfang og varighet i regi av voksenopplæringen (Berg & Tronstad, 

2015).   

Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge er en svært heterogen gruppe. 

De kommer fra ulike land, kulturer, religioner, og de snakker ulike språk. Av alle enslige 

mindreårige som søkte asyl i 2019 kom 30% fra Afghanistan, 29% fra Syria og 13% fra 

Eritrea (Kirkeberg & Lunde, 2020). Videre har ungdommene ulik grad av skolegang og 

økonomisk bakgrunn, og de kommer til Norge med ulike erfaringer og kompetanse (Lidén et 

al., 2020). Tross sine ulikheter, har enslige mindreårige også likhetstrekk som gjør det viktig å 

se på dem som gruppe (Svendsen et al., 2018). Først og fremst er de barn. Ikke bare flyktet de 

alene uten omsorgspersoner, men de preges også av ustabile sosiale relasjoner og manglende 

familiær støtte i en viktig utviklingsperiode. Enslige mindreårige asylsøkere tenkes slik å være 

en gruppe unge mennesker med særegne behov for oppfølging og hjelp. Det er dermed 

nødvendig med forskning som utelukkende fokuserer på enslige mindreårige som gruppe.    

 

1.2  Belastninger og psykisk helse blant enslige mindreårige 

Det er ikke uvanlig å bruke begrepet “sekvensiell traumatisering” (Keilson, 1978) når 

man omtaler flyktninger, i betydning av at de utsettes for flere ulike traumer i forskjellige 

settinger. Majoriteten av enslige mindreårige kommer fra land med krig og indre uro. I tråd 

med dette fant en norsk studie ut at 76% av 325 enslige mindreårige hadde opplevd krig på 

nært hold (Oppedal, Seglem, & Jensen, 2009). Videre kan migrasjonen i seg selv medføre en 

rekke traumatiske opplevelser, som lange reiser med begrenset tilgang til mat og vann, i 

tillegg til avhengighet av menneskesmuglere (Derluyn & Broekaert, 2008). Det å ankomme et 

nytt land kan resultere i ytterligere påkjenninger i form av møte med en ny kultur, sosiale 

normer og språklige barrierer (Ward et al., 2001). Andre belastende faktorer kan være å bo på 

omsorgssentre/mottak, usikkerhet vedrørende asylsøknad, rasisme og manglende kontakt med 

familie og sosialt nettverk (Valenta & Garvik, 2019; Varvin, 2018).   

I en studie av enslige mindreårige som kom til Norge før fylte 16 år, rapporterte over 

halvparten av ungdommene at de strevde med posttraumatiske stressymptomer som oversteg 

klinisk grenseverdi kort tid etter at de kom til Norge (Jensen, Fjermestad, Granly, & 

Wilhelmsen, 2013). Flere enn 30% av ungdommene opplevde så mange angstsymptomer at 
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de ville tilfredsstilt kriteriene for en angstdiagnose, og 20% av ungdommene viste samme 

tendens ved depresjonssymptomer. Andre studier rapporterer også om at enslige mindreårige 

har opplevd flere stressende livshendelser og høyere grad av psykiske helseproblemer, 

sammenlignet med barn som søker asyl med foreldrene sine eller annen nær familie (Bean, 

Eurelings-Bontekoe, & Spinhoven, 2007; Oppedal et al., 2009). 

Til tross for at de er blitt utsatt for en rekke belastninger og mange utvikler psykiske 

helseplager, er det mye som tilsier at ungdom med bakgrunn som enslige mindreårige er en 

ressurssterk gruppe, hvor mange av barna klarer å tilpasse seg et nytt liv i et fremmed land 

(Eide & Hjern, 2013). Slike funn peker mot uvurdeligheten av å videreutvikle kunnskapen om 

hvordan man best mulig kan ivareta psykisk helse og positiv tilpasning for 

disse barna.  Betydningen av positive fremtidsforventninger for psykisk helse er ikke godt nok 

undersøkt, og vi ser behov for å undersøke om det kan fungere som en beskyttelsesfaktor for 

utvikling av psykiske helseplager.  

 

1.3  Fremtidsforventninger  

En betydelig del av menneskelig tenkning er rettet mot fremtidige hendelser (Nurmi, 

2005). Kanskje håper vi på at fremtiden bringer med seg en god karriere, god helse eller å få 

et lykkelig familieliv. Et individs perspektiv på fremtiden refereres ofte til som 

fremtidsorientering (Seginer, 2008), og inkluderer mål, forventninger, ønsker og redsler. 

Denne grunnleggende evnen har blitt konseptualisert på en rekke måter i forskningen. 

Forskjellige konseptualiseringer legger i ulik grad vekt på hvorvidt en person retter tanker mot 

fremtid, fortid eller nåtid, troen på at fremtiden kan og vil endres til det bedre, hvor 

optimistisk man er til fremtiden, og indre representasjoner av fremtidsmål som motiverer og 

regulerer atferd (Hirsch et al., 2006; Markus & Nurius, 1986; Trommsdorff & Lamm, 1980; 

Zimbardo & Boyd, 1999). Felles for slike konseptualiseringer er tanken om 

at fremtidsorientering legger et viktig grunnlag for fremtidig planlegging, målsetting, atferd 

og utvikling (Seginer, 2008).  

I denne oppgaven ønsker vi å undersøke ungdommenes fremtidsforventninger, definert 

av G. Oettingen and Mayer (2002) som troen et individ har på at spesifikke utfall og hendelser 

vil kunne skje i fremtiden. Det er med andre ord forestillinger om hvordan vi ser for oss 

fremtiden. Fremtidsforventninger kan både være positive og negative. Mens en positiv 

orientering mot fremtiden kjennetegnes av håp, optimisme og tydelige positive forventninger, 
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kjennetegnes negativ fremtidsorientering som håpløshet, manglende fremtidsrettede tanker 

eller negative forventninger (Prince, Epstein, Nurius, Gorman-Smith, & Henry, 2019).  

 

1.3.1 Teorien om mulige selv  

Tett knyttet til fenomenet om fremtidsforventninger, er teorien om mulige 

selv (oversatt fra theory of possible selves) (Markus & Nurius, 1986). Ifølge denne teorien tar 

et individs fremtidsforventninger form som ulike indre representasjoner av hvem man kan bli, 

hvem man har lyst til å bli, og hvem man er redd for å bli, altså et forventet, ønsket og fryktet 

«mulig selv». Teorien tilbyr en konseptuell sammenheng mellom selvkonseptet vårt og 

motivasjon, hvor et individ kontinuerlig sammenligner den opplevde avstanden mellom hvem 

man er nå, og hvem man ønsker eller frykter å bli. Slik vil mulige selv kunne fungere som 

motivasjonskilde til å endre atferd for å nå eller unngå spesifikke utfall (Markus & Nurius, 

1986; Nurmi, 1991), og omtales av flere teoretikere som indre veikart for å nå egne mål 

(Erikson, 2007; Oyserman, Bybee, Terry, & Hart-Johnson, 2004).  

Reviderte versjoner av teorien har understreket at når mulige selv er tydelige og 

detaljerte, motiverer de også i større grad til handling gjennom konkrete strategier for hvordan 

man skal minske opplevd avstand mellom individets nåværende selv og mulige selv 

(Harrison, 2018). I tråd med dette, fant Oyserman et al. (2004) at ungdommer som i større 

grad koblet akademiske mål med atferdsmessige strategier for hvordan de skulle innfri målene 

sine, hadde bedre akademiske prestasjoner sammenlignet med ungdom som i mindre grad 

oppga slike strategier. På motsatt side vil trolig vage mulige selvrepresentasjoner uten 

atferdsmessige strategier ikke kunne regulere atferden vår. Dette er fordi de ikke gir et tydelig 

nok bilde av hvordan man skal redusere avstanden mellom nåværende selv og mulig selv 

(Oyserman et al., 2004). 

Det å ha positive fremtidsforventninger vil i lys av teorien om mulige selv kunne 

fungere som en viktig motivasjonskilde til å oppnå målene sine. I tråd med dette har en rekke 

studier gitt støtte til at det er en sammenheng mellom positive fremtidssyn og bedre tilpasning 

hos ungdommer, blant annet i form av bedre akademiske prestasjoner, mer engasjement, 

motivasjon, og bedre planlegging- og problemløsningsevner (Chen & Vazsonyi, 2011; 

Goodman, 2004; Jackman & MacPhee, 2016; Verdugo et al., 2018).  

Videre hevdet Markus & Nurius (1986) at hvorvidt en mulig selv får en motiverende 

og selvregulerende effekt, synes å være avhengig av hvor viktig og realistisk målet synes å 

være. Den sosiokulturelle konteksten vi befinner oss i vil påvirke hvilke forventninger som 

oppleves viktige og mulige å oppnå, i relasjon til sosial klasse, kjønn, etnisitet og innenfor 



7 
 

normative verdier i samfunnet (Harrison, 2018). Konteksten man befinner seg i vil også kunne 

sette begrensninger for opplevd agens et individ kan oppleve innenfor de rådende strukturelle 

rammene. Visse mulige selv er viktigere for oss enn andre, og oppnåelse av et viktig mål vil 

kunne medbringe følelser av lykke, velvære og tilfredshet.   

Sannsynlighetsvurderingen av hvilke mål som oppleves mulig å innfri påvirkes av 

tidligere erfaringer og vurdering av egne evner som trengs for å oppnå målet, også kalt 

«mestringstro» (Bandura, 1997; Harrison, 2018). Oppleves et mål uoppnåelig, medfører dette 

mindre motivasjon og vilje, og videre minsker sjansen for at vi handler for å nå slike mål. Har 

vi imidlertid troen på at vi har evner til å oppnå et gitt mål, øker motivasjonen vår, og vi 

igangsetter atferd for å nå dette målet (Verdugo, Freire, & Sánchez-Sandoval, 2018). I tråd 

med en slik forståelse, har ungdommer med høyere mestringstro vist seg å ha større 

forventinger om å komme inn på høyere utdannelse etter å ha kontrollert for elevenes 

akademiske evner (Chevalier, Gibbons, Thorpe, Snell, & Hoskins, 2009). Det synes slik å 

være at det er i krysningspunktet mellom hvorvidt et mål oppleves både viktig og sannsynlig å 

oppnå, at mulige selv blir spesielt virkningsfulle komponenter av selvkonseptet vårt 

(Harrison, 2018; Markus & Nurius, 1986).  

I tråd med dette, illustrerte Gabriele Oettingen and Kappes (2009) at når individer har 

høye forventninger om måloppnåelse, vil de påfølgende engasjere seg mer for å nå slike mål, i 

motsetning til når man har lave forventninger om mestring. Det kan slik være at 

den motivasjonelle drivkraften i “mulige selv” kan fungere som en slags omvendt u-kurve: vi 

blir lite motivert hvis vi opplever at et mål er lett å innfri, og vi opplever lite motivasjon hvis 

et mål er alt for vanskelig å innfri. I kontekst av teorien om mulige selv, betyr dette at hvis vi 

ikke opplever en viss diskrepans mellom hva/hvem vi ønsker å bli (mulig selv) og hvordan 

vi er nå (nåværende selv), vil vi heller ikke oppleve noen motivasjon til å arbeide mot målet 

vårt (Oyserman, Destin, & Novin, 2015). Videre vil tidligere erfaringer med suksess og 

negative utfall trolig ha en stor innvirkning på hva slags forventninger vi danner oss. En 

person som har opplevd mestring vil også sette seg høyere forventninger om fremtidig 

mestring, ettersom det å innfri et mål man har satt seg medfører positiv selvfølelse, som igjen 

fører til økt mestringstro (Markus & Nurius, 1986). På motsatt side, vil det å mislykkes eller 

støte på mange utfordringer kunne medføre lave forventninger om mestring.  

Studier blant ungdom i risikogrupper har også indikert at positive forventninger til 

fremtiden kan fungere som en slags buffer for mange negative utfall, som kriminalitet, 

rusmisbruk og annen risikoatferd (Braun-Lewensohn & Al-Sayed, 2018; Prince et al., 2019; 

Sulimani-Aidan, 2015). Ettersom enslige mindreårige asylsøkere er en gruppe utsatt for 
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mange belastninger, vil det være interessant å undersøke hvilke og hvor sterke 

fremtidsforventninger ungdommene har, hvorvidt opplevd diskrepans eller kongruens mellom 

«nåværende selv» og «mulig selv» kan henge sammen med deres psykiske helse. 

 

1.3.2  Fremtidsforventninger i overgangen til voksenlivet  

Å tenke på egne muligheter og planlegge fremtiden regnes å være spesielt viktig for 

ungdommer, da de befinner seg i en overgangsprosess i livsløpet, og opplever mange 

endringer i ulike områder av livet (Seginer, 2008; Stoddard & Pierce, 2015). I ungdomsårene 

utvikles også forståelsen av tid i større grad, hvor ungdommer etter hvert lettere evner å 

integrere seg selv i et fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv (Hamilton et al., 2015; Verdugo 

et al., 2018). Sentrale tanker rettes mot hvem man er, hvordan man passer inn i samfunnet, og 

ikke minst hva man vil oppnå i livet. Overgangen er på denne måten tett knyttet opp mot ens 

forventninger til fremtiden. I dette inngår det mange valg, for eksempel valg av yrke eller 

utdanning, bosted, inngåelse i parforhold og dannelse av familie (Evenshaug & Hallen, 2011, 

s.284). Det er videre en periode for økt autonomi og selvstendighet, med mindre støtte fra 

omsorgspersoner, så vel som at spørsmål om identitet blir spesielt aktuelt (Derluyn & 

Broekaert, 2008).  

Ettersom flesteparten av enslige mindreårige er i tenårene når de bosettes i Norge, blir 

overgangen til voksenlivet og fremtidsforventninger et sentralt tema for å forstå og arbeide 

med denne gruppen. Mange plasseres som nevnt på egen hybel eller bofellesskap med 

begrenset oppfølging etter fylte 15 år (Svendsen et al., 2018), noe som innebærer at de relativt 

raskt går inn i overgangen til voksenlivet etter bosetting. De skal som andre unge etter hvert 

bli økonomisk uavhengige, ta ansvar for seg selv, og ta avgjørelser om hvordan de ønsker å 

leve livene sine (Lidén et al., 2020). Imidlertid har få undersøkt hvordan denne overgangen er 

for ungdommer med bakgrunn som enslige mindreårige. Det vil derfor være interessant å 

undersøke nærmere hvilke mål og forventninger som er viktige for ungdommene i vårt utvalg, 

og hvordan forventningene deres utvikler seg i overgangsprosessen til voksenlivet. 

