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Sammendrag 

Enslige mindreårige - Ofre eller løvetannbarn? 

 

Dette er en litteraturbasert oppgave som omhandler bosatte enslige mindreårige flyktninger 

som har kommet til Norge. Vi ønsker å se nærmere på faktorene nettverk, kultur og 

traumatiske opplevelser i forhold til mestring og psykisk helse.  

 

Enslige mindreårige blir ofte omtalt som en svært sårbar og utsatt gruppe, og blir ofte 

fremstilt som ofre for blant annet menneskehandel og ulike former for overgrep. I denne 

oppgaven vil vi ha fokus på at de er en heterogen gruppe som har overlevd det å være på flukt 

alene, noen av dem i flere år. Dette kan resultere i at flere av dem utvikler psykiske plager 

som blant annet depresjon og posttraumatiske stress symptomer. Vi vil likevel poengtere at 

denne gruppen barn og unge har styrker og ressurser i seg som kommer frem i deres valgte 

mestringsstrategier.  

 

Problemstillingen oppgaven søker å besvare er:  

 

“Hvordan er sammenhengen mellom enslige mindreåriges psykiske helse og faktorer som 

nettverk, kultur og tidligere traumatiske opplevelser, og hvilke mestringsstrategier anvender 

de i hverdagen?” 

 

 

Oppgaven baserer seg på nyere forskning fra rapporter, publikasjoner og annet faglitteratur. 

Litteraturen vi har valgt er et resultat av våre søk i ulike databaser som BIBSYS-Ask og 

“Google Scholar”.  

 

Etter metodedelen følger et kapittel om prosessen fra å være asylsøker til å bli bosatt med 

tanke på lovverk, oppholdstillatelse og ulike definisjoner. Deretter følger kapitler som tar opp 

til diskusjon det å være traumatisert og sårbar eller resilient og motstandsdyktig. Her vil vi 

også vise og diskutere hvordan kulturforståelse og tilhørlighet i sosiale nettverk påvirker 

ungdommenes psykiske helse. Avslutningsvis vil vi drøfte ulike mestringsstrategier 

ungdommene opplyser at de nyttiggjør seg av, ved blant annet å bruke ungdommenes egne 

stemmer gjennom ulike utsagn fra tidligere intervjuer.  
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Abstract 

Unaccompanied minors - Victims or invulnerables? 

 

This paper concerns unaccompanied minor refugees who are currently living in a Norwegian 

community. We want to look into factors of social networks, culture and traumatic 

experiences in relation to unaccompanied minors coping and mental health. 

 

Unaccompanied minors are frequently described as a fragile and vulnerable group, and are 

often portrayed as victims of human trafficking and various forms of abuse. In this paper we 

will focus on the fact that they are a heterogeneous group who have survived being “on the 

run” and alone; some of which have been for several years. A result of this, could be the 

development of  psychological problems such as depression and posttraumatic stress 

symptoms. However, we would like to point out that this group of children and adolescents 

have strengths and resources, which appears through their chosen coping strategies. 

 

This paper has the following research question: 

"How is the mental health of unaccompanied minors' in relation to network, culture and past 

traumatic experiences, and what kind of coping strategies do they apply in the everyday life?” 

 

This paper is based on recent research from reports, publications and other relevant literature. 

The chosen literature is a result of our search in different databases such as BIBSYS-Ask and 

Google Scholar. 

 

After the method section, the paper assesses the process of being a resident asylum seeker in 

terms of legislation, residency and different definitions. Furthermore the paper will go on to 

discuss whether or not the unaccompanied minors are traumatized and vulnerable or resilient 

and resistant. In these chapters we also wish to discuss how cultural understanding and 

belonging in social networks affect adolescents' mental health amongst others. 

 

As we approach the end of the paper, we will present and discuss various coping strategies the 

unaccompanied minors report that they utilize. By using various statements of the 

adolescents, found in previous interviews, we want to show the unaccompanied minors own 

voices in the matters regarding our research question.
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1.0 Innledning    

I 2007 uttalte FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) at enslige mindreårige er den 

mest sårbare gruppen av alle flyktninger (Oppedal, Seglem og Jensen 2008:6). Bakgrunnen 

for denne uttalelsen er at enslige mindreårige ankommer eksilland uten nære 

omsorgspersoner, og i mange tilfeller kommer de fra et krigsherjet eller konfliktfylt hjemland. 

Derfor har de også høyest risiko blant alle innvandrere når det gjelder sosiokulturell tilpasning 

og psykiske problemer (Ibid). Enslige mindreårige som gruppe har interessert oss både på 

personlig og politisk plan de siste årene. Vårt inntrykk er at de enslige mindreårige ofte blir 

fremstilt som traumatisert og sårbare ofre, men i realiteten ser vi at dette ikke alltid er tilfelle. 

Derfor ønsker vi å skrive en oppgave som omhandler blant annet det faktum at de er i en 

sårbar situasjon, men likevel er ressurssterke ungdommer som i stor grad kan vise 

selvstendighet og mestring. 

 

I denne oppgaven ønsker vi også å se på hvordan kultur, sosiale nettverk og traumatiske 

opplevelser påvirker de enslige mindreåriges psykiske helse og evne til mestring. Det er viktig 

å poengtere at disse barna og ungdommene uansett tidligere opplevelser, ikke bare er ofre, 

men også overlevere. Dette vil vi fremheve ved å ha fokus på deres styrker og ressurser, 

samtidig som vi må være lydhør overfor at de er i en svært sårbar situasjon.  I denne 

sammenheng synes vi det er viktig å få frem ungdommenes egne stemmer, derfor vil vi bruke 

en del utsagn fra ulike kilder som belyser hva ungdommene selv tenker om temaer som er 

relevant for vår oppgave.  

Vi har valgt å gi oppgaven vår tittelen “Enslige mindreårige - ofre eller løvetannbarn?”.  

Løvetannbarn er et begrep som ofte blir brukt om barn som etter alt å dømme vokser opp til å 

bli velfungerende voksne, selv om de som barn har levd under svært vanskelige forhold 

(Forebygging 2013). Løvetannen kjennetegnes av at den kan vokse overalt, uansett forhold, 

den er til og med så motstandsdyktig at den kan vokse gjennom asfalt. Dette kan 

sammenlignes med de enslige mindreårige da de har opplevd tøffe oppvekstvilkår og har blitt 

tvunget til å forlate sitt hjemland. Til tross for dette er det mange av de enslige mindreårige 

som klarer seg tilsynelatende godt etter de har blitt bosatt i Norge. Derfor vil vi se nærmere på 

ulike faktorer som kan være problematiske for de enslige mindreårige, men som etter hvert 

også kan bidra til mestring.  
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1.1 Oppgavens disposisjon 
Før vi presenterer oppgavens problemformulering og en kort avgrensning av denne, vil vi 

begynne oppgaven med bakgrunnsfakta om denne gruppen og dagens situasjon. Etter dette 

følger en del om hvilken metode vi har valgt for å skrive oppgaven, styrker og svakheter ved 

metoden, hvordan vår søkeprosess har vært og kort om de viktigste kildene vi har brukt. 

Deretter kommer en del som omhandler prosessen fra å være asylsøker til å bli bosatt, før vi 

går nærmere inn på sammenhengen mellom enslige mindreåriges psykiske helse, kultur og 

sosiale nettverk. Mot slutten av oppgaven vil vi se på hva som kjennetegner mestring, og ulike 

mestringsstrategier som vi vet noen enslige mindreårige anvender. Avslutningsvis vil vi 

komme med en kort oppsummering av hva vi har funnet ut gjennom arbeidet med oppgaven. 
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2.0 Bakgrunn og problemformulering 
Enslige mindreårige flyktninger er en spesiell og trengende gruppe flyktninger da de er 

sårbare og uskyldige for den situasjonen de er i (Eide og Brock 2010:13). Mottaket og 

behandlingen av enslige mindreårige flyktninger innebærer derimot ofte motsetninger mellom 

spørsmål om regulert innvandring, og hensyn til barns behov og barnets beste. Det vil derfor 

ofte være et dilemma mellom å utøve en human behandling av denne gruppen barn, og likevel 

gjennomføre innvandrings- og asylpolitikken til en hver tid. Norge ratifiserte i 1991 FNs 

barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20.novemeber 1989. I følge artikkel 37(a) i 

barnekonvensjonen skal “statene sikre at ingen barn blir utsatt for tortur eller annen grusom, 

umennesklig eller nedverdigende behandling eller straff” (Ibid:29-30). I tillegg angir 

konvensjonen Norges “forpliktelser til å anerkjenne, verne om og sørge for realisering av 

barns rettigheter” (Ibid:12). Norge har dermed et internasjonalt ansvar for å ta vare på alle 

barn, og barnets rett til å bli hørt og vurdering av barnets beste er noe av det som skal være 

spesielt viktig når en behandler barnets søknad om asyl i Norge (Justis- og 

beredskapsdepartementet 2012:10). 

Videre inkorporerte Norge barnekonvensjonen i norsk lov gjennom menneskerettsloven i 

2003, da de ønsket at konvensjonen skulle tillegges mer vekt enn den allerede ble gjort. 

Dermed ble barnekonvensjonens bestemmelser gjort til norsk lov, og skal i tillegg ha forrang. 

Dette vil si at konvensjonens bestemmelser skal gå foran andre norske lovbestemmelser hvis 

det oppstår konflikt mellom de to. Selv om teorien tilsier at hensynet til barnets beste skal gå 

foran regulert innvandring, hører og leser man ofte i media at dette ikke alltid er tilfellet. I en 

artikkel fra Ringsaker blads nettavis 26. mars i år, ser vi at UDI har uttalt at “hensynet til en 

kontrollert og regulert innvandring veier tyngre enn hensynet til barnets beste”
1
. 

I tillegg er lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) også en lov som er relevant i forhold 

til enslige mindreårige, da loven gjelder for alle barn som oppholder seg i riket, jmf. 

Barnevernloven § 1-2. Lovens formål er i følge § 1-1 å bidra til at alle barn og unge får trygge 

oppvekst vilkår, samt å sikre at de barna som lever under vanskelige forhold skal få 

nødvendig hjelp og omsorg (Barnevernloven 1993).   

                                                 

1
 Ringsaker blad (2013) Brutalt og uakseptabelt. Tilgjengelig fra: http://www.ostlendingen.no/ringsaker-

blad/brutalt-og-uakseptabelt-1.7823459 

http://www.ostlendingen.no/ringsaker-blad/brutalt-og-uakseptabelt-1.7823459
http://www.ostlendingen.no/ringsaker-blad/brutalt-og-uakseptabelt-1.7823459
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2.1 Enslige mindreårige 
De siste årene har enslige mindreårige flyktninger som gruppe stadig fått større 

oppmerksomhet både i media, fagmiljøer og gjennom politiske diskusjoner. Frivillige 

organisasjoner som for eksempel Redd Barna
2
 har også engasjert seg i hvordan det norske 

samfunnet tar imot denne gruppen. Mye av oppmerksomheten om enslige, mindreårige 

flyktninger går på alderstesting, hvor de kommer fra, kriminalitet og rus, menneskehandel, 

psykisk helse og ventetid i mottak (Eide og Brock 2010:13). Det har i flere år ankommet 

enslige mindreårige flyktninger til Norge, og antallet varierer fra år til år. 

