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Mange har liten kjennskap til Norge og asylprosessen. Det de har 

til felles, er at de befinner seg i en ventefase. En fase med drømmer 

og forventninger om et bedre liv, men også en fase med uvisshet. 

Hvordan er det mulig å skape meningsfulle dager i en slik ventefase? 

Hvordan kan ansatte på asylmottakene skape bedre hverdager for 

mennesker i en slik vanskelig livssituasjon?

I denne rapporten settes det fokus på hverdagen til mennesker 

på asylmottak.  Et sted hvor det også brukes rusmidler. Men er det en 

sammenheng mellom asylprosessen og utviklingen av rusmisbruk? 

Hvilke risikofaktorer og hvilke utfordringer møter mange asylsøkere 

i denne prosessen? Hvilke forebyggende tiltak kan ha noe for seg på 

asylmottakene? Hva gjøres når illegalt rusbruk oppdages? Dette og 

mange flere spørsmål drøftes i denne rapporten. 

«Freeland»

I dag er det drøyt 16 500 beboere i norske asylmottak. Asylmottakene 
er spredt utover hele Norge, og beboerne er ingen homogen gruppe 
mennesker. Noen har traumatiske fluktopplevelser mens andre kan ha 
flyktet og etterlatt familie og venner i krigsområder. Tanken og fokus 
vendes ofte tilbake til hjemlandet/opprinnelseslandet. 

hvordan kan ansatte på asylmottakene 
skape bedre hverdager for mennesker 

i en slik vanskelig livssituasjon?“
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hverdagen til mennesker på asylmottak.“
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InnlednIng
og metode

kapIttEl 1



1      Innledning og metode

Ved en uformell ringerunde til flere utekontakter og rusinstitusjoner i Norge, 
fortalte de fleste at andel brukere med en annen  opprinnelseskultur enn 
vestlig var økende. I tillegg gjør både nyhetsoppslag og befolkningsendringer 
det nødvendig å rette fokuset mot minoriteter og rus. I januar 2011 (ssb.no) 
var det 600 900 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv,  
eller er født i Norge av innvandrerforeldre. 

Til sammen utgjør disse gruppene 12.2 prosent av befolkningen. Oslo 

har i 2011 den største andelen innvandrere, med 28 prosent. Tall fra 

Utlendingsdirektoratet viser også at Norge i 2010 avviste 46 prosent 

av behandlede asylsøknader. Det var kun Sveits som avviste færre 

samme år. Samtidig stiger antallet innvilgede asylsøknader. Denne 

rapporten fokuserer på beboere ved asylmottak i Norge. Utvalget er 

for lite til å generalisere over, og det er heller ingen forskningsrapport. 

Intensjonen er å antyde/peke på risikofaktorer mange asylsøkere kan 

møte under sin botid på asylmottak.

Den økende andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i rus-

middelmiljøer, kan være en indikator på at denne endringen øker i 

takt med samfunnsendringene generelt. Egne erfaringer med mino-

ritetsklienter innen rusfeltet tilsier at mange etablerer et rusmisbruk 

etter at de har bosatt seg i Norge. Hovedhypotesen i denne rapporten 

tar utgangspunkt i en slik erfaring og fokuserer på hva som kan føre til 

en slik utvikling. Første ledd i undersøkelsen var derfor å se nærmere 

på integreringsprosessen og hvordan asylsøkere blir ivaretatt både 

før, under og etter ankomst til Norge. 

Det finnes ingen enkel måte å kartlegge et individs integrerings-

prosess på. Dette prosjektet forsøker å se om det kan være en sammen- 

heng mellom asylprosessen og utviklingen av rusmiddelmisbruk. 