Samtidig som fremtidsforventningene våre er høyst individualiserte, utformes de også 

av en sosiokulturell kontekst (Markus & Nurius, 1986). I Vervliet et al. (2014) studie 

samsvarte enslige mindreåriges fremtidsforventninger i stor grad med forventningene de 

antok familien hadde til dem. Artikkelforfatteren argumenter for at slike funn gir støtte til at 

fremtidsforventninger utformes i en sosiokulturell og historisk kontekst og formes av 

signifikante andre. I tråd med Vervliets funn, hevder Nurmi (2005) at barn og 

unges fremtidsforventninger i stor grad påvirkes av foreldrene, mer spesifikt gjennom deres 
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funksjon som modeller for mestring, normative standarder og påvirkning av verdier, interesser 

og mål. I dette ligger også kulturspesifikke forventninger som ungdommene tar til seg om 

hvordan livet bør være og bør leves (Lidén et al., 2020).  

Videre kan det være at mulige selv trolig verken vil påvirke motivasjon eller atferd om 

et individ ikke opplever at disse forventningene støttes av signifikante andre (Nurius, 1991, s. 

246). Enslige mindreårige befinner seg som andre ungdommer innenfor denne viktige 

utviklingsperioden for kognitive, emosjonelle og fysiologiske endringer (Bean et al., 2007; 

Oppedal et al., 2017). Samtidig vil enslige mindreårige, i motsetning til de fleste norske 

ungdommer som har vokst opp med familien sin, stille ulikt i nettopp denne overgangsfasen. I 

tillegg til mulige traumatiske erfaringer, adskilles de fra familien sin, har mindre sosial støtte 

og stabile relasjoner, og mindre oppfølging med hensyn til utdannings- og yrkesplaner (Lidén 

et al., 2020). Likevel vil mange unge flyktninger bære med seg forventninger fra familie og 

nærmiljø (Simich, Hamilton, & Baya, 2006).  

Sett i lys av at individets forventninger utformes i en sosial kontekst og påvirkes av 

betydningsfulle andre, vil det være interessant undersøke hvorvidt familiens 

fremtidsforventninger samsvarer eller er ulike ungdommenes egne fremtidsforventninger, og 

hvorvidt ungdommenes forventninger endres i lys av å befinne seg i en ny kontekst.  

 

1.3.3  Fremtidsforventninger i møte med belastninger  

Tidligere traumatiske erfaringer kan også relateres til fremtidsforventninger. 

Thompson et al. (2012) fant blant annet at tidligere traumatiske erfaringer blant 14-åringer, 

som har vært utsatt for ulike former for barnemishandling, ustabil omsorgssituasjon eller har 

vært vitne til vold i nærmiljøet, kunne predikere mer negative fremtidsforventninger knyttet til 

utdannelses- og arbeidssuksess og sosial stabilitet. Disse tendensene ble funnet etter å ha 

kontrollert for demografiske og sosioøkonomiske faktorer. I tråd med dette, fant en annen 

studie at ungdommer som hadde vært utsatt for stressende opplevelser i barndommen hadde 

mer negative syn på fremtiden (Mac Giollabhui et al., 2018). Studien fant også en slik 

sammenheng blant ungdommer som hadde opplevd negative livshendelser i ungdomsårene. 

En mulig årsak til dette kan være at ungdom i risikogrupper utvikler flere negative 

selvskjemaer for fremtiden ved å kontinuerlig utsettes for negative livshendelser og stressorer.  

Da enslige mindreårige er en gruppe som er utsatt for betydelige påkjenninger, vil det 

være nærliggende at slike belastninger vil kunne påvirke hvordan de tenker om seg selv og ser 

seg selv i fremtiden. Dramatiske hendelser som traumer, vold, død i nære relasjoner og krig, 

kan trolig medføre følelser av håpløshet og negative forventninger om hvordan fremtiden vil 
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bli (Okenwa-Emegwa, Saboonchi, Mittendorfer-Rutz, Helgesson, & Tinghög, 2019). 

Samtidig kan det tenkes at når en person utsettes for betydelig påkjenning, ønsker man seg 

gjerne noe i fremtiden som ikke eksisterer i nåtiden. For flyktninger er migrasjonen uløselig 

knyttet til en idé om et bedre liv (Brekke & Aarset, 2009).  

I flyktningers hjemland sirkulerer ofte en mengde ulike historier om både 

migrasjonsprosessen og livet i andre land, som i stor grad preger forventningene til fremtidige 

flyktninger. Dette kan være eksempelvis være historier knyttet til trygghet, politisk stabilitet 

og mulighet for utdanning og arbeid (Brekke & Aarset, 2009). Det å ha 

positive fremtidsforventninger kan slik fungere som en drivkraft mot en bedre fremtid, og på 

denne måten gjøre livet mer levbart. I tråd med dette, viser flere studier at tross betydelige 

belastninger, tenderer flyktninger å uttrykke mange forventninger om en positiv fremtid både 

før de dra fra hjemlandet sitt, så vel som ved bosettelse i eksillandet (Nunn et al., 2014; 

Okenwa-Emegwa et al., 2019). Vervliet (2014) fant at enslige mindreårige asylsøkere jevnt 

over hadde høye forventninger til fremtiden før de forlot hjemlandet sitt. I tråd med slike 

funn, hadde unge flyktninger som nylig hadde ankommet Canada høye forventninger knyttet 

til utdanning og arbeid (Shakya et al., 2010).  

Til tross for at flere studier indikerer at det finnes en sammenheng mellom å bli utsatt 

for belastning og mer negative fremtidssyn blant ungdommer i risikogrupper, synes 

flyktninger å ha positive forventninger til en bedre fremtid i eksillandet. Imidlertid har en 

større andel av disse studiene vært utført blant eldre flyktninger, og enslige mindreårige er 

svært underrepresentert på dette forskningsfeltet (Oppedal et al., 2017). Det vil derfor være 

interessant å undersøke om enslige mindreårige, i likhet med andre grupper migranter, også 

vil ha høye forventninger til fremtiden før de flykter fra hjemlandet sitt.  

 

1.4    Fremtidsforventninger og psykisk helse  

Det å ha positive fremtidsforventninger har på tvers av ulike ungdomspopulasjoner 

blitt assosiert med mindre psykiske helseplager (Chua, Milfont, & Jose, 2014; Hamilton et al., 

2015; Sulimani-Aidan, 2015). Eksempelvis viste en studie blant universitetsstudenter at troen 

på at fremtiden kan forandres til det bedre, predikerte mindre depressive symptomer og 

suicidale tanker (Chang et al., 2017). I overenstemmelse med dette, undersøkte Prince et al. 

(2019) sammenhengen mellom fremtidsforventninger og depresjon blant et utvalg 

amerikanske ungdommer, og fant at depresjon var assosiert med lavere fremtidsforventninger 

på samtlige måletidspunkt.  



11 
 

Tross at en rekke studier har gitt støtte til en sammenheng mellom 

fremtidsforventninger og psykisk helse blant ungdommer generelt, har langt færre undersøkt 

slike sammenhenger blant migrantpopulasjoner. I en krysseksjonell studie fant Okenwa-

Emegwa et al. (2019) at selv om majoriteten av flyktningene hadde høye 

fremtidsforventninger, var symptomer på depresjon assosiert med lavere 

fremtidsforventninger hos syriske flyktninger bosatt i Sverige. Artikkelforfatterne forklarte 

slike sammenhenger med at lave fremtidsforventninger, ofte kjennetegnet av lite engasjement 

og motivasjon, også er kjernekomponenter ved depressive lidelser. Som tidligere nevnt fant 

Vervliet (2013) på motsatt side ingen signifikant sammenheng mellom fremtidsforventninger 

og psykisk helse blant enslige mindreårige bosatt i Belgia. Vervliet påpeker videre at baksiden 

med høye forventninger er at man gjør seg selv sårbar for å ikke få forventningene innfridd, 

som videre kan ha negativ innvirkning på psykiske helse.  

Ulike kognitive teorier har vektlagt at negative forventninger til seg selv og verden er 

et kjernefenomen ved både utviklingen og opprettholdelsen av angst- og depressive lidelser. 

Samtidig trekkes håp og positive fremtidsforventninger frem som komponenter som styrker 

emosjonelt velvære (Beck, Steer, Beck, & Newman, 1993). Ut ifra teorien om mulige selv, 

kan denne sammenhengen forklares gjennom at positive fremtidsforventninger vil kunne 

fungere som en mental buffer mot negative utfall, og gjennom å gi økt motivasjon til å 

igangsette strategier for å innfri egne mål, og dermed styrket selvfølelse (Markus & Nurius, 

1986). Sett i lys av overvekten av forskning som gir støtte til sammenhengen mellom 

positive fremtidsforventninger og positiv tilpasning hos ungdommer som lever under 

vanskelige livsforhold (Braun-Lewensohn & Al-Sayed, 2018), er det interessant å undersøke 

nærmere om dette også er gjeldende for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Til tross for 

at flere studier har funnet en kobling mellom fremtidsforventninger og psykisk helse hos 

flyktninger, har få sett på dette hos yngre flyktninger, langt færre enslige mindreårige. 

 

1.5 Innfrielse av forventninger og psykisk helse  

Etter ankomst i mottakslandet, opplever mange flyktninger en umiddelbar følelse av 

trygghet og lettelse og påfølgende positivitet mot en ny fremtid. Denne positiviteten refereres 

ofte til som “Honeymoon effect” (Colic-Peisker, 2009), og er et resultat av den sterke 

kontrasten mange flyktninger opplever mellom den ustabile konteksten de har befunnet seg i 

før og under flukten og stabilisering i mottaksfasen (Murphy & Mahalingam, 2006; Uribe 

Guajardo, Slewa-Younan, Smith, Eagar, & Stone, 2016).  
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Imidlertid viser studier at flyktninger som nylig har ankommet eksillandet har høyere 

forventninger til fremtiden, sammenlignet med de som har vært i landet i flere år (Vervilet, 

2013, Okenwa-Enegma et al., 2019). For eksempel fant en svensk studie at flyktninger som 

hadde vært i Sverige i fem år eller mer hadde lavere forventinger sammenlignet med dem som 

nylig hadde ankommet Sverige. Artikkelforfatterne forklarte slike funn med at flyktninger 

møter på mange barrierer underveis, og de kan oppleve en betydelig diskrepans mellom 

forventningene de dannet seg før avreise fra hjemlandet og eksillandets realitet (Okenwa-

Emegwa et al., 2019). Fortellinger om livet i andre land og asylprosessen kan preges av 

feiloppfatninger og myter (Brekke & Aarset, 2009), og optimismen for en ny fremtid kan etter 

hvert overskygges av sosiale, økonomiske, og utdanningsmessige utfordringer som 

flyktningene møter over tid (Okenwa-Emegwa et al., 2019).  Fremtidsforventninger er et 

dynamisk fenomen, og det kan være at enslige mindreåriges fremtidsforventninger endrer seg 

i tråd med nye erfaringer, konteksterkontekst og oppfattede muligheter i Norge (Murphy & 

Mahalingam, 2006).  

En rekke studier som har undersøkt sammenhengen mellom å innfri forventningene 

sine, og psykisk helse og velvære, har gitt støtte til at det finnes en positiv sammenheng 

mellom å få innfridd forventningene sine og mindre psykisk helseplager og bedre tilpasning i 

mottakslandet (McKelvey & Webb, 1996; Mähönen, Leinonen, & Jasinskaja-Lahti, 2013; 

Okenwa-Emegwa et al., 2019). Murphy and Mahalingam (2006) fant at opplevd kongruens 

mellom fremtidsforventninger og opplevde muligheter var positivt assosiert med 

livstilfredshet og negativt assosiert med depresjon hos et utvalg migranter. Dette støttes av 

Simich et al. (2006) som fant at nyankomne flyktninger som hadde større vanskeligheter med 

å innfri økonomiske mål rapporterte om høyere grad av psykiske helseplager. Slike funn tyder 

på at innfrielse av forventninger kan ha betydelig innvirkning på psykisk helse.  

Samtidig kan det være at erfaring og erkjennelse av at forventningene man har satt seg 

ikke er mulig å realisere, kan føre til psykologisk misnøye og bli en kilde til resignasjon og 

skuffelse (Ward et al., 2001). Baksiden ved å ha svært høye forventninger er at de er 

urealistiske og det dermed oppstår økt sjanse for at disse forventningene ikke blir innfridd, 

som medfører skuffelse og negative konsekvenser for psykisk helse (Mähönen et al., 

2013). Imidlertid er det viktig å påpeke at psykiske helseplager i stor grad også vil kunne 

medføre utfordringer med å innfri målene sine. I lys av slik forskning, ønsker vi å undersøke 

hvorvidt de enslige mindreårige får innfridd sine forventninger i Norge, samt om det finnes en 

sammenheng mellom det å få innfridd sine forventninger og psykiske helseplager.  
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1.6  Studiens hensikt og forskningsspørsmål   

Denne studien har som formål å øke kunnskapen om hvilke fremtidsforventninger som 

kan observeres hos ungdommer med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere. Grovt sett 

kan oppgavens problemstillinger deles inn i to deler: Den første problemstillingen omhandler 

om hva slags forventninger ungdommene og angivelig familien deres hadde før de flyktet, og 

hvorvidt disse har endret seg etter fem år i Norge. Den andre delen handler om 

sammenhengen mellom forventninger og psykisk helse, og hvorvidt innfrielse av 

forventninger er assosiert med angst- og depresjonssymptomer fem år etter ankomst til 

Norge.    

 

Forskningsspørsmål 1: Fremtidsforventinger  

- Hvilke og hvor sterke forventninger har ungdommene før flukten fra hjemlandet sitt 

og fem år etter ankomst i Norge? Hvordan endrer disse forventningene seg etter fem år 

i Norge? Vår hypotese er at ungdommene vil justere forventningene sine både i 

innhold og styrke etter fem år i Norge.  

- Hvilke forventninger tenker ungdommene at familiens deres hadde til dem før flukten 

fra opprinnelsesland og fem år etter ankomst i Norge? Er det forskjeller mellom 

ungdommenes forventninger og familiens antatte forventninger før flukten og etter 

ankomst i Norge? Vår hypotese er at ungdommenes og familiens antatte forventninger 

vil samsvare i stor grad, både før flukten og fem år etter ankomst.   

  

Forskningsspørsmål 2: Sammenhengen mellom psykisk helse og forventninger   

- Er styrken på ungdommenes fremtidsforventninger assosiert med angst- og 

depresjonssymptomer fem år etter ankomst? Vår hypotese er at høy grad 

av fremtidsforventninger både før flukten og etter ankomst er negativt assosiert med 

angst- og depresjonssymptomer fem år etter ankomst.    