 

Figur 1: Antall enslige mindreårige som ankom Norge de siste seks år (Tall fra: Justis- og 

beredskapsdepartementet (St.Meld 27:8-9) 2011- 2012; UDI, 2013a). 

Vi ser i diagrammet over at det var en innvandringstopp blant enslige mindreårige i 2009. 

Dette året kom hele 1719 barn fra Afghanistan, da landet var i en kompleks og vedvarende 

humanitær krise (UDI 2013c). Selv om antallet enslige mindreårige varierer, viser statistikken 

likevel at det er stabilitet i forhold til både alder og kjønn. De fleste enslige mindreårige som 

ankommer Norge er mellom 15 og 18 år, og den største andelen av barna er gutter (Eide og 

Brock 2010:15-16). Afghanistan, Somalia og Eritrea er de tre største nasjonene enslige 

mindreårige som kommer til Norge flykter fra per dags dato (UDI 2012). 

Utlendningsdirektoratet (UDI) har ansvaret for de enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, 

                                                 

2
 Redd Barna (2013) Asyl og flyktningbarn. Tilgjengelig fra: http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-

norge/asyl-og-flyktningbarn 

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/asyl-og-flyktningbarn
http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/asyl-og-flyktningbarn
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mens det statlige barnevernet (Bufetat) overtok ansvaret for barna under 15 år i desember 

2007 (Eide og Brock 2010:1). 

Når man snakker om enslige mindreårige er det viktig å huske på at dette er en heterogen 

gruppe av barn og unge. Det er store forskjeller på de individuelle livshistoriene når det 

gjelder personlig bakgrunn, oppvekst i hjemland eller tilpasningen i eksilland. (Eide og Brock 

2010:15). Det kan likevel pekes på strukturelle likheter når det gjelder relasjonen til 

vertssamfunnet. Barna har ulik bakgrunn for å flykte fra hjemlandet, flukten i seg selv og 

hvilke forventninger de har til det nye livet i eksil. Det vil også være forskjeller på tvers av 

etnisk og kulturell bakgrunn, men også innad i minoritetsgruppene (Ibid). 

Selv om mange enslige mindreårige kommer fra konfliktfylte og krigsherjede områder, uten 

nære omsorgspersoner, er det viktig at man ikke ser på barna som entydig ofre, ei heller som 

ressurssterke barn som klarer seg selv (Eide og Brock 2010:15). 

Vi vet at nære relasjoner er grunnleggende for barn og unges utvikling av tilknytning og 

trygghet, og er et viktig element i god psykisk helse (Oppedal, Jensen og Seglem 2008:6). 

Dette er en utfordring for mange av de enslige mindreårige som ankommer Norge. De må 

bygge nye relasjoner når de kommer til Norge, noe som blant annet innebærer å forholde seg 

til hjelpeapparatet, og for noen, å gjenopprette kontakt med familie eller slekt i hjemlandet. 

Alle barn er avhengig av en eller flere omsorgspersoner og for enslige mindreårige kan dette 

være noen i familien som er bosatt i Norge, mens for andre vil det være en ansatt i 

hjelpeapparatet. Barna har mye nytt å forholde seg til når de kommer til Norge, og det kan 

derfor tenkes at barna ikke bare har “vanlige” utfordringer som de fleste barn og unge møter, 

men de har også en del spesielle utfordringer med seg i ”bagasjen”. 

I følge DeLongis, Folkman & Lazarus (1988) sitert i Oppedal m.fl (2011) har ungdommer 

som opplever en opphoping av langvarige belastninger i hverdagen en økt risiko for å utvikle 

depresjon. Hvordan man mestrer sine utfordringer i hverdagen kan ha en stor innvirkning for 

effekten av de langvarige belastningene i forhold til psykiske plager. Mestring omhandler 

blant annet om hvordan man kan finne gode måter å møte hverdagen på. Dette gjelder både de 

små og store utfordringene man møter hver dag, og hvorvidt man klarer å finne konstruktive 

løsninger (Gjermundsson 2006 i Borge 2009:29). Det kommer frem i litteraturen vi har valgt 

at enslige mindreårige anvender ulike mestringsstrategier. Det er fire mestringsstrategier som 

blir vektlagt av ungdommene selv; aktiv problemløsning, kognitiv restrukturering, distraksjon 

og å “løse problemene selv”. Hva hver enkelt strategi innebærer og når de blir benyttet av 
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ungdommene vil vi komme tilbake til senere i oppgaven. Da vil vi også gå dypere inn i 

mestring som begrep og forbindelsen mellom det å mestre hverdagen og psykisk helse. 

2.2 Problemformulering 
Som tidligere nevnt har oppgaven vår følgende tittel; “Enslige mindreårige - Ofre eller 

løvetannbarn?”  Med utgangspunkt i dette spørsmålet vil vi i denne oppgaven se nærmere på 

hvordan faktorene nettverk, kultur og traumatiske hendelser har sammenheng med denne 

gruppen barn og unges psykiske helse, og evne til å mestre.  

Vår problemstilling for oppgaven blir da som følger: 

 

 

 

 

2.2.1 Avgrensning 

Med enslige mindreårige mener vi barn og unge som kommer til Norge som flyktning eller 

for å søke asyl, uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. Vi 

har valgt å fokusere på de ungdommene som er mellom 15 og 18 år, både gutter og jenter, 

som har fått innvilget asyl og er bosatt i Norge. Grunnen til dette er at de fleste som 

ankommer Norge som enslig mindreårig er i denne aldersgruppen. 

”Hvordan er sammenhengen mellom enslige mindreåriges psykiske helse og mestring, 

i forhold til faktorer som nettverk, kultur og tidligere traumatiske opplevelser?”  
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3.0 Metode 
I denne delen vil vi gjøre rede for hvilken metode vi har brukt i forbindelse med oppgaven. Vi 

vil også redegjøre for vår søkeprosess og si noe om hvilke søkeord som var relevant for oss å 

bruke. Det vil bli presentert en del om hva som kjennetegner en metode, deretter vil vi utdype 

hvilken metode vi har valgt å bruke og hvorfor.  Etter dette vil vi gå nærmere inn på mulige 

styrker og svakheter ved metoden vi har tatt i bruk, og mulige feilkilder som kan ha oppstått 

underveis. Vi vil også presentere et forskningsprosjekt i regi av Folkehelseinstituttet som har 

spilt en større rolle i vårt arbeid med denne oppgaven. 

3.1 Hva kjennetegner en metode? 
Vi utvikler ny kunnskap nesten hver dag, og Jacobsen (2010:18) kaller dette for ”dagliglivets 

forskning” som er en svært viktig kilde til kunnskap. Når en derimot gjennomfører en 

vitenskapelig undersøkelse er det to elementer som er svært sentrale, nemlig systematikk og 

åpenhet (Ibid).  Systematisk innsamling, behandling og presentasjon av data er i følge 

Jacobsen selve kjennetegnet i en vitenskapelig undersøkelse. Åpenhet er også svært viktig, da 

det er viktig å dokumentere hvilke data som er funnet, hvor de er funnet og hvorfor en har 

valgt akkurat de dataene en har valgt. Jacobsen poengterer at det kan være vanskelig å være 

åpen i en undersøkelsesprosess, da dette betyr å være åpen for kritikk. Likevel mener han at 

det ikke finnes noen perfekt undersøkelsesprosess (2010:19) og at alle slike prosesser 

inneholder feil, svakheter og manglende presisjon. Han mener også at det ikke er mulig å 

unngå slike feil, uansett hvor mye metode en kan. Likevel er poenget med metode ”å kunne 

gjøre rede for hvilke mulige svakheter som er knyttet til resultatene av en konkret 

undersøkelse” (Ibid). 

Jacobsen (2010:20) poengterer at undersøkelser er rettet mot å samle inn empiri som skal 

tilfredsstille to krav. Det første kravet er at empirien må være relevant og gyldig, det andre 

kravet er at den skal være troverdig og pålitelig (Ibid). Dalland (2006: 83) poengterer også 

viktigheten av at innsamlet data skal være relevant og gyldig overfor problemstillingen. Dette 

er det Dalland (2006: 50) kaller for validitet.  Begrepet reliabilitet blir også nevnt av Dalland, 

og dette betyr at litteraturen vi bruker skal være pålitelig, og at eventuelle feilmarginer må 

angis. 
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3.2 Litteraturstudie 
Det finnes flere ulike måter å innhente dokumentasjon til en undersøkelse. Kvalitative 

metoder konsentrerer seg om data som innhentes i form av ord, fortellinger og setninger.  Men 

slike funn trenger ikke være innhentet av en selv, de kan også være innhentet av andre 

(Jacobsen 2010: 106-107). Dette kan kalles litteraturstudie eller dokumentundersøkelser. 

Vi har i denne oppgaven systematisk samlet inn og kritisk vurdert data av mulig relevans for 

vår problemstilling.  Våre data er hentet fra ulike kilder, både kvantitative og kvalitative. 

Noen av kildene er basert på intervjuer og andre er basert på tall. Vi har brukt forskjellige 

rapporter, NOUer, Stortingsmeldinger, publikasjoner samt annen faglitteratur. Rapporter fra 

Folkehelseinstituttet valgte vi å bruke da vi ønsket å få frem barna og ungdommenes egne 

stemmer i forhold til temaene vi har valgt. Stortingsmelding nr. 27 “Barn på Flukt” i tillegg til 

regjeringens nettside valgte vi på bakgrunn av at vi ønsket å se på den politiske konteksten 

rundt enslige mindreårige. Kvantitative data fra UDI og IMDI er tatt i bruk for å vise dagens 

situasjon for og om enslige mindreårige.  

Bakgrunnen for vårt valg av en litterær tilnærming som metode, er at vi ønsket å undersøke 

hva som var gjort av tidligere forskning på dette temaet. Da vi har valgt et meget omfattende 

tema, så vi det som uhensiktsmessig å utføre intervju eller å benytte spørreskjema.  Dette ville 

krevd betydelig mer både før - og etterarbeid og analyse enn det vi vurderte at vi hadde tid og 

anledning til. I tillegg føler vi som studenter at å intervjue denne målgruppen (enslige 

mindreårige) er etisk diskuterbart, spesielt fordi vi skriver om vanskelige og sensitive temaer. 

Derfor har vi valgt å bruke sitater og utsagn fra allerede publiserte intervjuer for å vise 

ungdommenes egne stemmer som illustrasjon til teksten.  Vi har også valgt å henvise med 

sidetall ved parafrasering da dette er anbefalt i Harvard referansestil. I tillegg har vi valgt å 

benytte både kursiv og anførselstegn ved direkte sitat, dette for å tydeliggjøre at det er direkte 

avskrift. 