Det er derfor sentralt å danne seg et inntrykk av hvordan de ansatte 

på ulike mottak ser på situasjonen, bruk av rusmidler på mottak og  
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prosjektets overordnede målsetting 
er å gjøre et forsøk på å redusere 
antall rusmiddelmisbrukere med 

minoritetsbakgrunn i Norge
“

opplevelsene beboere selv har. Stemmer de ansattes virkelighets- 

oppfatning med beboernes oppfatning? Hva kan ha en innvirkning  

på individers valg før, under og etter opphold på asylmottak? Rap-

portens hovedtittel, «Freeland», forsøker å fange opp det individuelle 

prosjektet og utfordringene mange mennesker møter i sin søken  

etter oppholdstillatelse. 

Prosjektets overordnede målsetting er å gjøre et forsøk på å  

redusere antall rusmiddelmisbrukere med minoritetsbakgrunn i 

Norge gjennom å utarbeide rusmiddelforebyggende tiltak. For å øke 

forståelsen av hvordan asylsøkere forberedes på å skulle bosette seg 

i Norge, er det nødvendig å innhente informasjon fra de som tidlig 

kommer i kontakt med asylsøkere, samt asylsøkerne selv. 

teoretisk hypotese og relevante spørsmål

En asylsøkers «vei» inn i det sosiale miljø kan deles i tre hovedfaser: 

fluktfasen, liminalfasen, og etableringsfasen.

Fluktfasen er opplevelse av og årsak til utvandringen. Hvilke erfarin-

ger har individet gjort på sin reise til Norge? Og hvorfor endte personen 

opp i Norge? Dette er elementer i denne fasen. Etter ankomst går perso-

nen inn i en form for liminalfase. Dette er en ventefase hvor individets 

identitet går inn i en endring. Begrepet liminalfase viser til en eller 

annen form for grensetilstand. Den britiske antropologen Victor W. 

Turner (1979) utviklet teorien om overgangsriten, og da særlig liminal-

fasen. Hva er det som faktisk skjer på et mottak, hvilke drømmer har 

personen? Hva fant sted i fasen mellom ankomsten til et asylmottak 

og til livet utenfor mottaket? De som oppholder seg på et mottak har 

ulike erfaringer. Hvilke faktorer er beskyttende, og hvilke er utviklende 

i forhold til bruk av rusmidler? Er botid på mottaket en innvirkende  

faktor? Er gruppetilhørighet sentralt? Isolasjon? Status? Menneske-

verd? Hvordan forberedes målgruppen på kommende utfordringer?  

Er situasjonen rundt rusmidler i Norge noe de blir informert om? 
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Begge disse fasene har stor innvirkning på valg og hendelser i  

etableringsfasen. Dette stadiet er tiden da asylsøkeren enten har  

fått innvilget opphold og skal bosette seg i Norge, eller må reise ut   

av landet. Denne rapporten tar for seg asylsøkere i liminalfasen og  

deres erfaringer knyttet til rusmidler. Rapporten stiller spørsmålet:  
i hvilken grad utvikler enkelte asylsøkere et rusmiddelmisbruk først  
etter ankomst til Norge? Finnes det med andre ord risikofaktorer i denne 

fasen som for enkelte fører til utviklingen av rusmiddelmisbruk?

risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risikofaktorer defineres av Nordahl, T., Sørlie, M.- A., Manger, T., & 

Tveit, A. (2005:81) som «en hvilken som helst faktor hos individet 

eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet 

for negativ psykososial utvikling i fremtiden». De definerer videre 

beskyttende faktorer som «en hvilken som helst faktor hos individet 

eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlig-

het for fremtidig negativ psykososial utvikling» (ibid). 

Risikofaktorer kan finnes både hos individet selv (individuelle  

aspekter) og utenfor individet (miljømessige aspekter), - og de kan 

anta mange ulike former. I tilknytning til denne rapporten kan typiske 

risikofaktorer for eksempel være: mangel på kontroll over eget liv, 

dårlig selvtillit, dysfunksjonell familie eller en uoversiktlig fremtid. 

Dersom en eller flere risikofaktorer opptrer samtidig, har individet 

økt risiko for å utvikle problemer og i noen tilfeller også tilpasnings-

problemer i voksen alder. Beskyttende faktorer er faktorer som øker 

sannsynligheten for at risikoungdommer/barn ikke utvikler problem-

atferd eller får tilpasningsproblemer i voksen alder (ibid). Beskyttelses- 

faktorer kan for eksempel være: medfødt robusthet, sosial kompetan-

se, sterke slektsbånd, prososiale venner, og god sosial fungering.