- Er det en sammenheng mellom det å ha innfridd sine forventninger og angst- og 

depresjonssymptomer fem år etter ankomst til Norge? Vår hypotese er de som 

opplever å få innfridd forventningene sine vil ha lavere grad av angst- og 

depresjonssymptomer etter fem år i Norge, i tillegg til å ha en større reduksjon 

(endring) i symptomer over tid.     
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2 METODE 

Denne studien er en del av det pågående longitudinelle forskningsprosjektet «Enslige 

mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse», utført ved 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Prosjektet har som formål 

å undersøke utviklingen av psykisk helse hos en gruppe mindreårige asylsøkere som flyktet til 

Norge uten omsorgsgiver før de fylte 15 år.   

2.1 Prosedyre 

            Utvalget vårt ble rekruttert over en toårsperiode (høsten 2010 til våren 2012). I 

rekrutteringsfasen er det er ikke kjent hvor mange som ble spurt, men takket nei, og vi vet 

ikke hvor representativt utvalget som takket ja er. Samtidig kan vi argumentere for relativt 

god representasjon da utvalget ble hentet inn fra 5 av totalt 6 omsorgssentre rundt om i landet, 

som hadde mulighet til å huse totalt 118 ungdommer (Bjorgo & Jensen, 2015). Når vi ser 

hvem som ble bosatt i Norge i undersøkelsesperioden, har utvalget også god representasjon 

med tanke på kjønn, opprinnelsesland og alder (Kirkeberg & Lunde, 2020), se detaljer for 

utvalg del 2.2).  

 Tre undersøkelsesrunder ble gjennomført i løpet av 2010-2016. Første 

undersøkelsesrunde (T1) ble gjennomført omtrent seks måneder etter ankomst i Norge, andre 

runde (T2) omtrent to år etter ankomst og tredje runde (T3) ble påbegynt i 2016, fem år etter 

at ungdommene ankom Norge. Ungdommenes psykiske helseplager ble kartlagt ved alle tre 

måletidspunktene. Det ble også gjennomført semistrukturerte intervjuer ved T2 og T3, hvor 

ungdommene blant annet ble spurt om temaer som flukten fra hjemlandet, tilpasning til et nytt 

land, familie- og bosituasjon, og forventninger til fremtiden. Våre analyser baserer seg på 

datamaterialet innhentet ved T1 og T3. 

 Ved T1 fylte deltakerne ut spørreskjemaer. Dette ble administrert av helsearbeider og 

tolk til stede, hvor de fikk spørsmålene både muntlig og skriftlig på sitt eget morsmål. 

Intervjuene ved T3 ble ledet av én til to intervjuere fra forskningsgruppen, og gjennomført 

ansikt til ansikt på sted valgt av ungdommene selv (i boligen, offentlig møtested eller 

forskningssenter). Gjennomføringen av intervjuene, samt utfylling av spørreskjemaer og 

pauser, varte fra 1 til 4 timer. Ettersom ungdommene ble vurdert til å snakke godt norsk, ble 

det ikke tilkalt tolk ved T3. Noen av deltakerne fikk enkelte spørsmål oversatt til engelsk hvis 

det ble uklart om de forstod. 
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2.2  Utvalg  

          Utvalget bestod av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere som flyktet fra 

hjemlandet før de fylte 16 år, og ankom Norge i perioden 2010-2012. Opprinnelig bestod 

utvalget av 98 deltakerne ved T1, mens ved T3 var det 46 (45.1 %) av deltagere som fortsatt 

var med i studien. Av årsaker til frafall var det 28 som ikke lenger ønsket å delta, 19 var ute 

av landet eller forsvunnet, og fem hadde manglende data eller samtykke ved T1. Blant de 46 

deltakerne var 38 gutter (82,6%) og 8 jenter (17.4%). Deres gjennomsnittlige selvrapporterte 

alder var 13.8 år (11-17 år) ved T1, hvorav 39 (84.8%) av deltakerne var yngre enn 16 år. 

Gjennomsnittsalderen ved T3 var 21.0 år (18-25 år). Deltakerne hadde bakgrunn fra 10 ulike 

nasjonaliteter. Av de vanligste landene, kom 21 deltakere fra Afghanistan (44,7%), syv fra 

Eritrea (15.2%), seks fra Somalia (13%), og seks fra Sri Lanka (13%).  

          Når det kom til avgjørelsen om å forlate opprinnelseslandet sitt, rapporterte 8 (17.4%) 

deltakere at de tok avgjørelsen alene, 7 (15,2%) at de tok avgjørelsen sammen med familie, 

mens 24 (52,2%) deltakere rapporterte at familie eller andre hadde tatt beslutningen for 

dem. 12 (26%) av deltakerne rapporterte at de hadde familiemedlemmer som var drept, 

hvorav 6 (13%) av disse hadde mistet et nært familiemedlem, mens 6 (13%) hadde mistet hele 

eller deler av nær familie. Hvor mange som hadde kontakt med familien ved T3 er ukjent, 

men ved T2 hadde totalt 21 (45,7%) av deltakerne kontakt med familien, 12 (26,1%) 

rapporterte å ikke ha noe informasjon om familie og hadde ingen kontakt, mens 6 (13%) 

deltakere hadde noe informasjon om familien, men ingen kontakt. 

 Basert på selvrapport ved T3 oppga 28 (60.9%) deltakere at de hadde fått permanent 

oppholdstillatelse, én (2.2 %) hadde midlertidig, og én (2.2 %) hadde fått avvist sin 

asylsøknad, men vurdert ureturnerbar, mens det mangler informasjon om oppholdstillatelsen 

til 16 (34.8%) deltakere. Det er imidlertid noe usikkerhet omkring dette, da inntrykket fra 

forskerne var at ungdommene ikke alltid forstod hva som var midlertidig og hva som var 

permanent oppholdstillatelse.  
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2.3 Måleinstrumenter 

2.3.1  Aspiration Scale for Refugees and Migrants (ASRM) 

           Mål på deltakernes forventninger ble kartlagt ved T3 ved å bruke en norsk oversatt 

versjon av selvutfyllingsskjema “Aspiration Scale for Refugees and Migrants” (ASRM), 

utviklet av Derluyn, Vervliet, and Broekaert (2010). Første del av spørreskjemaet etterspør 

fremtidsforventninger før informanten reiste fra opprinnelseslandet sitt, mens andre del 

etterspør forventningene til livet i fremtiden på nåværende tidspunkt. Deltakerne ble både 

spurt om hvilke fremtidsforventninger de selv hadde, og hvilke fremtidsforventninger de 

antok at familien hadde til dem på de to ulike tidspunktene. ASRM kartlegger på denne måten 

forventninger til fremtiden på to ulike tidspunkt (før de flyktet og nåværende tidspunkt) og fra 

to ulike perspektiver (egne forventninger og familiens forventninger). 

 Videre består spørreskjemaet av spørsmål om 11 ulike forventninger (eks: “å 

studere/gå på skole”, “finne et trygt miljø”, “bo med slektninger og/eller venner”). Ved å 

benytte en trepunkts skala kunne deltagerne bekrefte om forventningen var til stede og styrken 

på forventningen (ikke - lite - mye). Deltakerne kunne også vedlegge andre forventninger i en 

“annet”-kategori. Til slutt markerte ungdommene hvilke forventninger som hadde blitt 

innfridd på nåværende tidspunkt (se vedlegg 1). Dette ga til sammen fem ulike målepunkter. 

Da spørreskjemaet består av mange ulike forventinger som ikke antas å ha en sammenheng 

med hverandre, var det ikke meningsfullt å estimere Cronbach’s alfa på samlede mål av 

forventinger 

2.3.2  Hopkins Symptom Checklist-37 for Adolescents (HSCL-37A) 

            Hopkins Symptoms Checklist-37 for Adolescents (HSCL-37A) er et 

selvutfyllingsskjema som er spesielt utviklet for ungdommer med flyktningbakgrunn (Bean, 

Eurelings-Bontekoe, Derluyn, & Spinhoven, 2004). HSCL-37A (se vedlegg 2) består av 37 

spørsmål og måler symptomer på angst (10 spørsmål), depresjon (15 spørsmål) og 

eksternaliserende vansker (12 spørsmål). De ulike spørsmålene er rangert på en 4-punkts 

likert-skala med en sumskåre fra 37 til 148. Ved T1, ble spørsmål relatert seksuell interesse 

utelatt og skåret som 1 (aldri), da de ble vurdert som upassende på grunnlag av deltagernes 

unge alder (Jensen et al. 2014). Ved T3, ble imidlertid spørsmålet administrert. Skårene på 

angst og depresjon ble anvendt som mål på psykisk helse ved T1 og T3. Skårene på 

eksternaliserende vansker ble ekskludert, da ungdommene skåret relativt lavt på dette målet 

(Jensen, 2019), og målet ikke er relevant for å utforske våre hypoteser.  
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 HSCL-37A er tidligere vurdert å ha god psykometrisk kvalitet (Bean et al., 2007). I 

denne studien var Cronbach’s alfa høy for den totale HSCL-37A-skåren ved T1 og T3, 

henholdsvis 0.90, og 0.96. Cronbach’s alfa for angstskåren var 0.77 og 0.94, og for 

depresjonsskåren 0.86 og 0.95. 

2.4  Etiske refleksjoner  

          Studien ble godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk. Da deltakerne i studien har kom til Norge som enslige mindreårige 

asylsøkere, tilhører de en sårbar gruppe som ofte utsettes for store belastninger. I både 

oppstart, gjennomføring og analyse av denne forskningen har dette vært høyst nødvendig å ta 

hensyn til. I denne studien kartlegges en rekke potensielt belastende temaer, som for eksempel 

psykiske helseplager. En bekymring her er at ungdommene vil kunne ta skade av å intervjues 

om traumatiske hendelser og psykologisk ubehag. Forskning skal best mulig forhindre stress 

og ubehag hos deltakerne (Broch, 2012, s. 300). For å ivareta deltakerne var alle som 

intervjuet enten psykologer eller studenter i siste del av profesjonsstudiet i psykologi. Videre 

skrev deltagerne ned viktige erfaringer fra intervjuet og ga en tilbakemelding på om de ønsket 

å bli kontaktet igjen. Der det ble oppdaget udekket hjelpebehov, ble ungdommene ble fulgt 

opp i etterkant. Deltagelse i prosjektet fikk på denne måten positive konsekvenser for mange 

av deltakerne.  

 Det har vært viktig å ha i mente at disse barna og ungdommene har vært igjennom 

ulike intervjuer og registrering i forbindelse med asylsøknadsprosessen sin, hvor de kan 

kjenne seg nødt til å være forsiktig med hva de sier. Undersøkelsesrunde tre ble gjennomført i 

en periode med endringer i prosedyrer tilknyttet utvidet bruk av midlertidige 

oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere (Valenta & Garvik, 2019). Dette kan ha 

ført til frykt om at informasjonen de oppga til forskningsgruppen kunne påvirke deres 

asylsøknadsprosess, status for opphold eller muligheter for familiegjenforening. Det har 

derfor vært viktig å sikre at deltakerne har hatt en klar forståelse av studiens formål og 

uavhengighet fra UDI, frivillighet av deltagelse, konfidensialitet, anonymisering av data og 

mulighet til å kunne trekke seg fra studien. Formidling av slik informasjon har således blitt 

gjennomført både muntlig og i et informasjonsskriv. 

 Helt sentralt for forskning som ser på sårbare grupper, vil være en avveining av 

hvorvidt slik forskning vil være hensiktsmessig og viktig for dem i fokus, så vel som nyttig 

for samfunnet. Vi mener at ikke bare er det en tydelig viktighet av å øke kunnskap om enslige 

mindreårige asylsøkere som en gruppe i stor risiko - det vil også svært viktig å sette søkelys 
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på deres ressurser og mulige potensiale, for å best mulig kunne styrke og sikre en optimal 

utvikling. Disse barna bør anses som eksperter på seg selv og sine opplevelser, og dermed den 

beste kilden vi har til informasjon om denne gruppen (Broch, 2012, s. 300). 

2.5  Statistiske analyser 

          Alle statistiske analyser ble gjennomført ved bruk av IBM Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versjon 26. Manglende data kan hovedsakelig forklares av ikke-

respons på spørsmål på ASRM og HSCL-37A. Deltakere som ikke har besvart relevante 

spørsmål er dermed ekskludert fra de ulike analysene. Dette resulterte i at antallet i utvalget 

(N) varierer fra N=26 til N=46 i de ulike analysene.  

2.5.1  Analyser forskningsspørsmål 1 

 Vi gjennomførte deskriptive analyser som beregnet hvor mange (antall og prosent) 

som rapporterte å ha høye forventninger (de som svarte «mye») til de 11 ulike 

forventningsalternativene. Videre ble den gjennomsnittlig intensitet på hver enkelt 

forventning beregnet, hvor intensitetsskåren ble rangert fra 1 til 3 (ikke = 1, lite = 2, mye =3). 

Totale skårer ble beregnet for fire målepunkter (egne før, egne nå, familiens før, familiens nå) 

ved å legge sammen skårene på alle forventningene og dele på antall spørsmål (11). Forskjell 

i intensitet i forventninger før migrasjonen og fem år etter ankomst ble undersøkt med både en 

t-test for uavhengig utvalg og en Wilcoxon signed rank test. Sistnevnte ble benyttet da 

skårene på forventninger var på ordinalnivå. Av samme årsak ble Spearman’s rho anvendt for 

å undersøke i hvor stor grad familiens antatte forventninger var korrelert med ungdommenes 

egne forventninger.  

             Spørsmålet om å innhente juridiske oppholdsdokumenter (få opphold) ble ekskludert 

da det ble vurdert å kunne være vanskelig for deltakerne å svare meningsfullt på 

fremtidsforventninger om opphold, hvis de allerede hadde permanent eller midlertidig 

oppholdstillatelse. I tillegg var det var en del usikkerhet knyttet til oppholdstillatelse blant 

enslige mindreårige i perioden undersøkelsen ble foretatt, som resultat av lovendringer, nye 

prosedyrer og økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser (Valenta & Garvik, 2019), som kan 

ha påvirket svarene. Da svært få (2 stykker) hadde svart på “annet”-alternativet, ble også dette 

spørsmålet ekskludert fra analysene.  
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2.5.2  Analyser forskningsspørsmål 2 

            For å undersøke sammenhengen mellom forventninger og psykisk helse ble de 11 

forventningsalternativene gruppert inn i tre kategorier. Det ble vurdert nødvendig da utvalget 

vårt er relativt lite, med lite varians i skårene på de enkelte forventningene. Siden de ulike 

forventningene ikke er tiltenkt å måle latente faktorer, i tillegg til at skalaen er på ordinalnivå, 

var det ikke hensiktsmessig å benytte faktoranalyse med sikte på å gruppere forventningene i 

kategorier (DeVellis, 2017).  