3.3 Metodiske utfordringer 
Da vi har valgt en litterær tilnærming til vår problemstilling, kalles dette for sekundærdata 

(Jacobsen 2010: 119). Sekundærdata vil si at den innsamlede informasjon ikke er samlet inn 

av oss selv, men av andre. Ved å velge sekundærdata får en tilgang til store mengder 

materiale og på denne måten kan en få en dypere innsikt i det valgte temaet, samtidig som en 
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tilegner seg ulike meninger. Når vi bruker allerede eksisterende forskning har vi ikke selv 

foretatt intervjuer eller spørreskjemaer og dermed stiller ikke oppgaven krav om taushetsplikt 

eller andre etiske spørsmål. Det kan være vanskelig å innhente nyere forskning, og i den 

forbindelse er det er fordel å vite hvilke søkedatabaser som er effektive, relevante og 

pålitelige. Med tanke på dette er det viktig å være konsekvent med kildehenvisning. Dette gir 

også leseren en kvalitetssikring om at anvendt teori har et opphav (Dalland 2006). 

Når en ikke selv innhenter data, vet man ofte ikke hvordan dataene er samlet inn, hvilke 

metoder som er brukt og hvem som har registrert informasjonen. Mye av dataene vi bruker i 

denne oppgaven er basert på kvalitative undersøkelser som intervjuer og spørreskjema. I dette 

tilfellet er vi heldige som vet til en viss grad hvilke måleinstrumenter som er brukt i noe av 

det stoffet vi anvender i oppgaven. Dette gjelder særlig rapportene fra Folkehelseinstituttet der 

dette er presisert enten i forord eller innledningsvis. 

Eide og Brock (2010:79) nevner flere metodiske utfordringer i forhold til forskning om 

enslige mindreårige flyktninger. De understreker spesielt utfordringer ved “utvalgskriterier, 

tilgang til feltet og hvilke konkrete fremgangsmåter som skal brukes for å innhente 

informasjon om gruppa” (Ibid). Eide og Broch (Ibid) forteller at det er enighet mellom 

forskere om at dette er en spesielt vanskelig gruppe å nå. Det kan tenkes at manglende tillitt til 

voksenpersoner og mangel på forståelse for hva ulike instanser representerer, for eksempel 

forskjell på myndigheter og forskere, gjør at ungdommene vegrer seg mot å dele sine 

erfaringer og opplevelser. Utvalget som derimot velger å dele sine erfaringer, vil i noen 

tilfeller representere de mest motstandsdyktige og ressurssterke ungdommene. Dette kan være 

betenkelig i forhold til at utvalget bli ujevnt, og at resultatene ikke nødvendigvis vil være 

representativt for hele gruppen. 

3.4 Søkeprosessen  
Å finne frem til relevant faglitteratur som kunne belyse vår problemstilling føltes i starten 

som å lete etter en nål i en høystakk, men etter mye søking og etter hvert gode søkeord ga det 

resultater. Vi har valgt å bruke begrepet psykisk helse, selv om vi i litteraturen ser at flere 

forfattere bruker begreper som psykososial fungering og tilpasning. 

For å finne frem til litteratur måtte vi gjennomføre et større søk i ulike databaser på området 

“enslige mindreårige og psykisk helse”. Da vi søkte i høyskolens biblioteksdatabase BIBSYS 

Ask brukte vi søkeord som: “enslig mindreårig + psykisk helse”, da fikk vi kun to treff, men 

til gjengjeld var begge treffene artikler som viste seg å være relevant for vår problemstilling. 
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Da vi leste artiklene og så at de var publisert av Folkehelseinstituttet, fant vi nettsiden for 

prosjektet “Ungdom, Kultur og Mestring”
3
 (UngKul) for å se om det var flere artikler der som 

kunne være relevant for oss. Dette viste seg å stemme og vi har brukt flere av rapportene fra 

denne forskningsstudien. Ettersom vi ønsker å ha et fokus på enslige mindreåriges ressurser 

og styrker brukte vi også søkeordene “enslig mindreårig + mestring”. Dette ga fem treff, der 

vi anså tre som relevant i forhold til oppgaven vår. Et av treffene var fra UngKul prosjektet, 

mens de to andre var masteroppgaver. I masteroppgavene var det også tatt i bruk kvalitative 

undersøkelser som vi har benyttet oss av. Vi ser at litteraturen som omhandler enslige 

mindreårige i størst grad fokuserer på psykisk helse og psykiske plager, og i mindre grad på 

mestring og ressurser. Dette var en stor utfordring for oss, da vi ønsket å fokusere blant annet 

på sammenhengen mellom mestring, ressurser og psykisk helse. 

Vi har også brukt søkemotoren Google Scholar der vi har anvendt mange av de samme 

søkeordene som vi brukte i BIBSYS. Da vi brukte søkeordene “enslige mindreårige + psykisk 

helse” fikk vi 242 treff. Mange av treffene var tidligere masteroppgaver eller andre oppgaver 

på videreutdannings nivå. De masteroppgavene vi anså som relevant fra Google Scholar, var 

de samme resultatene vi fikk i BIBSYS søket.  Vi har også søkt på forfattere som blir henvist 

til i noen av artiklene vi anså som relevant, i tillegg til å motta tips om litteratur fra vår 

veileder.  

3.5 Undersøkelsen om enslige mindreårige - UngKul 
Som tidligere nevnt har vi valgt å bruke ulike funn og resultater fra noen rapporter fra 

Ungdom, Kultur og Mestring (UngKul). Dette er et forskningsprogram i divisjon for psykisk 

helse ved Folkehelseinstituttet som har som målsetting ”å etablere og utvikle en 

kunnskapsbase om psykisk helse og psykologisk utvikling og tilpasning blant barn og unge 

med ulik nasjonal bakgrunn i Norge” (Oppedal, Seglem og Jensen 2009:7). 

Vi har valgt å bruke tre rapporter, henholdsvis fra 2008, 2009 og 2011. Rapportene har ulike 

fokusområder, alt i fra hvordan enslige mindreårige håndterer sin hverdag etter at de er bosatt, 

til hvordan det er å være avhengig av omsorgspersoner samtidig som å være selvstendig i et 

nytt land. Likevel har rapportene flere likhetstrekk, ved at alle omhandler enslige mindreårige 

og psykisk helse. Rapportene baserer seg på informasjon innhentet fra spørreskjema og mer 

utdypende intervjuer med enslige mindreårige. Dette prosjektet har pågått i mange år og 

                                                 

3
 Folkehelseinstituttet (2013) UngKul – Ungdom, Kultur og Mestring. Tilgjengelig fra: 

http://www.fhi.no/studier/ungkul 

http://www.fhi.no/studier/ungkul
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undersøkelsene har stadig økende antall deltakere. Fra den første undersøkelsen ble 

gjennomført i 2008, har antallet deltakere steget fra 142 til 660 da den siste undersøkelsen ble 

gjennomført i 2011 (Oppedal, Seglem og Jensen 2008:3, 2011:7). 

I denne delen har vi gjort rede for hva en metode innebærer, hvilken metode vi har valgt og 

hvorfor. Vi har også gått igjennom metodiske utfordringer både i forhold til litteraturstudie 

som metode og enslige mindreårige. Deretter har vi redegjort for vår søkeprosess i ulike 

databaser, og vist til en av våre hovedkilder der vi har presentert forskningsstudien og deres 

målsetting. 
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4.0 Fra asylsøker til bosatt 
I følge Eide og Brock (2010:1) har norske myndigheter stadig behov for ny og oppdatert 

kunnskap om enslige mindreåriges situasjon i Norge. Enslige mindreårige er barn og unge 

som er spesielt utsatt og sårbare med en rekke felles trekk, men det er likevel viktig å huske at 

de har en svært ulik bakgrunn og har individuelle behov (Ibid). 

FN's høykommissær for flyktninger (UNCHR) definerer enslige mindreårige på følgende 

måte: “those who are separated from both parents, and are not being cared for by an adult by 

law or custom is responsible to do so” (Eide og Brock 2010:14). Etter denne definisjonen av 

UNCHR vil barn og unge i følge med andre voksne enn deres foreldre, ikke defineres som 

enslige mindreårige. Norge derimot, har en litt annen definisjon på enslige mindreårige; 

“enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å 

søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem” (UDI 

2009a). Etter en slik tolkning vil alle barn under 18 år som ankommer Norge uten foreldre 

eller andre voksne med foreldreansvar, regnes som enslige mindreårige selv om de ankommer 

med annen familie eller kjente. Denne tolkningen innebærer at norske myndigheter må ta 

hensyn til at denne gruppen barn tilhører en spesielt utsatt gruppe, og at barna er ”de mest 

verdig trengende flyktningene, nettopp fordi som barn er mer sårbare og uskyldige for den 

situasjonen de er i” (Eide og Brock 2010:13). 

4.1. Asylsøker eller flyktning? 
Begrepene asylsøker og flyktning er begreper som ofte blir brukt om hverandre i dagligtalen. I 

følge den norske regjeringen (2012) blir en asylsøker definert som “en person som søker om 

beskyttelse mot forfølgelse i hjemlandet. Vedkommende blir kalt asylsøker fram til søknaden 

om asyl er endelig avgjort”. En asylsøker oppsøker altså myndigheter i et fremmed land, på 

eget initiativ og ber om beskyttelse. En flyktning blir ifølge FNs flyktningskonvensjon fra 

1951 definert som: 

”en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på 

grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en 

bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke 

villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse” (FN-sambandet, 2012). 
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Forskjellen på en asylsøker og en flyktning er i følge UDI (2009b) at de fleste flyktninger har 

blitt anerkjent som flyktning av UNCHR og fått saken sin behandlet allerede før de 

ankommer Norge. Asylsøkere må derimot gjennom en søkeprosess i eksillandet som ofte 

innebærer stor usikkerhet.  

UDI (2009c) har ulike prosedyrer for behandling av beskyttelsessøknader. Hvordan det gjøres 

og hvor lang tid behandlingen tar, er avhengig av hvilket land asylsøkeren kommer fra, og hva 

slags situasjon personen befinner seg i. Asylsøknader fra enslige mindreårige skal vurderes ut 

fra et barneperspektiv, da de er under myndighetsalderen i Norge. På grunn av 

“barneperspektivet” skal det være en lavere terskel for hva som menes med forfølgelse enn 

det gjør med vokse asylsøkere (UDI 2009a).  

Ettersom vi i denne oppgaven vil fokusere på enslige mindreårige som er bosatt i Norge, kan 

ungdommene ha kommet til Norge både som asylsøker og flyktning. Det er som nevnt både 

politiske og juridiske skiller på de to begrepene, i forhold til oppholdsstatus og ansvarsforhold 

når det gjelder blant annet omsorg, bosetting og eventuell retur (Eide og Brock 2010:6). 

Uavhengig av om ungdommene kom til Norge som asylsøker eller flyktning, velger vi i denne 

oppgaven å omtale gruppen som enslige mindreårige, da de allerede har fått vedtak om 

opphold i Norge.  