Ved å se nærmere på problemstillingen: i hvilken grad utvikler enkelte 
asylsøkere et rusmiddelmisbruk først etter ankomst til Norge?, kan det  

utvikles noen ledetråder for hvilke forebyggende verktøy som bør iverk- 

settes. Den gruppen personer som kan hjelpe oss et steg på vei er men-

nesker som i sitt daglige arbeid jobber enten direkte på mottak, på rusin-

stitusjoner, eller innen andre relevante felt. Første ledd i denne proses-

sen var derfor å invitere til en Idédag med ressurspersoner fra fagfeltet.
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idédag med fagfeltet

For å øke egen kunnskap ble aktører/deltagere fra følgende felt invi-

tert til en idédag: Deltagere fra Utlendingsdirektoratet ved represen-

tant fra Asylavdelingen (UDI), Uteseksjonen i Oslo, Transittmottak, 

Ankomsttransitt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Etnisk 

Utsikt, Helse- og velferdsetaten (HEV), Tøyen distriktpsykiatriske (DPS), 

Kirkens Bymisjon, Høyskolen i Oslo (HiO), representanter fra forskjel-

lige asylmottak, Senter for papirløse, Barne-, ungdoms- og familie-

direktoratet (Bufetat) og Kompetansesenter Rus – Oslo (KoRus – Oslo). 

Stikkord og arbeidstema for dagen var oppfatninger knyttet til asylsø-

kere vedrørende myter, rusmidler, kriminalitet og holdninger. Dagens 

overordnede mål var å kartlegge perspektiver mange som jobber 

tett med asylsøkere har på målgruppen og denne gruppens forhold 

til rusmidler og kriminalitet. Et nødvendig grep var å forsøke å skille 

myter fra fakta. Etter en innledning og et overblikk over historien bak 

initiativet til/opprettelsen av «Freeland», ble deltagerne derfor bedt 

om å skrive ned relevante myter om asylsøkere i Norge. Her følger 

mytene som ble presentert:

•	 Hjelpeløs

•	 Utnytter asylinstituttet

•	 Ingen håp, resiliens?

•	 Alle er kriminelle

•	 Trygda

•	 Unge asylsøkere er kriminelle

•	 Enslige mindreårige asylsøkere er psykisk ustabile

•	 Alle asylsøkere under 18 år er styrt av bakmenn

•	 Alle ønsker asyl

•	 Alle asylbarn selger dop, ankerbarn

•	 Enslige mindreårige asylsøkere er stakkarslige

•	 Alle asylsøkere (spesielt fra Nord-Afrika) stjeler!

•	 De blir sendt hit av foreldrene for at foreldre selv  

skal få innpass her

•	 Alle mindreårige vi møter i rusmiljøer blir styrt  

av bakmenn/utsatt for menneskehandel

•	 Asylsøkere forsvinner lett fra mottak
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flere av deltagerne påpekte at mange er i «drift» gjennom 
Europa og således tilknyttet et internasjonalt rusmiddelmiljø. “

•	 Unge asylsøkere på mottak blir rekruttert  

til salg ved Akerselva

•	 Alle barn/enslige mindreårige asylsøkere  

får lik behandling i Norge

Etter en presentasjon og diskusjon rundt de  forskjellige mytene, 

ble deltagerne delt i fire grupper.  De fire gruppene skulle diskutere 

følgende tema:

•	 Rus og kriminalitet

•	 Forebygging 

•	 Metode

•	 Kartlegging

Problemstilling og oppsummering fra de fire gruppene  

blir presentert her. 

Gruppe 1 hadde rus og kriminalitet som sitt fokusområde. Utgangs-

punktet for diskusjonen rundt dette bordet, var mytene representert 

over. Tanken var å vurdere disse mytene opp mot deltagernes 

erfaringer fra egen arbeidsplass. Er det for eksempel asylsøkere med 

et rusmiddelmisbruk tilknyttet deres arbeidsplass? Er asylsøkere 

involvert i bruk og/eller salg på de respektives arbeidsplass? 