 Tre kategorier ble utformet med utgangspunkt i en teoretisk vurdering av tematisk 

innhold, hvor det var relativ lik fordeling av skårer innenfor kategoriene: 1) “Karriere- og 

økonomiske forventninger” inkluderte forventningene: Å studere/gå på skole, å få vitnemål, 

finne en god jobb, tjene penger til meg selv),  2) “Familierelaterte forventninger” inkluderte: 

Tjene penger til familien min, bo hos slektninger eller venner, sørge for at slektninger kan 

komme til Norge, og 3) Trygghet- og tilhørighetsforventninger inkluderte: Finne et trygt 

miljø, bli kjent med nye mennesker, å stifte familie (gifte seg eller eventuelt få barn).  

           Videre ble Pearsons korrelasjonsanalyse anvendt for å undersøke hvorvidt angst- og 

depresjonssymptomer målt ved T3 var assosiert med skåre på de tre forventningskategoriene 

ungdommene hadde før de dro fra hjemlandet sitt, og etter fem år i Norge. En t-test for 

uavhengige utvalg ble anvendt for å undersøke forskjell i angst- og depresjonssymptomer ved 

T3 mellom ungdommer som oppga at de hadde innfridd sine forventninger og de som ikke 

hadde det (besvart som «ja» eller «nei»). Det ble også undersøkt om de to gruppene av 

ungdom hadde ulik endring i angst- og depresjonssymptomer fra T1 til T3. For å beregne 

effektstørrelsen til de signifikante funnene ble Hedge g ble anvendt. Sistenevne ble anvendt 

fremfor Cohen’s D, da utvalgsstørrelsen var relativt liten for disse analysene (n=26).    

           Forventningene “Tjene penger til familien”, “Bo hos slektninger og venner”, “Sørge 

for at slektninger og venner kan komme til Norge” og “Stifte familie” (for eksempel gifte meg 

og få barn), ble ekskludert fra analysene da det var for få som hadde innfridd dette (N ≤ 4) til 

å få en meningsfull sammenligning av de to gruppene. For alle analysene ble tohalede tester 

med et signifikansnivå på 0.05 valgt. 
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3 Resultater  

3.1  Ungdommenes fremtidsforventninger  

          Det synes at å finne et trygt miljø var den viktigste forventningen for ungdommen før 

de flyktet fra hjemlandet, hvor en stor andel av gruppen (83%) rapporterte å ha høye 

forventninger tilknyttet dette. Videre fremkommer det at ca. to tredjedeler av ungdommene 

hadde høye forventninger knyttet til å bli kjent med nye mennesker (62%), finne seg en god 

jobb (60%) og skolegang/utdannelse (59%). Nærmere halvparten av ungdommene hadde også 

høye forventninger til å tjene penger til seg selv. Ungdommen hadde derimot lavere 

forventninger tilknyttet familierelaterte mål, hvor en tredjedel av ungdommene rapporterte å 

ha høye forventninger om å få slektninger til Norge (30%), eller å tjene penger til familien i 

hjemlandet (35%). Enda færre ungdommer hadde høye forventninger til å bo hos slektninger 

eller venner (22%) eller å stifte familie (13%) før migrasjonen (Se tabell 1).  

 Fem år etter ankomst, ser vi at ungdommene har stort sett de samme forventningene 

som de oppga å ha før de flyktet. I tråd med hypotesen vår endrer forventningene seg i styrke, 

hvor antallet som har høye forventninger øker betraktelig. Tilnærmet alle ungdommene 

opplever å ha høye forventninger knyttet til å få et trygt miljø (98%), og få en god jobb (96%) 

etter de har bodd i Norge i fem år. En betydelig andel av ungdommene har også fortsatt høye 

forventninger knyttet til å bli kjent med nye mennesker (93%). Sammenlignet med 

forventninger ungdommene hadde før migrasjonen, ser vi at langt flere nå har høye 

forventninger om å få et vitnemål (91%), å studere (87%), å tjene penger til seg selv (78%). I 

likhet med før de flyktet, har færre ungdommer høyere forventninger til familierelaterte 

aspekter, hvor omtrent en tredjedel av ungdommene har høye forventninger til å tjene penger 

til familien i hjemlandet (27%), sørge for å få slektninger til Norge (30%) eller å bo med 

slektninger eller venner (18%).  

          I takt med at antallet som svarer at de har høye forventninger øker fra før de flyktet til 

fem år etter ankomst, har syv av de 11 fremtidsforventningene en signifikant økning i 

intensitetsskåre. Videre øker den gjennomsnittlige intensiteten på forventningene signifikant 

(.35 poeng). Forventningen om å stifte familie er den forventningen som øker mest i styrke 

(.69 poeng), og blir nå prioritert over forventningene tilknyttet familien i hjemlandet. I tillegg 

ser vi en tendens til at mange av forventningene som var sterke før migrasjonen også er de 

samme forventningene som øker mest i styrke over tid, som forventninger om å finne en god 

jobb (.60 poeng), å få vitnemål (.60 poeng), samt det å bli kjent med nye mennesker (.54 

poeng). 
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Tabell 1 

Egne og familiens forventninger, før migrasjonen og etter fem år i Norge. Antall med høye forventinger, 

deskriptiv statistikk (M, SD), samt differansen mellom gjennomsnittskårene før migrasjonen og fem år etter 

ankomst  

                Egne forventningera            Familiens forventningera 

 

 

Forventning om å... 

 

 

Tidspunkt 

 

Høye 

forventninger  

N (%) 

 

 

Intensiteta,b 

M (SD) 

 

 

Differansec 

Før-nå 

 

Høye 

forventninger 

N (%) 

 

 

Intensitetb  

M (SD) 

 

 

Differansec            

Før-nå 

Studere/ Gå på       

skole 

Før 

Nå 

   27 (59 %) 

   39 (87 %) 

2.31 (.49) 

2.82 (.87) 

   .51**    26 (62 %) 

  28 (80%) 

   2.61 (.75) 

   2.67 (.69) 

.06  

Få et vitnemål Før 27 (59%) 2.29 (.38) .60 **  26 (62 %) 2.47 (.80) .34 * 

Nå 41 (91 %) 2.89 (.89) 30 (88 %) 2.81 (.54) 

Finne en god jobb Før 28 (60 %) 2.31 (.90) .60 **  27 (64 %) 2.52 (.80) .18 * 

Nå 43 (96%) 2.91 (.42) 28 (80%) 2.70 (.64) 

Tjene penger til 

meg selv 

Før 22 (48%) 2.20 (.59) .51 **  25 (60 %) 2.39 (.90) .12 

Nå 35 (78%) 2.71 (.86) 23 (66%) 2.52 (.76) 

Tjene penger til 
familien i      
hjemlandet 

Før 16 (35 %) 1.91 (.88) .07 13 (31%) 1.94 (.86) -.15 

Nå 12 (27 %) 1.98 (.75) 9 (26%) 1.79 (.82) 

Finne et trygt miljø Før 38 (83 %) 2.69 (.30) .27 * 35 (83 %) 2.73 (.67) .15 

Nå 44 (98 %) 2.96 (.70) 32 (91 %) 2.88 (.42) 

Bo hos slektninger 

eller venner 

Før 10 (22 %) 1.62 (.78) - .02  10 (24 %) 1.73 (.88) .00  

Nå 8 (18 %) 1.60 (.82) 5 (14 %) 1.73 (.72) 

Sørge for at 

slektninger kan 
komme til Norge 

Før 14 (30 %) 1.75 (.89) .07 10 (24 %) 1.82 (.88) .09 

Nå 13 (30 %) 1.82 (.90) 12 (34 %) 1.91 (.91) 

Stifte familie  Før 6 (13%) 1.56 (.71) .69 ** 9 (21 %) 1.76 (.83) .72 ** 

Nå 18 (40%) 2.24 (.72) 21 (60%) 2.48 (.71) 

Bli kjent med nye 
mennesker  

Før 28 (62 %) 2.37 (.36) .54 ** 20 (48 %) 2.30 (.88) .27  

Nå 41 (93 %) 2.91 (.84) 25 (71 %) 2.58 (.71) 

Gjennomsnitt av 

alle forventninger 

Før  21,5 (47 %) 2.03 (0.56) .35 ** 

  

20 (48 %) 2.13 (.52) .17** 

Nå 29.5 (65.6%) 2.37 (.32) 21.5 (61%) 2.29 (.41) 

 

Note: Antall (N) er som følgende for ulike perspektiver: egne forventninger før (N= 46) og nå (N=45), familiens 

forventninger før (N=42) og nå (N=35).  aSkårer fra 1-3,  bFet skrift viser til gjennomsnittlig intensitet > 2.5 som indikerer 

sterke forventninger, Både t-test for avhengige utvalg og Wilcoxon signed rank test ble benyttet. Kun p-verdier fra 

førstnevnte er oppgitt, da begge analysene gav samme konklusjonen mht. signifikansnivå. 

* p <.05, ** p <.01 

 

3.2  Familiens antatte fremtidsforventninger  

          I likhet med ungdommenes egne forventninger, ser vi at ungdommene antar at 

familien har mange av de samme forventningene til dem før de flyktet fra hjemlandet (se 

tabell 1). Flest ungdommer tror at familien deres hadde mye forventninger til dem om å finne 

et trygt miljø (83%), og om lag to tredjedeler rapporterer om høye forventninger til å finne en 

god jobb (64%), å studere/gå på skole (62%), og å få et vitnemål (62%). I likhet med 

ungdommenes egne forventninger oppgir langt færre av ungdommene at de antar familien har 

forventninger til dem om å stifte familie (21%), bo hos slektninger eller venner (24%) eller å 

sørge for at slektninger kan komme til Norge (24%). Etter fem år i Norge tror ungdommer at 

familien deres har høye forventninger til dem om å finne et trygt miljø (91%), å få et vitnemål 
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(88%), å studere eller gå på skole (80%). Omtrent to tredjedeler tenker familien har høye 

forventninger om at de skal finne en god jobb. Det er altså de samme forventningene som 

ungdommene selv har, som trekkes frem som viktige. Videre er det færre som oppgir at de 

tror familien har forventninger til dem om at de skal bo hos slektninger eller venner (14%), 

tjene penger til familien i opprinnelseslandet sitt (26%) eller sørge for at slektninger kan 

komme til Norge (34%). I likhet med at ungdommenes egne forventninger blir sterkere, har 

forventningene ungdommene antar at familien har til dem, totalt sett også hatt en signifikant 

økning i styrke (0.17 poeng). Det er størst økning i forventninger om å stifte familie (0.72 

poeng), å få vitnemål (0.34 poeng) og å finne en god jobb (0.18 poeng), som indikerer at 

ungdommene tror at familien nå har sterkere forventning knyttet til disse målene enn før de 

flyktet fra hjemlandet.  

I tråd med hypotesen samvarierer ungdommenes forventninger og familiens antatte 

forventninger i stor grad både før ungdommene flyktet så vel som etter fem år i Norge (vist 

med positive og til dels sterke korrelasjoner i tabell 2). Unntaket er forventningen om å finne 

et trygt miljø før de flyktet, hvor vi ikke finner en signifikant korrelasjon. Samtidig som det er 

sterke korrelasjoner mellom hvilke forventninger ungdommene selv har og hva de tenker 

familien deres har forventninger om, observeres det signifikante forskjeller i styrken på 

forventningene (vist gjennom «differanse» i tabell 2). I gjennomsnitt tror ungdommene at 

familien har mindre forventninger til dem om å bli kjent med nye mennesker både før de 

flyktet og fem år etter ankomst. Dette er noe ungdommene selv har mye forventninger om. 

Etter fem år i Norge, tror ungdommene videre at familien legger mindre vekt på at 

ungdommene skal tjene penger til familien i hjemlandet, og å finne en god jobb, 

sammenlignet med de forventningene de har til seg selv.  
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Tabell 2 

Differansen og Spearman’s rho mellom intensitetsskårene på egne forventninger og familiens antatte 

forventninger.  

   

Egne og familiens forventninger 

Forventning om å... Tidspunkt Differansea  

      M   

Korrelasjon 

      r 

 

Studere/ Gå på skole 

 

   Før 

 

    .19 

 

   .60** 

 Nå 

 

-.09 .83** 

Få et vitnemål Før  .05 .68** 

 Nå 

 

-.06 .47** 

Finne en god jobb Før  
Nå 

 

 .00 
-.17* 

.64** 

.69** 

Tjene penger til meg selv 
 

Før 
Nå 

 

-.02 
-.20 

.46* 

.62** 

Tjene penger til familien i mitt opprinnelsesland Før -.12 .80** 

 Nå 

 

-.23* .68** 

Finne et trygt miljø Før 
Nå 

-.07 
-.06 

.09 

.81** 

    

Bo hos slektninger eller venner Før 

Nå 

 

 .00 

 .03 

.68** 

.72** 

Innhente juridiske oppholdsdokumenter Før 

Nå 

 .02 

-.06 

.69** 

.57** 

    

Sørge for at slektninger kan komme til Norge 
 
Før 
Nå 

-.12 
 .06 

.68** 

.86** 

 

Stifte familie  

 

Før 

 

-.12 

 

.70** 

 Nå  .17 

 

.68** 

 

Bli kjent med nye mennesker  Før 
Nå 

-.27* 
-.29** 

.69** 

.57** 

 

Note: Antall (N) er som følgende for ulike tidspunkt: før (N = 42) og nå (N = 35). a t-test for uavhengige utvalg benyttet. 

 *p <.05, **p <.01 

 

3.3  Sammenheng mellom ungdommenes forventninger og psykiske helse  

           Vi undersøkte videre hvorvidt høy intensitet på forventningskategoriene “Karriere og 

økonomi”, “Familierelaterte forventninger” og “Trygghet og tilhørighet”  var assosiert med 

lavere skårer på angst og depresjon fem år etter ankomst (se tabell 3). 

  I kontrast med hypotesen var det ingen signifikante korrelasjoner mellom styrke på de 

tre forventningskategoriene før ungdommene flyktet og angst- og depresjonssymptomer fem 

år etter ankomst. Det var heller ingen signifikant korrelasjon mellom “Familierelaterte 

forventninger” fem år etter ankomst og grad av angst- og depresjonssymptomer på samme 

tidspunkt. Derimot var det, i tråd med hypotesen, en signifikant negativ korrelasjon mellom 

forventninger knyttet til “Karriere og økonomi” samt “Trygghet og tilhørighet” fem år etter 

ankomst, og angst- og depresjonssymptomer på samme tidspunkt. Resultatene indikerer altså 
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at sammenhengen mellom fremtidsforventninger og psykisk helse er avhengig av type mål, og 

når og hvor forventningene fant sted. Forventningene ungdommene hadde før de flyktet synes 

ikke å være relatert til deres nåværende psykiske helse, mens høye nåværende forventninger 

tilknyttet utdanning, arbeid og økonomi, samt trygghet og relasjoner, synes å være relatert til 

lavere grad av angst og depresjon på samme tidspunkt. Nåværende forventninger tilknyttet 

familien i hjemlandet synes ikke å være relatert til ungdommenes psykiske helse på samme 

tidspunkt. 