4.2. Opphold og Bosetting 
Oppholdstillatelse kan gis på tre ulike grunnlag: Asyl (flyktningstatus), opphold av 

beskyttelsesgrunner eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn (UDI 2012). For å 

få flyktningstatus, og dermed asyl i Norge må man oppfylle en av fem kriterier i 

flyktningkonvensjonen, som nevnt i forrige avsnitt. Opphold på grunn av beskyttelsegrunner 

gis hvis norske myndigheter mener asylsøkeren risikerer å bli utsatt for fare, tortur eller drap 

av andre grunner enn de som er nevnt i flyktningkonvensjonen. Man kan også få opphold av 

beskyttelsesgrunner dersom landet asylsøkeren kommer fra er i en generell farlig 

sikkerhetssituasjon, som uroligheter og krig. For å få opphold grunnet sterke menneskelige 

hensyn må man derimot oppfylle strenge krav, og det gjelder bare i spesielle tilfeller. Et av 

forholdene man skal vektlegge i en slik sammenheng er alder, en faktor som er svært relevant 

i forhold til enslige mindreårige. Er asylsøkeren under 18 år og uten omsorgspersoner som 

kan ta vare på dem i hjemlandet, kan man få opphold på dette grunnlaget alene (Ibid). 

UDI skal normalt behandle asylsøknaden til enslige mindreårige innen seks måneder, og da 

vil man få svar på asylsøknaden med enten godkjent oppholdstillatelse eller avslag om asyl. 
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Mens den enslige mindreårige venter på svar fra UDI, blir ungdommen overført til et 

asylmottak for barn før de senere blir flyttet til et annet mottak. Hvis den enslige mindreårige 

får opphold, skal de bosettes i en kommune i Norge. I følge Eide og Broch (2010:91-92) er 

det flere enslige mindreårige som rapporterer om ensomhet og sosial isolasjon i overgangen 

fra institusjonstilværelsen på mottak til en ny tilværelse etter bosetting.  Dette vil vi komme 

tilbake til i kapittel 7 om sosiale nettverk. For de enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, er 

det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har ansvaret for bosettingen, mens det 

er barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som bosetter barna under 15 år (Ibid). 

Begrunnelsen for overføringen av ansvaret for enslige mindreårige under 15 år var blant annet 

at de skal ha et omsorgstilbud som ivaretar deres spesielle behov som små barn (Justis- og 

beredskapsdepartementet 2012:69). FNs barnekomité anbefaler Norge å sørge for at også de 

enslige mindreårige mellom 15 og 18 år får det samme tilbudet av barnevernet. Dette har den 

norske regjeringen som et langsiktig mål, men grunnet høye ankomsttall og dagens 

ressurssituasjon anser de ikke dette som mulig de nærmeste årene (Ibid). 

Da enslige mindreårige er en spesielt sårbar gruppe med andre behov og rettigheter enn 

voksne asylsøkere, skal det prioriteres for en rask og god bosetting. Dette er viktig for å 

hindre at barn og unge skal bo i asylmottak i lengre perioder, at de blir raskere integrert i 

samfunnet, i tillegg til å sørge for stabilitet og omsorg for barna (IMDI 2011). Derfor har 

IMDI som målsetting at bosettingen skal skje innen tre måneder etter at den enslige 

mindreårige har fått innvilget oppholdstillatelse. 
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Figur 2: Prosentvis andel enslige mindreårige som ble bosatt i løpet av de tre første måneder etter innvilget asyl 

(Tall fra: Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 2012). 

 

Vi ser i grafen over at det har vært en bratt kurve på tidlig bosetting av enslige mindreårige de 

siste tre årene. Fra 2011 til 2012 ser vi spesielt en markant økning, noe som tyder på at 

kommunene stadig klarer å ta imot flere enslige mindreårige raskere enn de tidligere har gjort. 

Selve bosettingsarbeidet med enslige mindreårige kan deles i to faser: Bosettingsforberedende 

arbeid i mottak og det konkrete bosettingsarbeidet. I forberedelsesfasen utarbeides det en 

Individuell kartleggingsplan (IKP) for de mellom 15 og 18 år. Dette er et kartleggingsverktøy 

for å hjelpe kommunen til å vurdere hvilke tiltak og tilbud som vil være aktuell for den 

enslige mindreårige ved bosetting. De vanligste bo - og omsorgstilbudene enslige mindreårige 

mellom 15 og 18 år blir tilbudt er bofellesskap, bolig med oppfølging eller institusjon. I 

bofellesskap bor det opp til fem ungdommer, hvor det enten er fulltidsbemanning eller 

turnusordning etter behov. Blir man bosatt i en bolig med oppfølging bosettes man i et 

bokollektiv/hybel hvor man får oppfølging etter behov. Institusjon er for enslige mindreårige 

som har særskilte behov og ikke er i stand til å bo alene (IMDI 2013). 
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5.0 Traumatisert og sårbar?   
Som tidligere nevnt har de fleste enslige mindreårige som kommer til Norge en utfordrende 

forhistorie. Det er ikke noe nytt at flere av disse barna kommer fra områder med uroligheter 

og krig, og det er derfor ikke vanskelig å forstå at mange kan ha traumatiske opplevelser med 

seg i “bagasjen”. I følge Dyregrov (2010:14) menes uttrykket psykisk traume som 

“overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en ekstraordinær psykisk 

påkjenning for det barn eller den ungdom som utsettes for hendelsen”. Videre skriver 

Dyregrov at det avhenger av flere forhold om en situasjon vil virke traumatiserende for et 

barn. Et av forholdene er dersom et barn opplever en truende hendelse sammen med svært 

opprørte foreldre, eller uten foreldre til stede. Er barnet derimot sammen med rolige foreldre, 

kan de bidra til at situasjonen bare vil kunne virke stressende (Dyregrov 2010:14). Oppedal, 

Seglem og Jensen (2009:19) skriver at så mange som 76 % av de enslige mindreårige 

flyktningene som har kommet til Norge, har opplevd krig på nært hold. Likevel trenger ikke 

barn selv å ha vært offer for en potensiell alvorlig hendelse for å bli traumatisert. Dyregrov 

(2010: 15) skriver at det å være vitne til “alvorlige hendelser, andres død eller alvorlige 

skader, kan føre til traumatiske ettervirkninger”. Han trekker også frem at det å være vitne til 

vold er en svært traumatisk opplevelse for mange barn og unge (Ibid). 

Van Der Kolk (2005) sitert i Eide, Døhlie og Christie (2011: 61) skriver at minner som 

omhandler traumatiske opplevelser ikke blir integrert i hukommelsen på samme måte som 

nøytrale minner. De traumatiske minnene kommer ofte frem som “fragmenterte, høyt ladede 

og ikke godt plassert i fortidshistorien”. Konsekvensene av slike traumatiske hendelser kan 

blant annet ramme selvbilde, affektregulering, kognitiv fungering og relasjonsproblemer 

(Ibid).   

Barn generelt utvikler seg i ulikt tempo, og det å bli utsatt for traumatiske hendelser kan 

påvirke den psykiske utviklingen på flere områder (Dyregrov 2010:53). Allerede i 

førskolealder lærer de fleste barn å skille mellom ulike følelsestilstander, før de i ungdom og 

tidlig voksen alder utvikler en dypere forståelse av følelsenes opprinnelse og konsekvenser. 

De fleste enslige mindreårige som ankommer Norge er i ungdomsårene, og flere av dem har 

vært lenge på flukt og har hatt traumatiske opplevelser. Dette kan ha betydning for deres 
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psykiske utviklingsnivå og som Dyregrov påpeker kan det spesielt ha konsekvenser for 

forståelsen av ulike følelsestilstander (Ibid).   

5.1 Traumer, Depresjon og PTSD 
I følge Norges offentlige utredninger, (NOU) nr. 5 om bedre beskyttelse av barns utvikling 

(2012:191) er det å være traumatisert en subjektiv reaksjon på en potensielt traumatiserende 

hendelse. Det at et traume er basert på subjektive følelser, gjør at en situasjon som for noen 

kan være traumatiserende, ikke nødvendigvis trenger å være det for andre. I følge Van der 

Kolk og Felitti m.fl (1998; NOU 2012:5: 191) er det likevel langt større risiko for å bli 

traumatisert når personer blir utsatt for hendelser i barndom og oppvekst. Når de traumatiske 

opplevelsene skjer i barnets omsorgssystem, og dersom de er gjentatte, er det betydelig større 

risiko enn når dette ikke er tilfelle. Eksempler på dette kan være å bli utsatt for seksuelle 

overgrep, være vitne til eller delta i krigshandlinger eller være på flukt over lengre perioder. 

Man skiller mellom mellommenneskelige traumer og ikke-mellommenneskelige traumer. Den 

førstnevnte er hendelser som er utført av mennesker mot andre mennesker, som for eksempel 

krig. Forskning viser at ikke - mellommenneskelige traumatiske hendelser ikke forårsaker 

alvorlig og langvarig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos barn og unge i like stor grad 

som mellommenneskelige traumer gjør (De Bellis og Van Dillen, 2005 referert i Oppedal m.fl 

2011:19). De aller fleste enslige mindreårige flykter fra situasjoner som skyldes 

mellommenneskelige hendelser, og er dermed svært utsatt for alvorlig og langvarig PTSD. 

Barn og unge som opplever traumer vil ofte befinne seg i et “minnelandskap” fylt med 

påminnere av det som har hendt (Dyregrov 2010: 56). Traumatiske påminnere kan være både 

ytre og indre. De ytre traumatiske påminnerne kan være stimuli som kan assosieres med den 

traumatiske hendelsen, symbolske stimuli, viktige datoer, høytider eller årstider. Dette kan 

være alt fra røyk som minner om en brann, til høye lyder som kan forbindes flyalarmer og 

krig (Ibid). Så lenge minnesmaterialet ikke er bearbeidet vil tanker og følelser vende tilbake 

igjen. Dette kaller Dyregrov (2010:57) for tilbakevendende tanker og påtrengende minner. 

Repetisjonsfantasier og emosjonelle tilstander er andre indre forhold som kan være med å 

påvirke barnet.  Mange barn har en livlig fantasi og som oftest blir dette betraktet som en god 

egenskap. I forhold til traumer kan det å ha en god fantasi være veldig vanskelig. Dersom en 

ikke var til stede, for eksempel da far ble henrettet, kan egne fantasier om hvordan og hva som 

skjedde bli veldig vanskelige. Dyregrov (Ibid) nevner også kroppsfornemmelser og 

kroppsposisjoner som indre påminnere. Eksempler på dette kan være at barn som er blitt 
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presset i en spesiell kroppsstilling under tortur eller misbruk, vil kunne reagere svært sterkt på 

situasjoner der de vil måtte innta samme stilling igjen. 

Vi vet likevel ikke hvorfor det er noen som klarer seg godt, og andre som utvikler psykiske 

lidelser basert på tidligere traumatiske opplevelser. Dette er det forsket lite på, men det kan 

tenkes at grunner til at noen klarer seg bra og andre ikke, bunner i alt fra egne ressurser til 

oppdragelse og til ulike resiliensfaktorer. Resiliens er i følge Borge (2003 i Borge 2009:27) de 

“prosessene som gjør at barn klarer seg godt til tross for at de lever under svært risikoutsatte 

forhold”. 