Det skulle vise seg at flere av personene rundt diskusjonsbordet 

hadde erfaring med dette, og det oppstod en samtale rundt hvorfor 

asylsøkere er involvert i slik atferd. Spørsmålene som meldte seg var 

om flyktningsstatus er relevant, eller om det kun er penger som er 

viktig? Eller er det slik at mange med asylsøkerstatus er rusmiddelav-

henging før ankomst? Hvis det er tilfelle, er det mulig å kartlegge dette 

og eventuelt forebygge/gi behandling? Hvilke faktorer er beskyttende 

i forholdt til rusmiddelmisbruk, og hva fører til salg av narkotika? 

Deltagerne mente at det er minst tre forskjellige grupperinger av 
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asylsøkere: de som ønsker opphold, de som vil tjene penger, og de 

som ønsker begge deler. Flere av deltagerne påpekte at mange er i 

«drift» gjennom Europa og således tilknyttet et internasjonalt rus-

middelmiljø. Deltagere påpekte også at etablert misbruk ved ankomst 

ofte oppdages gjennom husbråk på mottak. Noen av beboerne har 

også tilknytning til rusmiddelmiljøer i Oslo i forkant av opphold på 

asylmottak. Det ble også nevnt at flere av rusmiddelmiljøene ikke 

diskriminerer/stigmatiserer i like stor grad som andre miljøer, og er 

derfor enklere å komme i kontakt med. Det ble gitt inntrykk av at flere 

beboere tidvis benytter rusmidler som selvmedisinering. Migrasjons-

tilværelsen kan oppløse tradisjonell, sosial kontroll og følelsen av 

avmakt er en risikabel tilstand.

Gruppe 2 hadde forebygging som tema. Det var også her en mengde 

relevante spørsmål som ble reist. Er det mulig å forebygge rusmiddel-

misbruk blant beboere på asylmottak? Hvordan hindre kontakt- 

etablering mellom asylsøkere og rusmiddelmiljøene? Bør det være 

ulik fokus på jenter og gutter? Hva ønsker en ung asylsøker seg  

og hva møter samfunnet dem med? Jobber din arbeidsplass med  

tidlig intervensjon? 

Oppsummeringen fra denne gruppen kan tyde på at det er store 

mangler i systemet. Dette gjelder formelle systemer asylsøkere kom-

mer i kontakt med, og som i følge enkelte deltagere ikke har egne 

tiltak for mindreårige asylsøkere. Barnevernloven gjelder for alle, og 

som flere påpekte må barnevernsvakta få flere ressurser og større 

handlingsrom for denne målgruppen. 

Videre er et sentralt punkt å gi nødvendig informasjon til beboer-

ne. Mange har reist mye, vært innom flere land, og har ingen oversikt 

over rettigheter og plikter. Hvordan passer deres erfaringer inn i de 

systemer som asylsøkerne møtes med? 

Viktigheten av at unge asylsøkere tidlig kommer i kontakt med 

gode rollemodeller ble påpekt, og i den anledning ble det diskutert 

muligheten for etablering av nettverk bestående av ressurspersoner 

utenfor det faglige miljøet. 

Et annet bord hadde metode som fokus. Hvordan bør informasjonen 

samles inn til dette prosjektet? Hvilke forutsetninger har asylsøkere 

12



for å forstå intervjuprosessen? Hva med taushetsplikt, underskrift på 

samtykkeskjema, opptaker etc.? Hvordan gjør vi asylsøkerne komfor-

table og trygge? Hva kan vi forvente av åpenhet omkring temaet rus? 