Tabell 3 

Pearson korrelasjon (r.) mellom forventningskategoriene og angst og depresjonssymptomer ved T3.   

Forventninger til…        N  Tidspunkt Angstskåre (r.)         Depresjonsskåre (r.) 

Karriere og økonomia)    40       Før                -.04     -.22 

 40        Nå            -.34* -.41* 

Familierelaterte forventninger b) 40        Før            -.01 -.20 

39        Nå            -.04 -.13 

Trygghet- og tilhørighetc) 39      

40        

Før 

Nå 

           -.04 

           -.32* 

-.19 
-.35* 

 

Note: Forventningskategoriene: a) Studere/gå på skole, Få vitnemål, Få en god jobb, Tjene penger til seg selv,  

 b) Tjene penger til familien, bo hos slektninger eller venner, sørge for at slektninger kan komme til Norge, og c) finne et trygt 

miljø, bli kjent med nye mennesker og stifte familie. Signifikansnivå gitt ved *p <.05.  

 

3.4  Innfridde forventninger og psykisk helse  

          Ved å undersøke forventninger ungdommene rapporterer å ha innfridd, finner vi at 

tilnærmet tre fjerdedeler opplever å ha fått et trygt miljø etter fem år i Norge (se tabell 4). 

Videre har rundt to tredjedeler innfridd det å studere eller gå på skole og det å bli kjent med 

nye mennesker. Litt over halvparten rapporterer å ha innhentet juridiske oppholdsdokumenter 

(fått opphold). Videre oppgir ca. en tredjedel å ha fått vitnemål, funnet seg en god jobb og 

tjent penger til seg selv. Kun en person har stiftet familie, og tre personer oppgir å ha fått 

familiegjenforening. Det ser ut til å være en tendens til at de forventningene som er rangert 

som sterke både før og nå, er også de samme som flest har innfridd, mens de forventningene 

med lavest gjennomsnittlig intensitet er de som færrest har fått innfridd. 
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Tabell 4 

Antall og prosent som har innfridd forventningene 5 år etter ankomst  

Forventning Antall innfridd (%)   

Å studere/ gå på skole   20 (66,7%) 

Få et vitnemål 11 (36,7%) 

Finne en god jobb  11 (36,7%) 

Tjene penger til meg selv 10 (33,3%) 

Tjene penger til familien i mitt opprinnelsesland 3 (10%) 

Finne et trygt miljø  23 (76,7%) 

Bo hos slektninger eller venner 4 (13,3%) 

Innhente juridiske oppholdsdokumenter (få opphold)  17 (56,7%) 

Å sørge for at slektninger kan komme til Norge 3 (10%) 

Stifte familie (f.eks. gifte meg og evt. få barn)  1 (3,3%) 

Bli kjent med nye mennesker  18 (60%) 

Note: N=30 

Ved å sammenligne de gjennomsnittlige angst- og depresjonsskårene mellom de som 

har innfridd og de som ikke har innfridd egne forventningene, i tillegg til gjennomsnittlig 

endring i angst- og depresjonsskårer i løpet av fem år i Norge (se tabell 5), finner vi statistiske 

forskjeller (med moderat til stor effekt) i grad av angst- og depresjonssymptomer mellom de 

som har innfridd og ikke innfridd følgende forventninger: «Finne en god jobb», «Innhente 

juridiske oppholdsdokumenter» (få opphold), og «Å studere/gå på skole» Hedges’ g indikerer 

effekter av moderat (g >.50) til stor (g >.80) størrelse. Det å ha innfridd resterende 

forventningene synes ikke å være relatert til ungdommenes angst- og depresjonssymptomer.  

             I tråd med hypotesen vår, finner vi at gruppen som har innfridd forventningen om å 

«Finne en god jobb» har signifikant lavere nivå av angst- og depresjonssymptomer (-6.38 

poeng på angst, g= -.78, og -6.44 poeng på depresjon, g= -.59) sammenlignet med de som 

ikke har innfridd denne forventningen. Videre har gruppen som har innfridd forventningen om 

å «innhente juridiske oppholdsdokumenter (få opphold») lavere grad av angst- og 

depresjonssymptomer (tilsvarende differanse på -6.85 poeng, g= -.87 og -8.87 poeng, g= -.91) 

enn de som ikke oppgir å ha innfridd denne forventningen. I tillegg har gruppen som har 

innfridd forventning om oppholdstillatelse en langt større reduksjon i depresjonssymptomer  

(-9.57 poeng, g= -.96) i løpet av fem år i Norge enn de som ikke har fått det innfridd. Et 

uventet funn i strid med hypotesen er at gruppen som har innfridd forventningene «Å 

studere/gå på skole» har høyere grad av angst- og depresjonssymptomer (tilsvarende 

differanse på 7.20 poeng, g =.92 og 6.95 poeng, g =.67) enn de som ikke har innfridd denne 

forventningen. Dette indikerer at det å ha fått innfridd forventninger om å studere/gå på skole 

er relatert til å ha høyere nivåer av angst og depresjon.  
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Tabell 5 

Deskriptiv statistikk (M, SD) for angst og depresjonssymptomer, samt differanse i skårer mellom de som har innfridd og ikke 

innfridd ulike forventninger 

 

 

Note: Antall (N) = 26. En t-test for uavhengige utvalg ble benyttet (tohalet). p <.05, ** p <.01. Forventninger ekskludert fra 

analyse da antall innfridd<4: Tjene penger til familien i mitt opprinnelsesland, Bo hos slektninger eller venner, Å sørge for at 

slektninger kan komme til Norge, Stifte familie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Angst Endring angst Depresjon Endring depresjon 

Forventning om å… N M SD M SD M SD M SD 

Studere/gå på skole  

Innfridd 16 19.00 9.50 -.80 10.09 25.65 12.40 -2.06 13.13 

Ikke innfridd 10 11.80 1.87 -2.70 3.22 18.70 3.23 -6.20 4.21 

Differanse  7.20*  1.90  6.95*  4.14  

Få vitnemål          

Innfridd 7 16.43 7.79 -2.17 19.53 23.00 10.28 -2.25 15.15 

Ikke innfridd 19 16.16 8.63 -1.37 7.40 23.11 10.88 -4.28 8.48 

Differanse  0.27  -.80  -.11  2.02  

Finne en god jobb          

Innfridd 7 11.57 2.51 -5.71 6.58 18.78 4.58 -5.33 10.68 

Ikke innfridd 19 17.95 9.00 .06 8.20 25.22 11.98 -2.76 10.90 

Differanse  - 6.38**  5.77  -6.44*  -2.57  

Tjene penger til meg 

selv 

         

Innfridd 7 14.43 8.14 -4.43 7.93 22.00 9.71 -3.78 11.86 

Ikke innfridd 19 16.89 8.42 -0.44 8.00 23.61 11.08 -3.59 10.39 

Differanse  -2.47  -3.98  1.61  -.19  

Finne et trygt miljø          

Innfridd 20 15.20 6.98 -2.26 7.96 22.20 9.28 -4.00 11.31 

Ikke innfridd 6 19.67 11.71 .67 8.52 25.57 13.92 -2.71 9.48 

Differanse  -4.47  -3.93  -3.37  -1.29  

Innhente juridiske 

oppholdsdokumenter 

         

Innfridd 15 13.33 4.69 -4.21 7.15 19.13 4.40 -8.07 8.86 

Ikke innfridd 11 20.18 10.41 1.81 8.08 28.00 13.69 1.50 10.61 

Differanse  -6.85*  -6.03  -8.87*  -9.57*  

Bli kjent med nye 

mennesker 

         

Innfridd 15 16.47 9.41 -2.93 8.97 24.50 12.82 -3.20 12.41 

Ikke innfridd 11 15.91 6.79 .18 6.60 21.00 5.58 -4.27 8.30 

Differanse  -.56  -3.11  3.50  1.07  
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4 DISKUSJON 

4.1  Ungdommenes fremtidsforventninger  

          Vi finner at ungdommene har varierende grad av fremtidsforventninger knyttet til 

ulike mål, både før de flyktet og fem år etter ankomst. Ungdommene har høye forventninger 

til trygghet og tilhørighet, samt utdanning og arbeid, i overenstemmelse med hva Vervliet et 

al. (2014) fant blant en gruppe enslige mindreårige asylsøkere i Belgia. Dette tyder på at 

ungdommene har en sterk tro og håp om en positiv fremtid, og motstrider tanken om at 

ungdommer utsatt for traumatiske opplevelser ofte utvikler negative fremtidssyn (Mac 

Giollabhui et al., 2018; Thompson et al., 2012). Imidlertid ser vi at ungdommene har lave 

forventninger tilknyttet familierelaterte aspekter som å bo hos slektninger eller venner, tjene 

penger til familien i hjemlandet, eller å få familiegjenforening, både før de flyktet og fem år 

etter ankomst. At ungdommenes fremtidsforventninger varierer i styrke avhengig av mål er i 

overenstemmelse med tidligere studier som demonstrerer at fremtidsforventinger ikke 

representerer et enkelt konstrukt, men heller er et multidimensjonalt fenomen (Chen & 

Vazsonyi, 2011; Sipsma, Ickovics, Lin, & Kershaw, 2011; Sulimani-Aidan, 2015).  

           Ut ifra teorien om mulige selv vil fremtidsforventningene våre variere i styrke 

avhengig av hvor viktig et spesifikt mål er for oss, og hvor sannsynlig vi opplever det er å 

innfri målet (Harrison, 2018; Markus & Nurius, 1986). Slik kan høye forventninger knyttet til 

trygghet og tilhørighet, samt utdannelse og karriere, tolkes som at ungdommene opplever 

disse målene som både viktige og sannsynlige å oppnå, sammenlignet med for eksempel å 

skulle tjene penger til familien eller få familiegjenforening. Teorien om mulige selv viser 

videre til at høye forventninger vil kunne motivere oss til å jobbe mot målene våre, hvor vi 

danner oss adferdsmessige strategier for å innfri målene våre. For eksempel vil ungdommenes 

høye forventninger før avreise knyttet til trygghet, utdannelse og arbeid forstås som viktige 

motivasjonskilder til at ungdommene flyktet. Her kan forventningene ha fungert som en indre 

drivkraft mot en bedre fremtid, hvor flukten i seg selv har vært en strategi for å nå målene 

sine. Dette er i tråd med studier som viser til at de sterkeste pådrivende faktorene for at 

mennesker flykter er knyttet til ønsket om et bedre liv (Appadurai, 2004; Nunn et al., 2014), 

hvor enslige mindreårige asylsøkere oppgir at krig og konflikt i hjemlandet, familiesituasjon 

og opplevd fare, i tillegg til begrenset muligheter for utdanning og arbeid er årsaker til at de 

flyktet fra hjemlandet sitt (Øien, 2010).  
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Samtidig må det trekkes inn at det er mindre sannsynlig at ungdommene før de flyktet 

hadde dannet seg konkrete atferdsmessige strategier om hvordan de skulle nå målene sine i 

Norge. Enslige mindreårige flyktninger står i forkant av flukten overfor betydelig usikkerhet 

til hvordan fremtiden vil bli, da de sjeldent vet hvilket land de skal til, hvordan de skal komme 

seg dit, eller om de i det hele tatt kommer til å få opphold (Øien, 2010). Før de flyktet hadde 

ungdommene derfor trolig lite forutsetninger for å forutsi fremtiden i form av hva som var 

realistisk og oppnåelig, i tillegg til å ha lite informasjon om hvilke ressurser og støtte de ville 

få når de kom frem til eksillandet. Samtidig sirkulerer det i flyktningers hjemland ofte 

historier om livet i andre land, gjerne knyttet til trygghet, muligheter for utdanning og arbeid 

og politisk stabilitet (Brekke & Aarset, 2009), som kan ha påvirket hvilke forventninger de 

dannet seg før avreise.  

Videre hevder teorien om mulige selv at man ikke vil danne seg høye forventninger 

om mål som oppleves urealistiske eller svært krevende å innfri (Harrison, 2018; Markus & 

Nurius, 1986). I lys av at mange enslige mindreårige rapporterer om å ha begrensede 

økonomiske midler (Jensen et al., 2019) kan det dermed oppleves urealistisk for ungdommene 

å skulle sende penger hjem til familien. Da mange av ungdommene i studien vår ikke har 

kontakt med familien sin, kan også forventninger om familiegjenforening eller bo med 

familien oppleves mindre relevant. Videre er familiegjenforening i varierende grad et aktuelt 

tema, da det stilles krav til permanent oppholdstillatelse, og ungdommer som har fått innvilget 

opphold på humanitært grunnlag, ikke nødvendigvis har rett til å søke om familiegjenforening 

(Lidén et al., 2020). Denne søknadsprosessen oppleves også for mange enslige mindreårige 

som svært belastende (Berg, 2020, s. 202). Lave forventninger knyttet til slike aspekter, er 

videre i kontrast med tanken om at enslige mindreårige asylsøkere sendes på flukt av foreldre 

som forventer at de skal sende penger hjem til familien, og at enslige mindreårige er såkalte 

«ankerbarn», i betydning av at de sendes som «anker» før familien kommer etter og søker om 

opphold på grunnlag av familiegjenforening (Engebrigtsen, 2002).  