Studier viser at etter traumatiske erfaringer, spesielt etter krigsrelaterte opplevelser er 

depresjon og PTSD svært vanlig. Enslige mindreårige som har vært utsatt for traumatiske 

hendelser har langt større risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse og depressive plager 

etter bosetting (Oppedal mfl 2011: 21). 

I følge Norsk Helseinformatikk (2013) er depresjon en tilstand som karakteriseres av senket 

stemningsleie, energitap, interesse - og gledesløshet samt betydelig tretthet. Rådet for Psykisk 

Helse (2013) definerer depresjon slik: “Depresjon er langvarig tristhet, som ikke er en 

naturlig sorgreaksjon. Den defineres gjerne som en vedvarende nedstemthet, med tap av 

interesse for vanlige aktiviteter og at man føler mindre eller ingen glede eller lyst i livet”. 

PTSD er den engelske forkortelsen for “Post Traumatic Stress Disorder”, som på norsk kalles 

posttraumatisk stresslidelse. I følge ressurssidene for PTSD (2013) er PTSD psykiske 

senskader som “oppstår på bakgrunn av traumatiske og ofte livstruende opplevelser (...)”. Det 

som er karakteristisk i slike situasjoner er at personen som blir utsatt for hendelsen ikke var i 

stand til å kunne flykte fra den kritiske situasjonen, eller løse den ved hjelp av sine vanlige 

mestringsmetoder. Det er viktig å poengtere at å være vitne til en potensiell traumatiserende 

hendelse ikke er synonymt med å utvikle psykiske plager. Mange klarer seg veldig godt, til 

tross for det de har blitt utsatt for. 

Det er mange ulike faktorer som kan utløse posttraumatisk stresslidelse og depresjon. Noe av 

det som kan være utløsende er dersom en opplever tap eller blir utsatt for potensielt 

traumatiske hendelser. I tillegg kan belastninger enslige mindreårige møter etter bosetting 

utløse depressive plager. Slike belastninger kan være språkvansker, diskriminering og 

ensomhet (Oppedal m.fl 2011:21).  I UngKul undersøkelsen fra 2011 (Ibid) svarer 36 % av 

deltagerne at de både har hatt depressive plager og symptomer på krigsrelaterte 

posttraumatiske plager. Nesten like mange oppgir å ha depressive plager uten å vise 

symptomer på PTSD. 
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Det kommer frem i flere av rapportene vi har lest at ulike resiliensfaktorer kan være med på å 

motvirke depresjon hos enslige mindreårige. En av reseliensfaktorene som blir oftest nevnt er 

behovet for sosial støtte gjerne fra en eller flere nære omsorgspersoner. Vi tenker at trygge 

omsorgspersoner kan representere et “beskyttelses skjold” som vil være med på å gi barnet en 

følelse av beskyttelse, en følelse av tilhørighet og til å kunne regulere følelsene sine bedre. 
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6.0 Hvem skal jeg være her? 
Det viktig å huske på at bosatte enslige mindreårige har kommet til et helt nytt land med en ny 

kultur å forholde seg til. Majoriteten i eksillandet snakker et annet språk, har andre sosiale 

normer og verdier og en annen samfunnsstruktur enn det de tidligere er vant med. I tillegg 

påpeker German (2004) i Raghallaigh og Gilligan (2010:226) at de enslige mindreårige også 

må takle tapet av sine nærmeste, tap av sin kultur og opplevelse av at deres identitet er truet.  

En annen måte å si det på, er forholdet mellom det som er kjent og ukjent (Eide, 2000:38). 

Dette innebærer blant annet det personlige, friheten i det norske samfunnet, forventninger fra 

familie i hjemland eller i Norge, og det å vokse opp uten foreldre. Ungdommene vil ofte finne 

seg selv mellom to verdener, hvor det ligger en spenning mellom trygghet og frihet, og 

mellom det vestlige og det tradisjonelle (Ibid). En kan si at de har “en fot i hver havn”. 

I følge Thomas Hylland Eriksen (2004: 24) stammer begrepet kultur fra det latinske ordet 

“colere” som betyr “å dyrke” eller “kultivere”, og det finnes mange ulike definisjoner av 

kultur. Flere forskere er uenige i hva begrepet skal innebære, men Edward Tylor har i følge 

Hylland Eriksen (2004:17) sikret seg en plass i enhver faghistorie blant annet takket være sin 

altomfattende definisjon av kultur. Denne definisjonen lyder som følger; “Kultur er den 

komplekse helhet [that complex whole] som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, 

jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som 

medlem av et samfunn” (Tylor, 1968 [1871] sitert i Hylland Eriksen 2004:17). 

Ihle (2008:53) tar opp begrepet “kulturell essens” som hun forklarer som å undersøke det som 

er mest sentralt eller essensielt i en gitt kultur. Dette blir en slags oppskrift på hva det vil si å 

være for eksempel norsk. Problemet med denne måten å se på kultur på, at det er noen 

spesielle kjennetegn som må være tilstede, er at en mister så mye av mangfoldet innenfor de 

gitte kriteriene. Ihle (2008: 57) henviser til den norske antropologen Unni Wikan som påpeker 

at det ligger en overdrivelse i det at man tillegger innvandrere mer kultur enn det som er 

relevant. Dette kan bidra til at man fratar dem ansvar for sine handlinger, noe vi ofte ser som 

forklaringsmetode i media
4
. For eksempel er det i enkelte kulturer kvinner som får ansvaret 

dersom hun blir utsatt for en voldtekt og det er viktig å informere innvandrerbefolkningen om 

                                                 

4
 Aftenposten. (2013) Ber Imamer om hjelp mot voldtekt. Tilgjengelig fra: 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1662801.ece#.UZtii7Wjd_A 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1662801.ece#.UZtii7Wjd_A
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kvinnesynet i Norge. Det er også viktig å kjenne til forskjellige kulturtrekk fra ulike kulturer, 

da misforståelser fort kan oppstå. 

I følge en rapport fra Folkehelseinstituttet (Oppedal mfl 2011: 32) er en viktig målsetting for 

norsk innvandringspolitikk at mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn skal integreres i 

samfunnet både sosialt, økonomisk og kulturelt. Det kan likevel være problematisk og 

utfordrende å integreres i et nytt samfunn, kanskje spesielt for enslige mindreårige da de har 

få voksenpersoner å støtte seg til når kulturforståelsen ikke strekker til. I forbindelse med en 

annen oppgave besøkte vi en barneskole i Bergen med 50 % innvandrerbarn for å se hvordan 

integrering - og inkluderingsprosessen der fungerte. En av lærerne vi snakket med fortalte at 

hun savnet litt generell “kulturopplæring”. Flere ganger hadde hun tolket barna som uhøflige 

og frekke, når dette ikke var barnas intensjon. Et eksempel hun fortalte oss var når barna ikke 

ville se henne i øynene når hun snakket til dem, noe hun tolket som uhøflig. Det hun ikke 

visste, var at i flere ikke- vestlige kulturer blir det sett på som uhøflig for et barn å se en 

voksen inn i øynene, da dette blir ansett som mangel på respekt for den voksne.  

6.1 Akkulturasjon / Kulturforståelse 
Sosiokulturell tilpasning kalles i følge Oppedal m.fl (2011:10-11) gjerne for akkulturasjon og 

omfatter hvordan etniske minoritetsbarn opprettholder bånd til sin kultur, men på samme tid 

integreres sosialt, strukturelt og kulturelt i majoritetssamfunnet. Akkulturasjonsprosessen 

innebærer at barn og unge jobber aktivt for å utvikle kompetanse til å kommunisere og 

samhandle med mennesker i flere kulturer. Det er svært vanlig at en opplever utfordringer i 

denne prosessen, ofte blant mennesker fra sin egen kultur, men også fra majoritetskulturen. 

Ofte kan det være vanskelig å føle at en tilhører to kulturer og spesielt for enslige mindreårige 

som må forholde seg til den friheten som er en konsekvens av at foreldrene ikke er i Norge. 

”Ja, fordi jeg kan si her i Norge det er sånn… hvis foreldrene mine var her, ikke sant, 

så hadde jeg ikke fått lov til å ligge over hos gutter når jeg er 16 eller 17 år, men her i 

Norge er det lov. Mine venner, mine norske venner, sa en gang at jeg ikke har noe 

problem fordi foreldrene mine er ikke her, ikke sant. De sier; bare glem foreldrene 

dine, fordi de ikke er her. Men jeg kan ikke glemme kulturen min, ikke sant” (Jente 16 

år) (Oppedal, Seglem og Jensen 2009: 36). 

Andre utfordringer innen egen kultur kan være kritikk angående klesdrakt eller mangel på 

passende klesdrakt. Her er det klare kjønnsforskjeller og studien fra UngKul fra 2009 
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(Ibid:30) viser at det er flere enslige mindreårige jenter (21 %) enn gutter (8 %) som blir 

kritisert for sin klesdrakt. 

I følge Oppedal, Seglem og Jensen (2009: 29) kalles dette akkulturasjonsbelastinger, og denne 

typen belastninger kan øke risikoen for depressive plager. Studien viser også at eldre 

ungdommer oftere opplever å bli kritisert for ikke å kjenne tradisjonene sine godt nok.  Dette 

kan bunne i forventninger fra personer fra hjemlandet at jo eldre en blir, jo mer bør en ta 

ansvar for å ivareta sin kultur. Det kommer frem en klar sammenheng mellom 

akkultrurasjonsbelastninger og psykiske plager. Jo flere belastninger ungdommen er utsatt for, 

jo mer depressive plager rapporterer de (Ibid:30). Studien viser likevel at enslige mindreårige 

viser mindre psykiske plager ved slike belastninger enn mindreårige innvandrere som bor i 

Norge med familien sin (Ibid). Dette kan skyldes at enslige mindreårige ikke omgås like 

mange voksne fra sin egen kultur, og dermed ikke blir like utsatt for kritikk angående kultur 

og tradisjoner. 

For at akkulturasjonsprosessen skal lykkes, må barna oppleve mestring ved å tilegne seg den 

nødvendige kulturkompetansen og en sterk kulturell identitet. Kulturkompetanse er mer enn 

bare språklige ferdigheter, og i følge Oppedal m.fl (2011: 10-11) handler det like mye om 

kunnskap om kroppsspråk, gester og regler som styrer samhandling mellom personer. I tillegg 

handler det om verdier som styrer våre sosiale relasjoner og andre non - verbale 

uttrykksformer. God kulturkompetanse kan hjelpe barna og ungdommene til å føle tilhørighet 

til en kulturgruppe, og har dermed gode muligheter for å lykkes innenfor denne kulturen. Det 

å føle tilhørighet og å kunne lykkes innenfor den norske kulturen er viktig for alle 

innvandrere, men kanskje spesielt for enslige mindreårige da de ikke har noe sosialt nettverk i 

starten som de kan støtte seg til.  Likevel er det viktig for ens identitet og livskvalitet at en 

føler tilhørighet i sin egen opprinnelseskultur (Oppedal, Seglem og Jensen 2008:11).  