Deltagerne samlet seg om at gruppesamtaler på mottak var den 

beste metoden for å samle inn informasjon, men det ble sentralt å 

unngå mindreårige grunnet etiske hensyn. Feilkilder som kan påvirke 

samtalene ble trukket frem. Mange glorifiserer hjemlandet når de 

befinner seg i en asylsituasjon, og hvem ønsker å snakke om eget 

rusmiddelbruk mens de venter på svar fra UDI? En metodisk  

tilnærming kan være å gi dem mulighet til å fortelle sin egen historie. 

Det var sentralt i denne anbefalingen å fokusere på at deres historie 

kan bidra til å hjelpe andre, ikke å avhøre dem rundt eventuelt  

eget rusmiddelbruk. 

Kartlegging av forhold som innvirker på utviklingen av rusmiddel-

misbruk blant asylsøkere, var siste gruppes oppgave. Spørsmål som 

ble stilt i diskusjonen var: Finnes det geografiske holdepunkter for 

rekruttering til rus og kriminalitet? Ulikheter mellom kjønn? Ulikheter 

knyttet til alder? Hvilken betydning har nettverk? Hvordan rekrutte-

res de unge asylsøkerne til rusmiddelmiljøet? 

Oppsummert var gruppen enige om at hovedutfordringen ikke 

bare er hvem eller hva som bør kartlegges, men også hvordan. Dette 

fordi det er mange forskjellige grupper og personer med ulik bak-

grunn. Det vil da også være sentralt å se på hva slags asylprosess de 

går i gjennom og hvor i prosessen de er. Er det for eksempel opprettet 

samarbeid med UDI? Har de fått mange avslag? Hva er behovet og 

hva finnes av tiltak? Er det tilfeldig hvilket sosialt miljø en havner i, 

eller blir asylsøkerne oppsøkt? 

Resultatet fra idédagen med personer fra feltet resulterte i følgende 

valg av metode og avgrensninger. 

oppsummert var gruppen enige om at 
hovedutfordringen ikke bare er hvem eller hva 

som bør kartlegges, men også hvordan.“
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metode og avgrensing

Samarbeidet med fagfeltet ga oss retningslinjer for hvordan informa-

sjonen bør innsamles. Vi besluttet å gjennomføre gruppesamtaler på 

asylmottak, samt gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte 

på mottak i Norge. Utvalgskriteriene ble menn mellom 18 og 50 år fra 

ulike  nasjoner. Dette fordi vi ikke kom i kontakt med kvinner. Totalt 

ble det gjennomført intervju med tre ansatte på mottak, tre gruppe-

intervjuer av 20 personer, pluss en  spørreundersøkelse. Disse inter-

vjuene ble gjennomført mellom januar og  september 2011.

Informantene ble rekruttert ved at vi tok kontakt med mottak, og 

mottaksledelsen ga samtykke til samtalen. De ble informert muntlig 

om hva denne samtalen innebar. Samtykke ble også gitt muntlig. De 

ble videre informert om rapportskriving og om rusmiddelforskning. 

De ble også informert om at all data vil bli anonymisert, slik at det 

ikke skal være mulig å gjenkjenne deltagere. Det er også blitt benyttet 

et informasjonsskriv1. Det ble gitt tillatelse fra UDI til å gjennomføre 

undersøkelsen.

Samtlige deltagere i undersøkelsen var beboere på mottak og be-

fant seg i liminalfasen/ventefasen. Dette innebærer at asylsøkere ikke 
tilknyttet mottak, asylsøkere under 18 år, eller personer som befant 

seg på flukt eller i etableringsfasen, ikke er inkludert i denne rappor-

ten. Dette gjelder også kvinner. Vi presiserte også at samtalene aldri 

hadde fokus på deres individuelle erfaringer med rusmidler, men 

var generelle betraktninger. Årsaken til denne vinklinger er at det var 

enkelt å gjennomføre en slik samtale, i tillegg til at anonymiseringen 

ble enklere. Det var mer åpenhet straks det ikke handlet om dem 

personlig. Dette innebærer at det ikke ble tatt noen vurdering av om 

informantene hadde et rusmiddelmisbruk eller ikke. I tillegg til denne 

kvalitative metoden ble spørreundersøkelse sendt ut.