Samtidig som at de lave forventningene tilknyttet familierelaterte aspekter trolig kan 

forklares av at de oppleves mindre relevante eller realistiske å innfri, kan vi imidlertid ikke 

utelukke at ungdommene responderer på en måte som er antatt å være sosialt ønskelig hvor 

forventningene nedjusteres av ungdommen i tråd med hva de tenker er korrekt å svare 

(DeVellis, 2017). Aspekter knyttet til familiegjenforening og å sende penger hjem kan oppleves 

som sensitive spørsmål, hvor ungdommene kan være engstelig for at svarene de gir kan ha 

innvirkning på asylprosessen.  
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4.1.1  Ungdommenes forventninger blir sterkere over tid  

 I tråd med hypotesen vår endrer ungdommenes forventninger seg over tid, hvor de får 

høyere forventinger til en rekke mål etter å ha vært fem år i Norge. At styrken på 

forventningene øker, og fortsatt er høye fem år etter ankomst, kan sees i kontrast til 

«honeymoon-effekten», hvor håp, forventninger og livstilfredshet blant flyktninger øker rett 

etter ankomst, for å så reduseres igjen i møte med utfordringer i eksillandet (Colic-Peisker, 

2009). Blant annet fant Okenwa-Emegwa et al. (2019) at flyktninger som hadde tilbrakt mer 

enn fem år i Sverige hadde lavere sosiale forventninger sammenlignet med flyktninger som 

nylig hadde ankommet. Artikkelforfatterne forklarte slike funn med at flyktninger over tid 

trolig møter på utfordringer knyttet til å få jobb, språkbarrierer og vanskeligheter med å danne 

sosiale relasjoner i en ny kultur. Da vi derimot ser at ungdommenes forventninger øker 

betraktelig, kan dette forstås som at de opplever at forventningene de hadde før de forlot 

hjemlandet står i overenstemmelse med mulighetene de opplever i Norge.  

Teorien om mulige selv tilsier at den sosiokulturelle konteksten man befinner seg i vil 

kunne påvirke hvilken fremtid som oppleves mulig og realistisk (Harrison, 2018; Markus & 

Nurius, 1986). Flere studier blant migrantpopulasjoner har i tråd med dette vist at flyktninger 

justerer forventningene i møte med en ny kultur og kontekst (Nunn et al., 2014; Shakya et al., 

2010). Den økte styrken i forventninger tilknyttet utdanning og karriere kan for eksempel sees 

i lys av at ungdommene integreres i en norsk kultur som har gitt dem en forståelse av at 

vitnemål, høyere utdanning og en god jobb har stor betydning for fremtidige muligheter i 

Norge (Lidén et al., 2020; Oppedal et al., 2017). I tråd med dette, demonstrerte Shakya et al. 

(2010) at unge flyktninger opplevde det å få seg en utdannelse som enda viktigere for å lykkes 

i Canada, sammenlignet med i opprinnelseslandet sitt. Ut ifra en slik forståelse, kan det være 

at betydningen av utdannelse og karriere oppleves enda viktigere i Norge, og den økte styrken 

i forventninger kan forstås som en proaktiv respons i møte med samfunnskravene i den nye 

konteksten de befinner seg i.  

Ettersom mulige selv antas å bli sterkere i kontekster hvor vi opplever større 

sannsynlighet for suksess (Oyserman et al., 2015), kan den økte styrken i forventninger 

forstås som at ungdommene har fått erfaring med at forventningene deres er realistiske og mer 

sannsynlig å få innfridd i Norge. I denne sammenheng er det interessant å trekke frem at det i 

stor grad er de samme målene som ungdommene rapporterer å ha mest forventninger til, som 

også er innfridd (for eksempel finne et trygt miljø, studere og å bli kjent med nye mennesker). 

Likeledes har ungdommene i liten grad innfridd de målene de hadde lite forventninger til (for 

eksempel tjene penger til familien og familiegjenforening). Denne tendensen støtter påstanden 
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om at sterke fremtidsforventninger kan fungere som en kilde til motivasjon for å oppnå ulike 

mål (Markus & Nurius, 1986). Videre vil måloppnåelse kunne medføre økt mestringstro, som 

videre vil kunne gjøre at man danner seg høyere positive fremtidsforventninger (Verdugo et 

al., 2018). I tillegg kan det å få innfridd enkelte forventninger (for eksempel 

oppholdstillatelse, trygt miljø, studere/gå på skole), danne grunnlag for, eller være en 

forutsetning for andre forventinger, og åpne opp for nye muligheter (for eksempel få vitnemål 

og en god jobb).  

Det at vi ser en økning i forventinger tilknyttet trygt miljø, er dette i kontrast med 

Vervliet et al. (2014) som fant at det å få trygt miljø fikk lavere prioritet blant enslige 

mindreårige ett til tre år etter bosetting, sammenlignet med før de flyktet. Forfatterne tolket 

funnet som at gruppen erfarte at det nye miljøet var tryggere enn miljøet i hjemlandet, og 

dermed etter hvert opplevdes som et mindre viktig mål. Ut ifra en slik forståelse, kan dette 

indikere at ungdommene ikke opplever mer trygghet i Norge enn de gjorde i hjemlandet sitt. 

Samtidig rapporterer en betydelig andel av ungdommene våre (77%) å ha innfridd 

forventningene sine om å få et trygt miljø. Den økte styrken kan i så måte forstås som at 

motivasjonen for å opprettholde et trygt miljø i Norge har økt i takt med en opplevelse av at 

det er mulig å innfri.  

En alternativ forklaring er at betydningen av hva et trygt miljø er har endret seg for 

ungdommene over tid. Til tross for at de føler seg fysisk tryggere nå, og bor i et land uten 

væpnet konflikt og politisk uro, kan det være andre faktorer som gjenstår før ungdommene 

kan føle seg fullstendig trygge. Dette er ungdom som tidligere har opplevd mange 

påkjenninger, som kan oppleve usikkerhet knyttet til oppholdstillatelse og juridiske forhold, 

så vel som mangler med tanke på emosjonell og sosial støtte (Jensen et al., 2013; Valenta & 

Garvik, 2019). Flere har også opplevd nye påkjenninger om vold på omsorgssentre eller i 

nærmiljøet (Andersson et al., 2019). De sterke forventningene tilknyttet trygghet kan slik 

representere et udekket behov da de reelt sett ikke opplever trygghet på mange områder.  

Enkelte av endringene i ungdommenes forventninger må også sees i lys av at gruppen 

befinner seg i en utviklingsmessig overgang fra barndom til voksen alder (Beal, Crockett, & 

Peugh, 2016; Nurmi, 2005). For eksempel ser vi at enkelte forventinger øker mer i styrke enn 

andre, hvor forventningene som øker mest er å stifte familie, etterfulgt av forventninger 

tilknyttet utdanning og karriere, samt trygghet og tilhørighet. Ungdommene i vår studie var 

gjennomsnittlig 14 år gamle når de ankom Norge, mens de var gjennomsnittlig 21 år ved 

tredje undersøkelsesrunde. At disse forventningene har blitt viktigere over tid, kan sees i 

sammenheng med økt alder, nye sosiale roller og modning, hvor temaer som ekteskap, 



31 
 

utdanning og økonomi oppleves som mer relevant i tråd med overgangen til voksenlivet 

(Bardwell, 1984; Greene, 1990).  

 

4.2  Familiens antatte fremtidsforventninger  

          I tråd med vår hypotese ser vi at familiens antatte forventninger til ungdommen er 

relativt høye både før avreise og etter ankomst. Videre finner vi, i overenstemmelse med 

Vervliet et al. (2014), at familiens forventninger samsvarer i stor grad med forventningene 

ungdommene har til seg selv, både i innhold og styrke. Slike likheter kan indikere at familien 

spiller en viktig rolle når det kommer til dannelsesprosessen av ungdommenes 

fremtidsforventninger. Dette er i tråd med teorien om mulige selv, som hevder at 

forventningene vi danner oss i stor grad er påvirket av betydningsfulle andre, og dannes 

gjennom normer og verdier i familien (Harrison, 2018; Markus & Nurius, 1986). Flere 

kvalitative studier gir støtte til at familien er viktige pådrivere for migrasjonen og at de ofte 

før avreise uttrykker spesifikke forventninger til ungdommenes liv i eksillandet som for 

eksempel å studere eller få oppholdstillatelse (Lidén et al., 2020; Vervliet et al., 2014; Øien, 

2010). Det er heller ikke uvanlig at familien ofrer mye for at barnet skal få reise, i form av 

eiendom eller oppsparte midler (Vervliet et al., 2014). I lys av slike aspekter, kan en tenke seg 

at de enslige mindreårige kjenner på et ansvar for å innfri forventninger fra familien.  

Interessant nok, blir ikke samsvaret mellom ungdommenes egne og familiens antatte 

forventninger mindre over tid, som kunne vært forventet ettersom ungdommene blir eldre, og 

mange etter hvert kan føle på en større emosjonell distanse til familien etter mange år borte 

fra hverandre (Vervliet et al., 2014). Dette tyder på at familiens antatte forventninger fortsatt 

oppleves som en viktig motivasjonskraft hos ungdommene nå. En alternativ forklaring kan 

være at ungdommene oppgir en reproduksjon av sine egne forventninger, da de i begrenset 

grad kan vite hva familien faktisk forventer av dem. Samtidig observeres det også visse 

forskjeller i prioriteringen av forventningene, og forskjeller i styrken mellom egne 

forventinger og familiens forventinger. For eksempel opplever ungdommene at det er 

viktigere for dem selv å bli kjent med nye mennesker, finne en god jobb, og å tjene penger til 

familien i hjemlandet, enn hva de antar at familien tenker.  
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4.3  Sammenheng mellom ungdommenes forventninger og psykiske helse 

I motsetning til hypotesen vår finner vi ingen signifikant sammenheng mellom 

positive forventninger før ungdommene forlot hjemlandet sitt, og angst- og 

depresjonssymptomer etter fem år i Norge. I kontrast til tidligere studier som finner en 

sammenheng mellom forventninger og psykisk helse (McKelvey & Webb, 1996; Prince et al., 

2019; Sulimani-Aidan, 2015) som har kortere tidsintervall mellom målingene, har det for våre 

ungdommer gått betydelig med tid, hvor de bes tenke tilbake på forventningene de hadde mer 

enn fem år tidligere. I dette tidsspennet har ungdommene flyktet fra hjemlandet sitt til et nytt 

land, og det har skjedd store endringer i andre forhold som kan ha større betydning for deres 

nåværende psykiske helse. Videre kan dette indikere at det ikke er nok i seg selv å ha høye 

fremtidsforventninger for å kompensere for de betydelige utfordringene enslige mindreårige 

asylsøkere utsettes for. Vi kan likevel ikke utelukke at forventningene ungdommene hadde før 

avreise har hatt en betydning i møte med belastninger, men ytterligere forskning trengs for å 

kunne forstå dette nærmere. 

Vi finner derimot en sammenheng mellom det å ha høye fremtidsforventninger og 

mindre symptomer på angst og depresjon når dette måles på samme tidspunkt (fem år etter 

ankomst). Dette er i samsvar med andre studier som finner at individer som har høye 

fremtidsforventninger, har mindre psykiske helseplager (Chang et al., 2017; Okenwa-Emegwa 

et al., 2019; Zhang, Howell, & Stolarski, 2012). På den ene siden kan vi tenke oss at høye 

fremtidsforventninger fører til lavere grad av angst og depresjon, ved at positive 

fremtidsforvetninger kan virke beskyttende mot utvikling av psykiske vansker (Chang et al., 

2017; Sulimani-Aidan, 2015). Ifølge teorien om mulige selv vil det å ha positive 

fremtidsforventninger føre til at en engasjerer seg mer for å nå egne mål, som videre kan 

medføre mestring og dermed en positiv selvfølelse. I tråd med dette, illustrerte Oettingen and 

Kappes (2009) at individer med høye forventninger om måloppnåelse engasjerer seg mer for å 

nå slike mål, i motsetning individer med lave forventninger om mestring. På den andre siden 

vil psykiske helseplager i stor grad påvirke hva slags syn man har på fremtiden og hvilke 

forventninger man danner seg (Oppedal et al., 2017; Rief et al., 2015). Negative selvskjemaer, 

som observeres ved depressive lidelser, preges av begrenset mestringstro og lite engasjement 

knyttet til å nå egne mål (Beck et al., 1993).   

Videre synes sammenhengen mellom forventninger og psykisk helse å være avhengig 

av hvilke forventninger vi undersøker. I denne studien er ungdommens symptomer på angst 

og depresjon relatert til fremtidsforventinger knyttet til karriere og økonomi, samt trygghet og 



33 
 

tilhørighet. Imidlertid ser vi ingen signifikant korrelasjon mellom familierelaterte 

forventninger og psykisk helsemål. I et forsøk på å forstå slike forskjeller, ser vi at 

ungdommene har lite forventninger til de familierelaterte målene, mens de derimot har 

generelt sterke forventninger knyttet til både trygghet og tilhørighet, og karriere og økonomi. I 

lys av dette kan det virke som forventninger som oppleves viktige eller sannsynlig å innfri 

(for eksempel skole/utdanning), i større grad har i sammenheng med psykisk helse, i 

motsetning til forventninger som oppleves mindre aktuelle eller realistiske (for eksempel 

familiegjenforening). Det er ikke nødvendigvis slik at å ha høye forventinger i seg selv 

medfører mer tilfredshet og velvære, da ulempen med veldig høye forventninger er at man 

gjør seg selv sårbar for å ikke få forventningene innfridd (Vervliet, 2013). I tråd med en slik 

oppfattelse, demonstrerte Murphy and Mahalingam (2006) at flyktninger som hadde mer 

realistiske forventninger som ble innfridd, hadde mindre depresjonssymptomer sammenlignet 

med flyktninger som i større grad hadde urealistiske forventninger, og opplevde at målene de 

hadde satt seg ikke var mulig å innfri. Ut ifra teorien om mulige selv kan det med andre ord 

bety at hvis diskrepansen mellom «nåværende selv» og «fremtidige selv» oppleves for stor, 

vil dette kunne medføre psykologisk ubehag. I så måte kan dette forstås som at positive, men 

realistiske forventninger kan ha en beskyttende effekt, mens urealistiske (eller for høye) 

forventninger kan gjøre enslige mindreårige mer sårbare for psykiske helseplager.  

Basert på våre korrelasjonsanalyser kan vi imidlertid ikke konkludere med tanke på 

hvilken retning sammenhengene går, men mye tyder på at fremtidsforventninger og psykisk 

helse er fenomener som henger tett sammen, og gjensidig påvirker hverandre. Da vi ikke 

undersøker om fremtidsforventninger interagerer i forholdet mellom grad av belastning og 

psykisk helse, kan vi samtidig ikke slå fast at fremtidsforventninger fungerer som en buffer 

mot psykiske helseplager. Vårt utvalg har vært utsatt for en rekke belastninger, og vi ser 

behov for videre studier for å undersøke nærmere om det å ha høye fremtidsforventninger i 

møte med disse belastninger vil føre til mindre psykiske helseplager, mens det å ha lave 

fremtidsforventninger vil føre til mer psykiske helseplager. Denne påstanden støttes av en 

studie av yngre ungdommer i risikogrupper, som viser at forholdet mellom det å bli utsatt for 

emosjonelle påkjenninger og økning av depressive symptomer var moderert av hvor sterke 

fremtidsforventninger ungdommen hadde, og det vil være interessant og undersøke om dette 

er gjeldende også for denne gruppen (Hamilton, 2018). 
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4.4  Innfridde forventninger og psykisk helse  

Til tross for studier som viser at flyktninger kan oppleve mange utfordringer knyttet til 

å etablere seg i et nytt land, synes ungdommene i denne studien jevnt over å ha innfridd 

mange av målene sine, spesielt knyttet til trygghet, å studere og gå på skole, og å bli kjent 

med nye mennesker. Videre observeres forskjeller i angst- og depresjonssymptomer mellom 

de som har innfridd og de som ikke har innfridd forventninger knyttet til å gå på 

skole/utdanning, få en god jobb og innhente juridiske oppholdsdokumenter. Dette er i 

overenstemmelse med andre studier blant migrantpopulasjoner som finner en sammenheng 

mellom det å ikke få innfridd forventingene og psykiske helseplager (Murphy & Mahalingam, 

2006; Mähönen et al., 2013; Simich et al., 2006). Imidlertid finner vi ingen sammenheng 

mellom de resterende målene og psykisk helse.  