De barna og ungdommene som har mye kulturkompetanse og opplever mestring ser det som 

lettere å samhandle med medlemmer i en annen kulturgruppe. Oppedal, Seglem og Jensen 

(Ibid) poengterer at når det gjelder kulturkompetanse er det betydelige forskjeller blant 

innvandrerbarn som er kommet sammen med familiene sine til Norge og de som kommer som 

enslige mindreårige. Forskjellen kan være at innvandrerbarn som bor med sine foreldre blir 

oppfordret til å ivareta sin opprinnelige kultur, mens enslige mindreårige ofte blir oppfordret 

fra familie i hjemlandet til å tilpasse seg den norske kulturen så mye som mulig for å kunne 

lykkes i Norge (ibid:12). 
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6.2 Kulturell identitet 
Phinney m.fl (2001) henvist i Oppedal m.fl (2011: 33) definerer kulturell identitet som “en 

opplevelse av selvet i kraft av medlemskap i en bestemt etnisk gruppe, basert på ens opphav, 

og som er assosiert med kulturelle verdier og tradisjoner”. Videre skriver Oppedal m.fl (Ibid) 

at nasjonal identitet også involverer at en er medlem i en etnisk gruppe som er forbundet med 

majoritetssamfunnets kulturelle verdier og tradisjoner. De to typene kulturelle identiteter 

utvikles i samspill med hverandre, men de er ikke like i forhold til det de inneholder og 

formen de har (Ibid). Som tidligere nevnt kan ulike resiliensfaktorer bidra til at barn og unge 

tilpasser seg godt psykologisk og ikke utvikler psykiske plager. En sterk etnisk identitet kan 

være en slik resiliensfaktor, i forhold til hvordan de presterer på skolen, deres selvfølelse og 

positiv psykososial fungering (Phinney m.fl, 1997 i Oppedal m.fl 2011:33). 

I følge Erikson (1968; Marcia, 1980) henvist i Oppedal m.fl (2011: 33) er etnisk og nasjonal 

identitetsutvikling basert på to ulike prosesser. Den første prosessen er eksponering, som vil si 

når en person aktivt prøver ut eller utforsker ulike identitetsalternativer. Den andre prosessen 

er forpliktelse (commitment), som er en mer målrettet prosess. Her gjør personen 

veloverveide valg mellom ulike identitetsalternativer om hvem man vil være som medlem av 

en etnisk eller nasjonal gruppe (Ibid). Oppedal m.fl (2011: 11) skriver at den kulturelle 

identitetsutviklingen innebærer “at man kan definere seg selv og sin rolle i forhold til den 

eller de etniske gruppene man tilhører”. 

Det er vanlig å skille mellom norsk og etnisk identitet og kulturkompetanse. Begrepet 

”etnisk” har ulikt innhold, avhengig av hvilken sammenheng det brukes i.  ”Etnisk norsk” 

refererer ofte til majoritetsbefolkningen mens ”etniske minoritetsgrupper” ofte brukes som et 

samlebegrep på innvandrerbefolkningen (Ibid). Den norske studien fra Folkehelseinstituttet 

viser at det er sammenheng mellom både norsk og etnisk kulturkompetanse og psykisk helse. 

Barn og unge som har god kulturkompetanse og klarer å utforme en sterk kulturell identitet, 

har mindre psykiske plager (Ibid: 32). 
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7.0 Alene i verden - en ny tilværelse? 
Vi har hittil i oppgaven fokusert på individuelle faktorer ved ungdommene som for eksempel 

det å være sårbar, å ha psykiske plager og opplevelser av traumatiske situasjoner. I denne 

delen vil vi se nærmere på individ i samspill med miljø ved å fokusere på ungdommenes 

sosiale nettverk som familie og jevnaldrende.  

Felles for alle enslige mindreårige er at de har erfart medmenneskelige tap, kontaktbrudd med 

foreldre og familie og oppløsning av sosiale nettverk (Oppedal, Seglem og Jensen, 2008:7). 

En av de viktigste oppgavene de enslige mindreårige møter når de flytter til en varig bosetting 

er å rekonstruere sosiale nettverk. Det gjelder ikke bare å gjenoppta kontakt med familie og 

venner i utland, men også å skape nye nettverk i Norge som for eksempel venner, skole, jobb 

og i hjelpeapparatet (Ibid). De nye utfordringene som gjør seg gjeldene i Norge må håndteres, 

samtidig som deres tidligere erfaringer fra hjemland og flukt må bearbeides. Hvordan denne 

prosessen blir håndtert, og hvilken hjelp de får blir viktig for de enslige mindreåriges psykiske 

helse og hvordan de tilpasser seg det nye livet i eksil.   

7.1 Betydning av familiekontakt 
” eg kan ikke stoppe å tenke på familien, kansk e hele natten  eg kan ikke sove, derfor 

om morgenen blir øynene mine store” (Jente 17 år) (Bragason 2008: 19). 

Det som kjennetegner enslige mindreårige er som tidligere nevnt at de ankommer eksillandet 

uten foreldre eller andre som kan utøve foreldreansvaret. Men selv om de kommer til 

eksillandet uten foreldre betyr det ikke nødvendigvis at de er uten. Noen kan ha kontakt med 

foreldrene som lever i hjemlandet eller andre land, noen enslige mindreårige vet ikke om 

foreldrene lever, og andre vet med sikkerhet at de er døde. Selv om ungdommene ikke har 

foreldre i Norge, er det mange som har annen familie i eksil. 

Å ha familiekontakt vil være en kjent faktor for de enslige mindreårige, enten de har kontakt 

med familie i hjemland eller de er gjenforent i eksil (Eide 2000:39). Men selv om det er en 

kjent faktor, kan den by på både trygghet og konflikter. I følge Eide (Ibid) vil kontakt med 

familien innebære en trygghet som kan omhandle aksept, respekt og tilhørighet. I tillegg vil 

kommunikasjonen foregå på et språk enslige mindreårige kjenner, og forstår de sosiale 

normene og verdiene. 
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I følge UngKul studien (Oppedal, Seglem og Jensen 2008:22) er det er en klar sammenheng 

mellom kontakten enslige mindreårige har med familie og den psykiske helsen. Flere av 

ungdommene som har familie i hjemland hvor det er krig og uroligheter, opplyser at de er 

bekymret og urolig for familiemedlemmene. Det kom også frem i studien at jo flere 

bekymringer ungdommene hadde angående familien, jo flere symptomer viste de også på 

depresjon (Ibid:19). Enslige mindreårige som er urolige for foreldrene sine viser også tegn på 

tristhet, ensomhet, sterk uro og konsentrasjonsvansker. Dette er noe som går spesielt utover 

skolearbeid eller jobb. 

”  går var  eg på skolen, og  eg k nne ikke konsentrere meg i det hele tatt,  eg  are, 

 eg tenker på det  pro lemene med familien  hele tiden” (Jente 19 år) (Bragason 

2008:19). 

I følge Bragason (2008:19-20) forteller enslige mindreårige også om søvnproblemer, redsel 

og nervøsitet når de ikke vet om foreldrene er i live, eller når de vet at foreldrene bor i et land 

med urolighet og krig. Ungdommene som derimot har kontakt med familie i Norge viser 

mindre psykiske plager enn de som har kontakt med familie i utlandet og de som ikke har 

kontakt med familie i det hele tatt (Oppedal, Seglem og Jensen 2008:22). 

Kontakt med slektninger omhandler dermed trygghet og tilhørighet for noen, mens for andre 

kan det bety overbeskyttelse, begrenset bevegelsesfrihet, bekymring og konflikter (Bragason 

2008:23). Noen, spesielt jenter, opplever at de blir forhindret i å bevege seg fritt, og en tildelt 

rolle som husholderske hvis de bor hos familien i Norge. (Ibid). 

” eg hadde ikke lov til å ha kontakt med venner og sånn   eg hadde ikke lov å 

 estemme en liten ting, hvor  eg skal i det hele tatt   eg hadde ikke lov å ha venner, 

venninner og sånne ting, k nne ikke ringe til noen og k nne ikke fortelle noen ting til 

andre. Det var helt ulovlig alt ” (Jente 19 år) (Bragason 2008:20). 

I følge Engebrigsten (2002:87) er det også indikasjoner på at noen enslige mindreårige blir 

fjernoppdratt gjennom kontakten mellom deres nye nettverk i Norge, og familie og slekt i 

hjemlandet. Spesielt i det somaliske miljøet ser voksne somaliere det som en plikt å ta vare på 

barnemigranter, og holde kontakten med deres slektninger. Kontakten blir opprettholdt ved 

bruk av telefon, brev, jungeltelegraf eller slektsbesøk. Selv om mange foreldre ønsker at de 

enslige mindreårige skal tilpasse seg den norske kulturen, er det også foreldre som bekymrer 

seg for at barna ikke opprettholder sin kultur og tradisjoner i det nye landet. Fjernoppdragelse 

kan være svært vanskelig for foreldrene, og de er derfor avhengig av et aktivt nettverk rundt 

barna (Ibid). 
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I følge Cassidy og Shaver (1999) sitert i Bragason (2008:4) vil tap av viktige 

omsorgspersoner i ung alder være en risikofaktor for å utvikle psykiske helseproblemer. En 

studie av enslige mindreårige flyktninger bosatt i Nederland, viste at gruppen uten nære 

omsorgspersoner hadde høyere nivåer av både angst, depresjon og traumatiske 

stressreaksjoner sammenlignet med enslige mindreårige som hadde omsorgspersoner å støtte 

seg til (Ibid:5). Barn og unge som reiser uten foreldre eller andre i foreldrerollen, vil miste 

den tryggheten foreldre kan gi. Foreldrene kan fungere som en “buffer” i mange situasjoner, 

og mindreårige uten denne relasjonen er spesielt sårbare for å utvikle psykiske problemer 

(Ibid:4). Nære relasjoner og sosiale bånd er grunnleggende for barn og unges utvikling, 

spesielt når det gjelder tilknytning og trygghet, som begge er elementer i psykisk helse 

(Cassidy og Shaver 1999 i Oppedal, Seglem og Jensen 2008:6) 

7.2 Betydningen av tilhørighet og jevnaldrende 
I følge Cobb (1976) referert i Oppedal, Seglem og Jensen (2008:16) er den viktigste ressursen 

for å forebygge og overkomme psykiske plager en trygg og stabil tilknytning til flere sosiale 

nettverk. Tilhørighet i sosiale nettverk er også svært viktig for både trivsel, psykososial 

tilpasning og sosial integrasjon (Oppedal, Seglem og Jensen 2009:45). Et godt nettverk vil 

bidra til sosial støtte og være med på å skape et verdifellesskap (Borge 2009:61). En følelse av 

tilhørighet er viktig for alle, spesielt for barn og unge, og tilhørighetsfølelsen er som oftest 

knyttet til sosiale nettverk (Ibid). Enslige mindreårige må lære å leve med en forankring i sitt 

eget hjemland, samtidig som de må finne en tilhørighet i Norge. Som vi ser i følgende sitat er 

det å føle tilhørighet en individuell prosess. 