I spørreundersøkelsen2  som ble sendt ut, informerte vi om at 

formålet var å kartlegge rusmiddelbruk på asylmottak i Norge, og at 

det var en del av et prosjekt som gjennomføres av Kompetansesenter 

rus - Oslo. Det ble informert om at resultatene skal benyttes til å skape 

rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot asylsøkere, og at svarene 

de ansatte gir derfor er viktige for å innhente best mulig og relevant 

informasjon. Det ble også opplyst om at svarene vil bli referert til ano-

nymt. Totalt ble det sendt ut 152 spørreskjema via mail, hvorav  

1  Se vedlegg 1
2  Se vedlegg 2
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70 svarte. Dette tilsvarer en svarprosent på 69 %. Geografisk sett  

besvarte mottak fra samtlige fylker spørreskjemaet. I forhold til  

størrelsen på mottakene hadde 89 %  av mottakene som besvarte 

spørreskjema mer enn 50 beboere til enhver tid. I tillegg var 84 %  

av mottakene som besvarte undersøkelsen ordinære mottak. 

Rapporten baserer seg på individuelle samtaler, gruppesamtaler 

og på spørreundersøkelsen, og forholder seg utelukkende til hva vi 

ble fortalt underveis i prosessen. 

begrepsavklaring

Rusmiddelmisbruk forstås i denne rapporten som tilbakevendende 

eller konstant destruktiv bruk av legale og/ eller illegale rusmidler, 

som av omfang og intensitet kan medføre mellommenneskelige og 

sosiale problemer, farlige situasjoner og rusmiddelrelatert kriminalitet. 

Ventefasen forstås som en grensetilstand hvor asylsøkeren venter 

på svar på søknad om opphold, enten som førstegangssøkende eller 

som svar på klagesak. 

Meningsfull hverdag forstås som en tilværelse som legger til rette for 

og konstruktivt videreutvikle identitet gjennom opplevelsen av  

mestring, forutsigbarhet og struktur.

Asylsøker forstås som et individ som søker asyl. I henhold til utvalget 

denne rapporten baserer seg på, er alle tilknyttet et asylmottak.

Sårbare grupper forstås som grupper av individer som av individuelle 

– og miljømessige aspekter befinner seg blant risikofaktorer som gjør 

dem sårbare i forhold til utvikling av bruk av rusmidler. 
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InFormantene
– hvem er de?

kapIttEl 2



2. Informantene – hvem er de? 

Den gruppen vi kom i kontakt med var på ingen måte en homogen 
gruppe. Det var store individuelle forskjeller, både hva angikk personlig 
flukthistorie, utdannelse, religiøs tilknytning og kulturell bakgrunn. På tross 
av at det var vanskelig å kategorisere menneskene vi kom i kontakt med, 
eksisterte det enkelte statusmarkører som gjorde at noen automatisk hadde 
mye til felles. Sårbare grupper som Dublinere3, personer som lider av PTSD4, 
langtidsventende og personer med endelig avslag er typiske eksempler på 
slike statusmarkører. I noen samtaler kom det også tydelig frem at enkelte 
var kommet lenger i prosessen enn andre. Dette innebærer ikke nødvendig-
vis bare status i selve asylsøknaden, men også tap av personlige verdier og 
opplevelse av statusfall. Et eksempel på dette var religion som en beskyttel-
sesfaktor, og dens avtagende virkning. 

Dette kapittelet presenterer informantene og deres generelle syn på 

rusmidler under forskjellige omstendigheter. Kapittelet beskriver 

informantene og intervjusituasjonene, samt betraktninger omkring 

dette. Videre omfatter kapittelet beboernes forklaringer om rusmid-

delsituasjonen i deres respektive hjemland. Altså, hvem som bruker, 

hva som brukes og hvorfor. Motsetninger og sammenhenger mellom 

rusmidler og religion, noe som er betydningsfullt for mange av dem, 

blir videre omtalt. Siste del gjengir informantenes møte med den nor-

ske rusmiddelvirkeligheten og deres tanker om den.

beboere og intervjusituasjonen

Intervjuene baserer seg på tre gruppeintervjuer på tre forskjellige 

mottak. Alle informantene er asylsøkende menn mellom 18 og 50 

år som venter på svar på søknad om opphold. Noen er førstegangs-

søkende, andre venter på svar fra klagesak. Alt i alt har omkring 20 

personer deltatt. I all hovedsak er de alle ikke-vestlige asylsøkere. 