For å prøve å forstå en slik sammenheng må man ifølge teorien om innfridde 

forventninger (Porter & Steers, 1973) se på relevansen og viktigheten av en forventning i lys 

av situasjon og kontekst. Simich et al. (2006) fant for eksempel i en studie av nyankomne 

sudanesiske flyktninger, at de som opplevde større vanskeligheter med å få innfridd 

økonomiske mål også rapporterte om mer psykiske helseplager. Videre fant Mähönen et al. 

(2013) at sammenhengen mellom å få innfridd forventningene sine og påvirkning på psykisk 

helse blant en gruppe diaspora flyktninger i Finland, i stor grad var avhengig av hvor viktig og 

relevant målet opplevdes. Studien viste at mens innfrielse av sosiale forventninger hadde stor 

betydning på psykisk helse, så man ikke den samme effekten ved innfrielse av økonomiske 

forventninger.  Ettersom forventninger til trygghet, utdannelse og arbeid anses å være viktige 

motivasjonskilder bak enslige mindreåriges flukt, vil det være nærliggende at det å ikke få 

innfridd slike mål vil kunne ha negative konsekvenser for psykisk helse, i konteksten av å 

være enslig mindreårig. Det kan være at høye forventninger kombinert med utfordringer for å 

innfri disse er medvirkende årsaker til at ungdommene utvikler angst- og depressive 

symptomer. Hvis virkeligheten ikke stemmer overens med forventningene vi hadde, kan dette 

medføre psykologisk stress og ubehag.  

Vi finner blant annet at ungdommer som sier de har fått opphold har signifikant lavere 

depresjonsskåre etter fem år i Norge, og at depresjonsskåren deres har betydelig større 

reduksjon over tid, sammenlignet med de som ikke har fått opphold. Dette er i tråd med en 

norsk undersøkelse som viste til at midlertidige oppholdstillatelser fører til svekket psykisk 

helse (NOAS, Redd Barna og FO, 2017). Ungdommer som har fått midlertidig opphold, 

avslag eller venter på svar på asylsøknad, lever med en stor usikkerhet i forhold til sine 
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fremtidsutsikter, mens ungdommer som har fått innvilget permanent oppholdstillatelse i større 

grad vil kunne oppleve en følelse av stabilitet og trygghet i at livet fremover vil være i Norge 

(Valenta & Garvik, 2019). Et usikkert tidsaspekt vil kunne medføre vanskeligheter og 

ambivalens til å integrere seg i et nytt samfunn, og påfølgende psykiske helseplager (Varvin, 

2018). Videre vil ungdommen i begrenset grad kunne påvirke prosessen knyttet til 

oppholdstillatelse, som kan føre til at de opplever lite motivasjon og håp, komponenter som er 

tett knytte til depresjon (Okenwa-Emegwa et al., 2019).  

Et noe overraskende funn er at ungdommene i vår studie som har oppnådd å studere 

eller gå på skole har høyere nivåer av depresjon og angst. For å forstå slike funn må man ha i 

mente at mange ungdommer som kommer fra vanskelige levekår opplever utdanning og 

skolegang som en mulig inngangsport til et bedre liv (Shakya et al., 2010). Våre analyser 

viser at mens 67% av ungdommene rapporterer om å ha gått på skole eller studert, er det kun 

37% rapporterer om å ha funnet seg en god jobb. En mulig hypotese er at tross for at 

ungdommene har fullført skolegang og utdanning har ikke innfrielsen av et slikt mål 

nødvendigvis ført med seg det man hadde forutsett. Til tross for ferdig fullført 

skolegang/utdannelse kan ungdommene fremdeles føle en utrygghet og et press i forhold til 

det å eksempelvis å få seg en god jobb, eller tjene penger til seg selv, og at dette i seg selv 

medfører ytterligere belastning for dem. På dette området ser vi samtidig behov for mer 

forskning, for å få en bedre forståelse av hva som påvirker sammenhengen mellom utdannelse 

og psykisk helse.  

At det er viktig for ungdommen å få seg en god jobb for å oppleve en følelse av 

psykologisk trygghet underbygges av at vi finner at ungdommer som opplever å ha fått seg en 

god jobb, rapporterer mindre symptomer på angst og depresjon enn de som ikke har fått 

innfridd denne forventingen. Det å komme seg inn på jobbmarkedet anses som en svært viktig 

del av god integrering, og å kunne forme optimale levekår for seg selv (Kirkeberg & Lunde, 

2020). Da ungdommene ikke har økonomisk sikkerhet i sin familie, kan manglende 

økonomisk trygghet virke særlig kritisk for denne gruppen, og føre til økt engstelighet og 

håpløshet. Dette er i tråd med forskning som viser at økonomisk trygghet er viktig for 

flyktningers psykiske helse og velvære (Okenwa-Emegwa et al., 2019; Simich et al., 2006). I 

et utviklingsperspektiv, kan også det å få seg en god jobb være særlig viktig i fasen de nå 

befinner seg. For denne gruppen spesifikt, befinner de seg i en overgang hvor de blir i økende 

grad forventet å klare seg selv uten offentlige ytelser som fører til et økende press på å få seg 

en god jobb. En manglende oppnåelse av dette målet kan dermed oppleves som et særlig stort 

nederlag og virke inn på selvfølelsen og ens psykiske helse. Samtidig må vi ha i mente at 
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psykiske helseplager i stor grad også kan redusere sjansene for hvorvidt en både får seg en 

jobb, så vel som hvorvidt en klarer å være i jobb (Opaas, 2019, s. 134). Trolig er dette 

aspekter som gjensidig påvirker hverandre og interagerer, og det er ikke mulig å konkludere i 

forhold til kausalitet.  

 

4.5  Metodiske begrensninger 

I den påfølgende delen vil vi trekke frem aspekter ved utvalget og metoden vi har 

brukt som kan ha påvirket studiets reliabilitet og validitet, samt drøfte implikasjoner av disse 

begrensningene.  

I rekrutteringsfasen, er det er ikke kjent hvor mange som ble spurt, men takket nei, og 

vi vet ikke hvor representativt utvalget som takket ja er. En mulig konsekvens kan være 

selvseleksjonseffekter slik at de mest ressurssterke (og antageligvis de med høyest 

fremtidsforventinger) er de som deltar, noe som også kan forklare det høye 

forventningsnivået. Videre er utvalget dominert av gutter (84%), noe som kan føre til en 

annen prioritering av forventninger enn det vi hadde fått med en større kjønnsbalanse. 

Samtidig kan vi argumentere for relativt god representasjon med tanke på hvem som bodde på 

omsorgssentrene og hvem som kom til Norge på dette tidspunktet i forhold til kjønn, 

opprinnelsesland og alder (se detaljer for utvalg del 2.2). 

ASRM er etter vår kjennskap kun anvendt i to tidligere studier (Vervliet et al. 2015; 

Yakobov, Jurick, Solopieieva-Jurcikova & Ryder, 2019), og har ikke tidligere blitt brukt i 

norske studier. Samtidig ble skjemaet oversatt til norsk av prosjektgruppa og videre oversatt 

tilbake til engelsk og sammenlignet med originalversjonen, hvor den synes å være tilnærmet 

lik. En begrensning er likevel at enkelte aspekter ved ASRM kan ha ført til misforståelser, 

feilrapportering og manglende respons. For eksempel har deltagerne måttet forholde seg til to 

ulike tidspunkt (før avreise, og nå) samt to ulike perspektiver (egne/familien), i tillegg til å 

krysse av på det de har fått innfridd på samme skjema. At ASRM baserer seg på en skala fra 

1-3 kan videre bidra til en begrenset variabilitet i skårerne, og være med å forklare de store 

skjevhetene vi finner i forventningsskårene (for eksempel 98% svarer 3 på finne et trygt 

miljø). Ved å ha en bredere måleskala (for eksempel 1-7), ville vi trolig ha fått større varians 

og dermed lettere kunne fanger opp endringer i forventninger fra før flukten til fem år etter 

ankomst, samt forskjeller mellom egne forventninger og familiens forventninger.  

Spørreskjemaet inneholder også flere vanskelige ord som for eksempel. «juridiske 

oppholdsdokumenter», i tillegg til at begrepet «forventninger» i seg selv kan være vanskelig å 
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forstå. Dette kan være en særlig utfordring med tanke på at ungdommene ikke har norsk som 

morsmål (Ahearn, 2000). På den andre siden har ungdommene bodd i Norge i fem år, noe 

som burde redusere muligheter for misforståelser. Videre kunne ungdommene få oversatt 

spørsmålene til engelsk om de ønsket det. Det kan videre ha forkommet mistillit knyttet til 

studien og forskernes hensikter, som kan ha påvirket deres tillitt og åpenhet (Kohli, 2006). 

Det også viktig å ha i mente at ettersom designet på studiet er selvrapport, økes 

sannsynligheten for sosial ønskverdig respondering (Nunnally, 1994) som kan ha påvirket 

svarene på sensitive spørsmål. Dette kan for eksempel bidratt til en underrapportering på de 

familierelaterte forventningene, som å søke om familiegjenforening og å sende penger til 

familien i hjemlandet.  

Videre baseres før-nivået på forventningene seg på retrospektiv måling gjort på ved 

tredje undersøkelsesrunde. Som konsekvens, kan datamaterialet være preget av «recall bias», 

fortrinnsvis upresise minner fra tiden før avreise (McKelvey & Webb, 1996). Forventingene 

som oppgis før avreise kan også være farget av erfaringer og informasjon som de har fått i 

løpet av flukten eller etter ankomst og bosetting i Norge (Vervliet et al., 2014). Vi kan dermed 

ikke utelukke at dette er en medvirkende forklaring på hvorfor de samme forventningene som 

var høyest før avreise også er høyest fem år etter ankomst, da førnivået kan være farget av hva 

de nå opplever som viktig for dem. Samtidig er det ikke mulig å spørre de samme enslige 

mindreårige før avreise og etter ankomst da det foreligger finansielle begrensninger, flukten 

kan vare i mange år, og flyktningene sjeldent vet hvilket land som er endelig destinasjon. Det 

finnes på grunn av slike begrensninger få studier som gir detaljer om enslige mindreåriges 

erfaringer før migrasjonen (Svendsen et al., 2018), og denne studien kan til tross for 

retrospektiv måling, bidra til å belyse et manglende område i forskningsfeltet.  

Videre er familiens forventninger rapportert av ungdommene selv, noe som kan føre til 

et kunstig høyt samsvar mellom egne forventninger og familiens forventinger. På den andre 

siden er det ungdommens oppfatning av familiens forventinger som er sentralt i denne 

studien, da dette trolig påvirker dem mer enn familiens faktiske forventninger, og funnene 

belyser et viktig aspekt når det kommer til faktorer som påvirker dannelsen av forventinger.  

En annen begrensning er at krysseksjonelle data ikke kan fortelle oss noe om 

kausalitet mellom forventninger og psykisk helse, bare at det finnes en assosiasjon. En 

retrospektiv fremgangsmåte vil videre vanskeliggjøre longitudinelle og mulige kausale 

forhold mellom før-nivået av forventninger og mål på psykisk helse etter ankomst (McKelvey 

and Webb, 1996). Videre vil begrenset variabilitet og skjevhet i skårer på ASRM, kunne 

påvirke effekten/størrelsen på korrelasjonen. Da størrelsen på korrelasjonen er avhengig av 
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hvordan skårene er distribuert (Nunnally, 1994), kan begrenset variabilitet og skjevhet i skårer 

ha bidratt til en underestimering av korrelasjonen mellom forventningskategoriene og HSCL-

skårene. Dermed kan det tenkes at korrelasjonene mellom angst- og depresjonsskårene og 

forventningskategoriene (før og nå) ville vært sterkere om det var større varians i skårene på 

forventingskategoriene.  

Til slutt vil en liten utvalgstørrelse (N=26) resulterer i lav statistisk styrke, noe som 

innebærer at kun store gruppeforskjeller i angst- og depresjonsnivå vil oppnå statistisk 

signifikans. Dette kan være med på å forklare hvorfor vi ikke finner signifikante forskjeller i 

skårer i angst og depresjon mellom de som har innfridd og ikke innfridd forventninger knyttet 

til for eksempel å finne et trygt miljø, bli kjent med nye mennesker, og tjene penger til seg 

selv (Nunnally, 1994). 

4.6  Implikasjoner og fremtidig forskning 

Hensikten med denne studien var å undersøke fremtidsforventninger blant ungdommer 

med bakgrunn som enslige mindreårige asylsøkere, med et formål om å øke forståelsen for 

hvordan man kan sikre god psykososial tilpasning og psykisk helse blant denne gruppen. 

Funnene i vår studie gir et bidrag til økt forståelse og kunnskap om hva slags forventninger de 

har til fremtiden, hva de opplever som mulig og oppnåelig i Norge, og hvordan de navigerer 

målene sine for fremtiden. 

Enslige mindreårige, i likhet med andre barn og unge, er i behov av å oppleve 

mestring (Borchgrevink, Christie, & Dybdahl, 2019, s. 116). For å best mulig tilrettelegge for 

mestring og god tilpasning, mener vi at ungdommenes sterke, positive fremtidssyn bør 

vektlegges i videre arbeid med denne gruppen. I dette ligger å se på ungdommene som 

meningsskapende agenter i sitt eget liv, med drømmer, mål, og forventninger 

til fremtiden (Wernesjö, 2012). Støttepersoner og omsorgsarbeidere rundt ungdommene bør 

hjelpe dem med å tydeliggjøre forventningene sine, adressere urealistisk forventninger, og 

bistå med å finne informasjon og strategier for hvordan ungdommene kan oppnå målene sine. 