“ et er veldig vanskelig å når  eg er her i Norge, og  eg har ikke noe familie og  eg 

ikke k enner masse folk, og  eg kan ikke snakke masse språk, der er også veldig 

vanskelig” (Gutt17 år) (Borge 2009:61). 

Denne prosessen kan være vanskelig i begynnelsen, men etter hvert som ungdommen mestrer 

det nye språket og blir tryggere på samhandling med jevnaldrende kan det bli lettere. 

Tilhørighet vil bli forsterket gjennom sosiale relasjoner, og er noe som skapes over tid. 

Tilhørighetsfølelsen kan føre til at ungdommene opplever en trygghet i hverdagen og kan 

derfor også knyttes opp til mestring (Ibid), noe vi kommer tilbake til i kapittel 8 “Mot til 

mestring”.   

De enslige mindreårige er i en fase og alder hvor jevnaldrende og venner spiller en stor rolle 

for egen identitetsutvikling (Engebrigsten 2002:97). Alle barn og unge har behov for kontakt 
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og sosialt samvær med jevnaldrende, men ikke bare for fornøyelsens og lekens skyld. Barn og 

unges samhandlinger gir i tillegg til betydning for identitetsutvikling, også viktig trening og 

kompetanse i sosiale ferdigheter (Imsen 2005:93). Eide (2000:148) påpeker at de aller fleste 

enslige mindreårige sklir rett inn i et norsk ungdomsmiljø gjennom skolen, og at de ofte 

kommer inn i en gruppe med jevnaldrende fra samme land i mottaket de først ankommer. I 

denne prosessen, fra asylmottak til bosetting, er det som tidligere nevnt flere enslige 

mindreårige som rapporterer om ensomhet og sosial isolasjon (Eide og Brock 2010:91-92). 

Flere av ungdommene har opplevd å få venner på mottakene, og det er vanskelig å bryte enda 

flere bånd. Derfor er det viktig å komme inn i et sosialt nettverk relativt fort. Skolen er en 

viktig arena for å danne sosiale nettverk og i følge Oppedal, Seglem og Jensen (2009: 26) er 

de fleste enslige mindreårige svært opptatt av skole og utdanning. Likevel viser en artikkel fra 

Barne- Likestillings -, og Inkluderingsdepartementet (2012) at flere enslige mindreårige ikke 

fullfører videregående skole. Det er usikkerhet rundt hva dette skyldes, men det kan tenkes at 

språkvansker, konsentrasjonsproblemer og ønske om å tjene penger kan være faktorer som 

spiller inn på skoleprestasjonene. Vi vet likevel at den viktigste enkeltfaktoren som har 

betydning for hvor vidt en lykkes i voksen - livet eller ikke er å mestre skolegangen (Ibid). 

Det er derfor viktig at enslige mindreårige får tett faglig oppfølging for å hindre at de dropper 

ut av skolen. For å knytte relasjoner til jevnaldrende norsk ungdom, er de enslige mindreårige 

avhengig av at de klarer å følge med på skolen, lære seg norsk og tilpasse seg et norsk, sosialt 

ungdomsmiljø (Borge 2009:97).      

Oppedal, Seglem og Jensen (2008:22) mener at konflikter er en faktor som også er forbundet 

med sosiale nettverk og psykisk helse. Selv om sosiale nettverk og tilhørighet kan virke som 

en beskyttende faktor, kan det også være konfliktskapende. Dette kan være krangler og 

konflikter med jevnaldrende, konflikter med landsmenn i Norge, kritikk fra andre mennesker 

fra deres eget hjemland, eller konflikter med de voksne de bor med. Opplever enslige 

mindreårige mye kritikk og konflikter, er dette også noe som kan påvirke deres psykiske 

helse, som all ungdom. 

I tillegg vil diskriminering av etniske minoritetsgrupper være en risikofaktor for å utvikle 

psykiske plager og spesielt depresjon (Phinney m.fl 1998;Williams m.fl 2003 i Oppedal, 

Seglem og Jensen 2009:30). Diskriminerende handlinger kan være alt i fra nedsettende fakter 

og gester til trusler og vold.  25 % av de enslige mindreårige som var med i UngKul studien 

sier at de har blitt ertet og fornærmet grunnet deres kulturelle bakgrunn. Videre sier 20 % av 
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deltakerne at de føler at folk fra andre kulturer ikke aksepterer de, og 11 % oppgir at de har 

blitt truet eller angrepet på bakgrunn av sin kultur (Oppedal, Seglem og Jensen 2009:31). 

” a fordi, dere hele tiden  ehandler  tlendinger veldig dårlig       men alle  ehandler 

 tlendinger veldig dårlig   a  eg skaffer meg avisa som sier  tlendinger dreper og 

sånn fra de landene, så tenker  eg at det ikke er verdt å lese      ” (Jente 21 år) 

(Bragason 2008:31). 

I dette sitatet ser vi at “Jente 21 år” velger å bruke en unngåelsesstrategi for å mestre 

ubehagelige situasjoner (Ibid). På denne måten kan det tenkes at hun føler en viss kontroll 

over sitt eget liv og at hun aktivt kan være med å påvirke det som skjer. I neste kapittel ønsker 

vi å se nærmere på ulike mestringsstrategier mange enslige mindreårige anvender i møte med 

ulike utfordringer. Slike utfordringer kan både være individuelle (indre) som sårbarhet og 

ensomhet eller miljørelaterte (ytre) som diskriminering.  
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8.0 Mot til mestring 
Som nevnt tidligere er psykiske lidelser som depresjon godt dokumentert blant 

barneflyktninger og enslige mindreårige. På tross av utfordringene og risikofaktorene som er 

knyttet til det å være på flukt uten foreldre, er det mange i denne gruppen som viser positive 

utviklingsforløp. Ulike egenskaper og ressurser som er forbundet med en positiv utvikling til 

tross for å være en risikogruppe, forklares ofte ut fra individets motstandsdyktighet eller 

resiliens, som er sentralt begrep innen mestringsteori (Bragason 2008:10). Resiliens og 

mestring er likevel to begreper som må skilles fra hverandre, da resiliens er knyttet til risiko 

mens mestring kan knyttes til å håndtere vanskeligheter i hverdagen. 

8.1 Ulike måter å mestre 
Det finnes ulike mestringsstrategier man kan benytte seg av. Noen velger aktive, 

problemløsende strategier, mens andre foretrekker passive mestringsstrategier som unngåelse. 

Hvilke strategier man velger å benytte seg av avhenger blant annet av hva en tidligere har 

vært utsatt for, men det avhenger også av egne ressurser og ressurser i miljøet rundt (Oppedal 

m.fl 2011:23). Egne ressurser som kan påvirke valg av mestringsstrategier kan være grad av 

selvtillit og optimisme, mens ressurser i miljøet rundt kan være tilhørighet til sosiale nettverk 

som kan gi både praktisk og følelsesmessig støtte og hjelp (Cohen og Willis 1985 i Oppedal 

m.fl 2011:24). Borge (2009:28) viser til en undersøkelse av førskole- og skolebarn hvor det 

kom frem at kjennetegnene på barn som mestrer er “tro på egne krefter, tar initiativ, er 

selvstendige og nysgjerrige og tåler skuffelser, kritikk og forandring”. Har man tilgang på 

disse ressursene, kan de bidra til at man kommer gjennom vanskelig perioder uten å utvikle 

psykiske plager (Ibid). Ulike individer velger å håndtere psykososiale vanskeligheter på 

forskjellig vis. Selv blant dem som har opplevd dramatiske erfaringer, er det ikke unormalt å 

finne at en stor andel av disse klarer seg uten alvorlige følger (Bragason 2008:10). 

8.1.1 Mestringsstrategier 

UngKul studien fra 2011(:24) viser til ulike mestringsstrategier som i størst grad blir benyttet 

av de enslige mindreårige. Den første er aktiv problemløsning, og vil si at ungdommene selv 

oppsøker hjelp eller sosial støtte for å bedre egen situasjon. Det kan innebære alt fra å søke 

om familiegjenforening, sende penger til familien i hjemlandet, aktivt søke jobb eller jobbe 
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effektivt og hardt med skolearbeid. En annen mestringsstrategi er kognitiv restrukturering. 

Med dette menes at ungdommene prøver å redusere de vanskelige tankene og følelsene sine 

med å tenke positivt, orientere seg mot fremtiden, eller ved å lage forklaringer for problemene 

og vanskelighetene de har (Ibid). I følge Raghallaigh og Gilligan (2010:230) utrykker enslige 

mindreårige ofte takknemmelighet for det de opplever som godt i hverdagen, i tillegg til å se 

lyst på fremtiden. 

” ltså de tingene  eg ikke kan l se det er de tingene med familien min  eg opplever da, 

eller der nede, jeg kan ikke g  re noen ting, a sol tt ingenting ikke sant, men  eg 

tenker positivt, får håpe at ingenting sk er med de” (Jente 23 år) (Bragason 2008:21). 

Dette sitatet er et godt eksempel på kognitiv restrukturering, da hun velger å tenke positivt i 

forhold til noe hun ikke kan gjøre noe med. Det vi ser ellers i litteraturen er at ungdommene 

også bruker kognitiv restrukturering som mestringsstrategi for eksempel dersom de føler seg 

diskriminert i hverdagen. De sier likevel at de ikke tror at nordmenn er rasister, men at de selv 

sikkert ikke har gode nok norsk kunnskaper eller kjenner kulturen godt nok (Oppedal m.fl 

2011: 25). Her ser vi at mange bruker forklaringer for å bagatellisere diskriminering. Selv om 

dette er en mye brukt strategi blant ungdommene, kan det tenkes at det ikke er like lett for alle 

å nyttiggjøre seg av den. Som tidligere nevnt har mange av de enslige mindreårige vært utsatt 

for traumatiske hendelser. En konsekvens av slike hendelser kan være at den kognitive 

fungeringen blir svekket, og det kan da tenkes at det vil bli vanskelig å bruke kognitiv 

restrukturering som mestringsstrategi. Likevel ser vi at å tenke positivt om fremtiden er noe 

som er felles for mange av de enslige mindreårige: 

”B t  ’m trying to keep my head  p…Yo  know,  eca se   know things one day are 

gonna get better. Yo  know   mean, so… […]  ’m hopef l   t won’t  e this way 

everyday.  t won’t”(Raghallaigh og Gilligan 2010:230).  

Man finner også elementer av kognitiv restrukturering i mestringsstrategien distraksjon, da 

denne også involverer endringer i hvordan man tenker i en gitt situasjon (Bragason 2008: 30). 

 Ungdommene som benytter seg av denne strategien vil gjøre noe aktivt for å distrahere seg 

selv, som å trene, høre på musikk, se på film eller tilbringe tid sammen med gode venner. 

“Når  eg  lir litt sånn alene,  eg tenker på familie,  eg tenker på hva som har sk edd og 

sånn, men hvis  eg er sammen med venner og sånne ting så glemmer  eg litt   en når 

man er alene, d  h sker hva som har sk edd og sånne ting” (Jente) (Borge 2009:24). 