Intervjuene har foregått på engelsk og noe norsk, og informantene 

har til tider også tolket for hverandre der det har vært nødvendig. 

3  Forklaring på hva en Dubliner blir behandlet på side 30.
4  Post Traumatisk Stress Lidelse
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Det betyr at samtalene har foregått på flere språk blant mennesker 

med forskjellige ferdigheter innen disse språkene. Enkelte ganger 

har svar blitt tolket videre til oss av en «mellommann». Således følger 

muligheter for misforståelser mellom informantene og oss i intervju-

situasjonen, og videre også muligheter for noen unøyaktige svar. I de 

tilfellene dette var åpenbart under intervjuene, ble det ryddet opp i 

umiddelbart, og det er vår oppfatning at unøyaktigheter ikke opptrer 

i rapporten. Samtidig bør det nevnes at de fleste av informantene var 

to språklige og snakket godt engelsk. Det er dermed mulig å anta at 

disse var forholdsvis ressurssterke.

Vi valgte å gå åpent ut og snakke med dem som ville snakke med 

oss i en gruppesituasjon. Det betyr at private tema, som for eksempel 

eget rusmiddelbruk, ikke blir behandlet i stor grad, men vil forekom-

me enkelte steder. Vi har ikke spurt direkte om informantenes eget 

forhold til rusmidler, men har bevisst gått etter en generell formening 

basert på erfaringer som oppstår i feltet. Altså asylsøkernes versjon 

om asylsøkeres rusmiddelrelaterte handlinger. Informantene har 

snakket om bekjente, venner og medbeboere, men også om seg selv i 

enkelte tilfeller. Ingen av dem vi har snakket med har hatt noe påvist 

rusmiddelmisbruk oss bekjent, og vi har ingen grunn til å tro noe annet. 

Men noen ganger har informanter valgt å forlate intervjusituasjonen, og 

vi har også opplevd at de først hevder de ikke kan svare på de rusmid-

delrelaterte spørsmålene vi har stilt, for så senere å avsløre at de kan det 

likevel. Som alltid innen kvalitativ metode oppstår det muligheter for 

feilinformasjon, men i dette tilfellet anser vi det som uvesentlig og lite 

hensiktsmessig å spekulere omkring informantenes personlige forhold 

til rusmidler. Våre tidsmessige og ressursmessige rammer for denne 

rapporten gjør at vår hypotese må testes bredt for å kartlegge eventuell 

relevans. Det betyr at videre forskning bør ta tak i den enkelte asylsø-

kers rusmiddelproblematikk i henhold til disse spørsmål.  

For enkel tilgang, og for å trygge informantene, var ansatte ved de 

vi har ikke spurt direkte om informantenes eget  
forhold til rusmidler, men har bevisst gått etter en generell 

formening basert på erfaringer som oppstår i feltet.“
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respektive mottak tilstede under to av gruppeintervjuene. I et tredje 

intervju var en ruskonsulent tilstede som representant for kom-

munen mottaket ligger i. Når det gjelder måten samtalene ble styrt 

på, altså at det ikke ble spurt om personlig bruk av rusmidler, er det 

liten grunn til å tro at deres tilstedeværelse har påvirket svarene til 

informantene i noen særlig grad. I de to intervjuene med ansatte til-

stede, opplevde vi at de ansatte fungerte som brobyggere mellom oss 

og informantene. Likevel kan vi ikke avfeie muligheten for at deres 

tilstedeværelse har hatt en påvirkning på samtalene, og det samme 

kan sies om vår egen tilstedeværelse. Med det mener vi at noen 

av informantene kan ha tenkt at vi som representanter for etaten 

kanskje kan ha påvirkning på deres søknad og lignende, selv om de 

ble ettertrykkelig forsikret om at det ikke var tilfelle. Vi har opplevd alt 

fra en forherligelse av Norge og til det totalt motsatte, til det nøytrale 

og virkelighetsnære. Videre har vi utenfor intervjusituasjonen blitt 

personlig konfrontert av noen av informantene med ønsker om vår 

bistand i forhold til sak, penger og råd. Disse har vi har snakket med 

og høflig avslått deres etterspørsel der det har vært nødvendig. 