Flere studier har indikert god effekt ved implementering av slike målrettede samtaler (Hock, 

Deshler & Schumaker, 2006; Landau, Barrera, & Keefer, 2017). For eksempel igangsatte 

Oyserman, Terry, and Bybee (2002) intervensjoner på en ungdomsskole for å hjelpe 

ungdommer med å artikulere mål, utvikle strategier for å nå målene sine, og å koble 

kortsiktige mål knyttet til skole og utdanning til mer langsiktige mål i voksenlivet. 

Intervensjonene viste seg å øke elevenes motivasjon knyttet til skolearbeid, samt bedre 
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skoleprestasjoner, i tillegg til å kompensere for manglende involvering og støtte fra 

ungdommenes foreldre. Denne effekten vedvarte over tid (Oyserman, Bybee, & Terry, 2006). 

Det er viktig å ha i mente at enslige mindreårige kan ha et stort behov for profesjonell 

oppfølging i overgangsfasen til voksenlivet, da de ofte ikke har andre nære omsorgspersoner å 

lene seg til. Samtidig går enslige mindreårige i likhet med andre ungdommer inn i en fase av 

økt selvstendighet, og skal ta avgjørelser rettet mot fremtiden. Vi tenker derfor at slike 

samtaler med spesifikt fokus på å utarbeide mål og spesifikke strategier for å nå egne mål kan 

være et viktig tiltak for alle ungdommer.   

Studien vår demonstrer også at en viktig sammenheng mellom å ha innfridd mål 

knyttet til utdanning og jobb og psykisk helse. Utdanning oppleves av mange unge med 

flyktningbakgrunn som en viktig vei ut av vanskelige kår (Nunn et al., 2014; Oppedal et al., 

2017). Imidlertid er det ikke gitt at det å få en utdannelse nødvendigvis medfører jobb, da 

ulike aspekter som språklige barrierer, diskriminering og begrenset sosial støtte skaper ofte 

ytterligere utfordringer for enslige mindreårige å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

Funnene våre indikerer viktigheten av at enslige mindreårige ikke bare fullfører skolegang og 

utdannelse, men gis ytterligere støtte og rådgivning for å komme seg inn i arbeidslivet. Dette 

er i tråd med Kirkeberg and Lunde (2020), som fant at enslige mindreårige har høyere risiko 

for å ikke gå over i jobb etter endt skolegang og utdannelse. Studien vår indikerer et behov for 

å nærmere undersøke hvordan skolegang og utdannelse henger sammen med psykisk helse, 

samt studier som ser på tiltak som kan hjelpe enslige mindreårige inn i jobb.  

Videre indikerer studien at oppholdstillatelse er et viktig aspekt ved ungdommenes 

psykiske helse og velvære, ved at ungdommene som har fått innvilget oppholdstillatelse har 

lavere symptomer på angst og depresjon. De juridiske forholdene rundt oppholdstillatelse er 

komplisert å forstå, i tillegg til stadige lovendringer, hvor ungdommene opplever begrenset 

tilgang på informasjon (Valenta & Garvik, 2019). For best mulig å sikre forutsigbarhet og 

trygghet hos enslige mindreårige, er det derfor særdeles viktig å sikre god informasjonsflyt 

om asylprosessen, og at både ungdommer og andre tilknyttet ungdommene får god kunnskap 

om juridiske aspekter ved oppholdstillatelser. 

Videre vil ungdommer med midlertidig oppholdstillatelse, eller som ikke har fått svar 

på asylsøknaden sin, trolig oppleve mye usikkerhet knyttet til fremtiden. Flere har også gitt 

støtte til den betydelige belastningen asylprosessen kan ha på enslige mindreårige, hvor økt 

bruk av midlertidige oppholdstillatelser synes å henge sammen med selvskading og håpløshet 

hos enslige mindreårige ((NOAS, 2017; Valenta & Garvik, 2019). I lys av belastningen 

midlertidige oppholdstillatelser synes å ha på enslige mindreårige, mener vi at denne typen 
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vedtak i størst grad bør unngås. Det anses også som svært viktig at ungdommer som har fått 

avslått asylsøknadene sine tilbys profesjonell helsehjelp i ettermæle av avslag.  

Denne undersøkelsen anses som innledende til videre studier. Ut ifra våre analyser kan 

vi ikke si noe om hvordan grad av fremtidsforventninger interagerer i forholdet mellom å bli 

utsatt for emosjonelle belastninger og utviklingen av psykiske lidelser. En longitudinell 

oppfølging av enslige mindreåriges forventninger og psykiske helse vil være av stor interesse 

for å undersøke hvordan fremtidsforventninger, i møte med belastninger, interagerer med 

psykiske helseplager.  

Asylfeltet er også i stadig endring. Dette gjør det kanskje enda viktigere å følge 

utviklingen av enslige mindreåriges psykiske helse og velvære over tid, da det kan være med 

å avdekke hvilke konsekvenser systemendringer har på dem. Spesifikt bør videre forskning 

fokusere på hvordan usikkerhet knyttet til asylprosessen og bruk av midlertidig opphold kan 

ha innvirkning på enslige mindreårige asylsøkeres tilpasning og psykiske helse. I dette ligger 

også å nærmere undersøke aspekter som kan medføre opplevd utrygghet blant disse 

ungdommene, selv etter flere år i Norge. Dette kan være belastninger i form av manglende 

sosial støtte, diskriminering eller bli utsatt for vold. Tilhørende er å innhente informasjon om 

hvordan man best mulig kan ivareta disse ungdommene i en slik usikkerhetsfase. Videre bør 

fremtidig forskning nærmere undersøke hvordan enslige mindreåriges positive fremtidssyn 

best mulig kan fungere som en drivkraft til å nå sine egne mål, og hvilke tiltak som best mulig 

kan understøtte slike positive utviklingsprosesser.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Forventninger (ASRM) 

    Forventninger      

 
Dato:  …./…./….  ID-nummer: …./…./…. 

 
Når du forlot opprinnelseslandet ditt: 

 
• Kan du fortelle meg om du hadde forventninger til deg selv på det tidspunktet du forlot landet 

ditt? Hvis “nei”, kan du forklare hvorfor? Hvis “ja”, hvilke forventninger hadde du? Hvilken var 
viktigst for deg? Hvordan forventet du at du kunne oppfylle denne forventningen? 

 

• I listen under, kryss av hvilke forventninger du hadde til deg selv, og i hvilken grad familien din 
hadde disse forventningene. Merk deretter hvilke forventninger som er viktigst ved å tegne en 
sirkel rundt nummeret ved denne forventningen i listen. 

 

På tidspunktet da jeg forlot landet mitt var det følgende 
forventninger: Mine egne Min families 

 Ikke  Lite  Mye Ikke  Lite  Mye 

1. Studere  0 0 0 0 0 0 

2. Få et vitnemål  0 0 0 0 0 0 

3. Finne en god jobb  0 0 0 0 0 0 

4. Tjene penger til meg selv  0 0 0 0 0 0 

5. Tjene penger til familien i mitt opprinnelsesland  0 0 0 0 0 0 

6. Finne et trygt miljø  0 0 0 0 0 0 

7. Bo hos slektninger eller venner  0 0 0 0 0 0 

8. Innhente juridiske oppholdsdokumenter (få opphold) 0 0 0 0 0 0 

9. Å sørge for at slektninger kan komme til Norge  0 0 0 0 0 0 

10. Stifte familie (eks. gifte seg og evt. få barn)  0 0 0 0 0 0 

11. Bli kjent med nye mennesker 0 0 0 0 0 0 

12. Annet..................................................................... 0 0 0 0 0 0 

13. Annet..................................................................... 0 0 0 0 0 0 

 

 
Dato:  …./…./….  ID-nummer: …./…./…. 
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Nå, på dette tidspunktet 

 
• Kan du fortelle meg om du har forventninger til livet ditt i framtiden? (Hvis “nei”) Kan du 

forklare hvorfor? (Hvis “ja”), Hvilke forventninger har du? Hvilken er viktigst for deg? Hva kan du 
gjøre for å oppfylle denne forventningen? 

 

• I listen under, kryss av hvilke forventninger du har til deg selv, og i hvilken grad familien din har 
disse forventningene. Merk deretter hvilke forventninger som er viktigst ved å tegne en sirkel 
rundt nummeret ved denne forventningen i listen. 

 

Nå, på dette tidspunktet, er det følgende forventninger til livet 
mitt i framtiden: Mine egne Min families 

 Ikke  Lite  Mye Ikke  Lite  Mye 

1. Studere  0 0 0 0 0 0 

2. Få et vitnemål  0 0 0 0 0 0 

3. Finne en god jobb  0 0 0 0 0 0 

4. Tjene penger til meg selv  0 0 0 0 0 0 

5. Tjene penger til familien i mitt opprinnelsesland  0 0 0 0 0 0 

6. Finne et trygt miljø  0 0 0 0 0 0 

7. Bo hos slektninger eller venner  0 0 0 0 0 0 

8. Innhente juridiske oppholdsdokumenter (få opphold) 0 0 0 0 0 0 

9. Å sørge for at slektninger kan komme til Norge  0 0 0 0 0 0 

10. Stifte familie (eks. gifte seg og evt. få barn)  0 0 0 0 0 0 

11. Bli kjent med nye mennesker 0 0 0 0 0 0 

12. Annet..................................................................... 0 0 0 0 0 0 

13. Annet..................................................................... 0 0 0 0 0 0 

 
• Synes du at du allerede har oppfylt noen av disse forventningene? Tegn en linje under de 

forventningene som er  oppfylt.  

 
 
 
 
 
 

 

Dato:  …./…./….  ID-nummer: …./…./…. 
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Vedlegg 2: Vansker og plager (HSCL) 

Instruksjon: Nå kommer en liste over ulike følelser ungdom kan ha og måter de kan oppføre 

seg på. Fortell hvor ofte du har hatt disse følelsene eller hvor ofte du har oppført deg på denne 

måten i løpet av den siste måneden ved å sette et kryss i ruten som passer best. 

  Ikke i det 

hele tatt 

Litt En god 

del 

Svært 

ofte 

1. Blitt plutselig redd uten grunn     

2. Har følt meg rastløs, kan ikke sitte stille     

3. Blitt fort sint     

4. Drukket alkohol i helgene     

5. Følt meg engstelig/redd     

6. Gitt meg selv skylden for ting som skjer     

7. Plaget eller truet andre     

8. Røkt sigaretter     

9. Besvimt, følt meg svimmel og slapp     

10. Hatt lett for å gråte     

11. Ødelagt andres ting     

12. Følt meg nervøs eller skjelven inni meg     

13. Hatt manglende seksuell interesse     

14. Startet slåsskamper     

15. Følt at jeg har lite energi eller vært sløv     

16. Hatt hjertebank eller rask puls     

17. Hatt dårlig appetitt     

18. Såret noen med vilje     

19. Følt meg skjelven     

20. Hatt vansker med å sovne eller våknet lett     

21. Har kranglet ofte     

22. Har følt meg anspent eller oppjaget     

23. Har tenkt at fremtiden er håpløs     

24. Ikke klart å interessere meg for ting     

25. Drukket alkohol i løpet av uka     

26. Hatt hodepine     

27. Følt meg trist     

28. Brukt sovepiller eller beroligende midler     

29. Blitt plutselig vettskremt eller fått panikk     

30. Følt meg ensom     

31. Hatt tanker om å ta livet mitt     

32. Følt meg innesperret eller fanget     

33. Har bekymret meg for mye     

34. Har stjålet ting     

35. Har følt at alt er et ork     

36. Har følt meg verdiløs     

37. Har brukt stoff (hasj, kokain, LSD, 

amfetamin) 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og samtykkeskjema  

Forespørsel om videre deltakelse i forskningsprosjektet   

«Enslige mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i Norge».   

Du har tidligere deltatt i denne studien, og vi spør deg nå om du vil delta igjen. Vi ønsker å 

finne ut mer om hvordan unge enslige asylsøkere/ flyktninger har blitt mottatt i Norge, 

hvordan de har det nå, om de har noen vansker som de trenger hjelp med og hvilke tanker de 

har om framtiden. Studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 

stress (NKVTS) i samarbeid med Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.  

Først vil vi be deg svare på spørsmål om hvordan du har det nå, slik som du gjorde forrige 

gang vi møttes. Du vil også få noen spørsmål om forventninger du har til å være i Norge og 

om du synes du kan påvirke din situasjon, og om ditt forhold til andre mennesker. Deretter vil 

vi spørre om å få intervjue deg om tiden i Norge, om hva du tenker om framtiden og om hvem 

og hva du synes har hjulpet deg i Norge. Vi ønsker også å få innhentet opplysninger om du 

har hatt kontakt med helsetjenester og evt. hvilke diagnoser du har fått etter at du kom til 

Norge. Denne informasjonen hentes via personnummeret ditt fra Norsk pasientregister, som er 

et nasjonalt register med informasjon om alle pasienter som har fått eller står i kø for å få 

behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Vi som jobber med dette har taushetsplikt om de tingene som du forteller om. Dette betyr at 

når det skal skrives eller snakkes om dette senere vil ingen kunne gjenkjenne deg og det du 

har sagt. Ingen andre enn de som er knyttet til prosjektet vil få vite hva du har sagt hvis ikke 

du samtykker til dette. Dersom det kommer fram at du har det veldig vanskelig, vil vi be deg 

om å få lov til å kontakte noen som kan hjelpe deg med de tingene. Vi vil også spørre deg om 

vi kan få kontakte UDI for å høre hvordan status er på asylsøknaden din. 

Studien gjennomføres av personer som kan mye om barn og flyktninger. Vi samarbeider ikke 

med norske myndigheter og din deltagelse vil ikke virke inn på behandlingen av asylsøknaden 

din.  

Det er helt opp til deg om du vil delta i dette. Hvis du bestemmer deg for at det er greit, kan 

du likevel når som helst ombestemme deg. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke har lyst 

til å svare på. Om du nå sier ja til å delta, kan du også senere trekke tilbake ditt samtykke. 

Informasjonen vil oppbevares til 1.1.2021.  

Hvis du synes dette høres greit ut kan du skrive under på dette skjemaet. Hvis du er under 16 

år gammel spør vi også din verge om du kan få delta i studien.  

Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte: Prosjektleder Tine K. Jensen på tlf. 

41327827 eller mail: tine.jensen@psykologi.uio.no.  

Navn og telefon intervjuer: ________________________________  
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Samtykke til deltakelse i studien  

«Enslige mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i Norge.»  

Dato:   

Jeg er villig til å delta i studien   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur)  

Jeg samtykker til at dere kan spørre UDI om status på min asylsøknad   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur)  

Jeg samtykker i at dere kan innhente opplysninger om min kontakt med helsetjenester.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Personnummer)   

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur, rolle i studien)  

 

 

 