Slik vi tolker dette sitatet vil distraksjon som mestringsstrategi føre til at man klarer ”å 

glemme” problemene for en stund, men når den valgte aktiviteten er over kommer minnene 
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ofte tilbake. Med dette tenker vi at denne mestringsstrategien ikke er ideell alene, men at den 

bør kombineres med andre “aktive” strategier. Dette fordi det er viktig å bearbeide det en har 

vært igjennom for å klare å komme seg videre. Likevel kan aktiviteter som å trene sammen 

med andre i sitt sosiale nettverk kombinert med for eksempel aktiv problemløsning være med 

på å bearbeide vanskelige minner eller følelser. Her ser vi at sosial kompetanse i ulike 

nettverk kan brukes både som distraksjon, men også som en måte å bearbeide vanskeligheter 

på. 

En fjerde mestringsstrategi som ungdommene i studien viser til, er å løse problemene selv. 

Flere av de enslige mindreårige mener at siden ingen andre kan hjelpe dem med deres 

problemer, må de lære å håndtere dem på egenhånd, eller å lære seg å leve med dem (Oppedal 

m.fl 2011: 24). 

“Jeg mener at jeg liker ikke liksom å fortelle mennesker hvordan jeg har det. Det er 

greit det å fortelle den gode delen, den forteller jeg. Og den dårlige delen jobber jeg 

med selv hvis det går” (Gutt 18 år) (Ibid:29).   

I dette sitatet ser vi at noen ikke liker å dele vanskelige ting med andre og vil helst forsøke å 

bearbeide det på egenhånd. Flere av de enslige mindreårige har klart seg lenge alene, og har et 

ønske om å være så selvstendig som mulig. I tillegg kommer det frem i litteraturen at det i 

flere ikke-vestlige kulturer blir oppfattet som tabubelagt å gå til blant annet psykolog, fordi 

man kan bli sett på som gal. Ut i fra den kulturforståelsen ungdommene innehar kan vi forstå 

deres ønske om å håndtere vanskeligheter selv. Likevel er det nødvendig at de får informasjon 

om ulike tilbud i hjelpeapparatet, men det er også viktig å ha i tankene at det er ungdommens 

eget valg om de vil benytte seg av tilbudene eller ikke. På en annen side mener vi et er viktig 

at de har noen å snakke med, uavhengig av om det er profesjonelle fagfolk eller ikke. Her kan 

venner, lærere eller omsorgspersoner være gode støttespillere for ungdommene. Dette er en 

mestringsstrategi som kalles sosial støtte. 

Sosial støtte er hjelp og støtte man mottar fra sine nære omgivelser ved å be om opplysninger, 

i form av tjenester eller penger, eller bare ha noen å snakke med “for å lette på trykket”. De 

aller fleste ungdommene i UngKul undersøkelsen fra 2011 var selektive i forhold til hvem de 

brukte som sosial støtte, men de fleste hadde noen å snakke med problemene om, som er en 

viktig faktor for god, psykisk helse (Oppedal m.fl 2011:31). 

”Noen å prate med?  a,  eg har kamerater og sånn   e somaliske g ttene som  eg  or 

sammen med, eller de som jeg er kompiser med liksom. (...   e som  or i  arnevernet, 
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sånn mindreårig greie, de har heller ikke med familien dems   å de har samme 

problemet som meg liksom” (Gutt) (Borge 2009:61). 

Sitatet ovenfor viser at gutten søker sosial støtte hos mennesker i samme situasjon som han 

selv. Dette forstår vi som at det er et vanlig fenomen at man søker støtte hos grupper og 

mennesker man føler tilhørighet til. I flere av intervjuene som er gjort i forhold til sosial støtte 

ser vi at en sterk tilhørighetsfølelse kan føre til at man føler seg trygg nok til å bruke sosial 

støtte som en mestringsstrategi.  For noen kan tilhørighet bety venner som en har noe til felles 

med, mens for andre kan tilhørighet være at en hører til samme kulturelle bakgrunn. Her ser vi 

et eksempel på det sistnevnte: 

”Ja, og så er det litt viktig å ha en person som kjenner til min bakgrunn og... Jeg har 

utrolig mange venner som ikke vet så mye... ikke en gang at jeg er flyktning og sånn. 

Jeg ønsker ikke å si det til alle, selv om de er mine venner” (Jente 19) (Oppedal m.fl 

2011: 30). 

Selv om man velger å ta i bruk en mestringsstrategi på et gitt tidspunkt, er mestringsstrategier 

noe som kan endre seg i takt med individets utvikling. En tendens er at flere strategier tas i 

bruk jo eldre man blir (Eschenbeck, Kohlmann & Lohaus, 2007 i Bragason 2008:8). Det kan 

tenkes at barn og unge ser etter en lett og kortsiktig måte å bearbeide vonde minner på, og 

etter hvert som de blir eldre innser at det er viktig å bearbeide vanskelige ting på slik måte at 

det blir lettere å mestre hverdagen i langsiktig perspektiv. Likevel vil mestringsstrategiene 

som utvikles hos barn og unge være et godt utgangspunkt for en god utvikling som legger 

grunnlaget for mestringsmønstre i voksen alder (Ibid).  

Vi ser at enslige mindreårige anvender ulike mestringsstrategier til å håndtere utfordringene 

de møter. Hvilke mestringsstrategier en velger vil avhenge av blant annet egne ressurser, 

tidligere opplevelser samt ressurser som er tilgjengelige i miljøet. Vi har redegjort for fem av 

de viktigste strategiene enslige mindreårige benytter seg av, og en kombinasjon av disse er 

svært vanlig.  
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9.0 Avslutning 
Denne oppgaven har forsøkt å belyse sammenhengene mellom bosatte enslige mindreåriges 

psykiske helse og mestring i forhold til ulike faktorer. Vi har også hatt fokus på hvilke 

mestringsstrategier de anvender for å håndtere utfordringer de står overfor i hverdagen. For å 

svare på oppgavens problemstilling har vi hatt fokus på fire ulike tema; psykisk helse, kultur, 

sosiale nettverk og mestring. Vi vil med dette understreke at vi ikke ønsker å generalisere våre 

funn til å gjelde alle enslige mindreårige, men heller vise til noen utfordringer og 

mestringsmekanismer som kan være gjeldene for denne gruppen. For å gi et bilde av 

resultatene vi har kommet frem til vil den følgende teksten trekke frem noen av de viktigste 

funnene. 

I oppgaven har vi sett at enslige mindreårige ofte blir fremstilt av blant annet media som 

sårbare og traumatiserte ofre. Vi har igjennom denne oppgaven forsøkt å vise at ja- de er 

sårbare, men likevel er de ressurssterke og resiliente unge mennesker som blant annet kan 

tilføre vårt samfunn kulturelt mangfold, kunnskap og viktig fremtidig arbeidskraft. 

Som tidligere nevnt kan barn som opplever truende hendelser uten foreldre tilstede, eller 

svært opprørte foreldre, oppleve hendelsen som svært traumatisk. Hvis de traumatiske 

opplevelsene gjentar seg, som å være på flukt over lengre perioder, kan det være svært 

skadelig for den psykiske helsen. Langvarig eksponering av traumatiske opplevelser kan som 

vi har nevnt ramme blant annet selvbilde, affektregulering og relasjonsproblemer samt 

utvikling av psykiske plager. 

En av de faktorene vi har belyst i oppgaven er betydningen av kontakten de enslige 

mindreårige har med familien, og den klare sammenhengen dette har med psykisk helse. 

Enslige mindreårige som har kontakt med familie i Norge er den gruppen som viser minst 

tegn til psykiske plager. Ungdommene som er usikre på om foreldrene er i live, viser tegn på 

blant annet søvnvansker, konsentrasjonsproblemer, uro og depresjon.  

En av de viktigste oppgavene de enslige mindreårige møter etter bosetting er å rekonstruere 

sosiale nettverk. Familie er som nevnt svært viktig, men hvordan ungdommene møter 

jevnaldrende er også av stor betydning. En av de sentrale ressursene for å forebygge og 

overkomme psykiske plager er en trygg og stabil tilknytning til flere sosiale nettverk. 
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Jevnaldrende vil spille en stor rolle for de enslige mindreårige i forhold til blant annet 

mestring, identitetsbygging, kulturforståelse og sosial støtte. 

Som tidligere nevnt må også enslige mindreårige lære seg å leve med en forankring i sitt eget 

hjemland, samtidig som de må finne en tilhørighet i Norge. Vi ser en klar sammenheng 

mellom kultur, mestring og psykisk helse ved blant annet at ungdom som har god 

kulturkompetanse og sterk kulturell identitet viser langt mindre psykiske plager enn dem som 

ikke klarer det.  En kan altså tenke seg at en sterk mestringsfølelse vil bidra til positiv 

selvfølelse på flere områder.  Dersom en behersker språket vil det kanskje være lettere å 

involvere seg i kulturen, dersom en blir involvert i kulturen vil det være lettere å få innpass i 

ulike sosiale nettverk osv. Vi tenker dermed at dette kan sees på som en god sirkel der 

mestring på et område vil bidra til mestring og beherskelse på andre områder.             

Selv om enslige mindreårige viser flere risikofaktorer i forhold til psykiske plager og sosiale 

nettverk og kultur, er det vel så viktig hvordan ungdommene selv velger å håndtere 

utfordringene de møter. Oppgaven viser at det finnes flere ulike mestringsstrategier, og 

hvilken strategi man velger avhenger blant annet av egne ressurser, tidligere opplevelser, 

tilhørighetsfølelse og det sosiale nettverket man omgir seg med. Dette viser seg ved at de 

fleste enslige mindreårige er selektive i forhold til hvem de betror seg til med sine 

utfordringer. Som oftest velger ungdommene en kombinasjon av de ulike strategiene for å 

håndtere vanskeligheter på en best mulig måte. Noen av kjennetegnene på barn og unge som 

mestrer er å ha tro på seg selv, selvstendighet og tåler kritikk og forandring. Dersom man 

innehar disse ressursene vil dette kunne bidra til at man kommer gjennom vanskelige perioder 

uten å utvikle psykiske plager.  

Vi har gjennom arbeidet med denne oppgaven sett at flere av de enslige mindreårige har 

overlevd dramatiske hendelser i hjemlandet som har ført til at de måtte flykte, noen over flere 

år. I tillegg har de måttet bryte med familie og sosiale nettverk for å komme til Norge på 

egenhånd, hvor de fleste klarer seg tilsynelatende godt. Dette sammen med at de innehar de 

overnevnte ressursene gjør at enslige mindreårige etter vår mening kan kalles løvetannbarn. 

” e g ttene [ e norske g ttene] sp r  o meg; hvorfor  eg er snill, liksom eller hvorfor 

jeg ikke lager bråk. Eller de sier; ja, svarte folk vi kaller for negere, eller de andre 

kaller vi for pakkiser, tredje kaller vi for svartinger eller noe sånt! Eller de spør jo 

meg, hva skal vi kalle deg for? Jeg sier mitt navn er Mohammed, kall meg for 

Mohammed, ferdig ikke noe mer enn det. Hvis du tenker at det er problem så... men 

 eg  ryr meg ikke om det” (Borge 2009:34).  
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