Til slutt kan det sies at alle gruppeintervjuene har vært enkle å 

gjennomføre. Informantene har fortalt villig og tilsynelatende åpent 

om sine betraktninger, og mye av intervjuenes dynamikk har opp-

stått ved informantenes spørsmål til oss, og deres digresjoner og svar 

dem imellom. Det er vår oppfatning at det har vært gode samtaler for 

alle parter.  

«i think all kind of drugs come from afghanistan» 

En naturlig innfallsvinkel i begynnelsen av intervjuene har vært å 

spørre informantene om rusmiddelskildringer fra deres hjemland. 

Det har vært en god måte å åpne samtalene på, samt at det har kastet 

lys over hvilken erfaring de har med rusmidler i utgangspunktet. 

Alle land som informantene representerer har befatning med 

rusmidler i en eller annen form. Mange forteller om hjemmebrent 

i ulike former som produseres og drikkes illegalt, også i muslimske 

land hvor alkohol er forbudt ved lov. Videre er det ikke nødvendigvis 

samsvar mellom informantenes syn på enkelte rusmidlers legalitet, 

og dette rusmiddelets offisielle juridiske status i hjemlandet. Det vil 
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si at noen oppgir at eksempelvis cannabis er lovlig i deres hjemland, 

uten at det faktisk er tilfelle. I stedet for å tolke dette som uvitenhet, 

kan det nok heller gi en indikasjon på måten loven praktiseres i  

dette landet. 

Som kapittelets tittel tilsier, har informantene med afghansk 

bakgrunn en formening om at det er mye narkotika i deres hjemland. 

Spesielt blir produksjon av opium nevnt. Informantene sier at mange 

av dem som dyrker det bruker det selv som medisin, men også som 

virkelighetsflukt fra et tungt og strevsomt liv. Vi ble fortalt ved flere 

anledninger at også barn får opium av medisinske årsaker. 

Informanter fra Irak sier at det ikke var noe særlig narkotika i 

deres land før invasjonen i 2003: «before 2003, no drugs in Baghdad, 
but alcohol 24/7». Etter dette er det, ifølge noen informanter, mye 

narkotika i omløp og således også nye samfunnsproblemer. Alkohol 

er i utgangspunktet lov i Irak, og flere informanter derfra oppgir at de 

drikker alkohol. En av dem hevder han drakk i Irak, men har sluttet 

her i Norge da det er for dyrt, men også fordi han vil være edru for 

å konsentrere seg om den nye situasjonen. Videre snakkes det om 

fattige og psykisk syke som sniffer som en form for selvmedisinering, 

men også i noen tilfeller som selvskading. I et av intervjuene var det 

to informanter fra Irak, hvorav den ene hevdet det var mye narkotika 

i landet, mens den andre sa det motsatte. De hadde altså to vidt for-

skjellige oppfatninger av hvordan tilstanden var. 

Informanten som sa det var mye narkotika, var veldig ivrig og sam-

arbeidsvillig under intervjuet. Han var også meget positiv til Norge, 

asylprosessen og mottaket. Den andre var skeptisk og sa kort «[ … ] no 
drugs in Baghdad». I tillegg mente sistnevnte at Norge burde lære av 

Irak når det gjaldt lov og orden, og at det er på den måten en får bukt 

med rusmiddelmisbruk.  

Denne episoden kan tolkes metodisk som at den ene av infor-

mantene er nesten selvutslettende i sin lovprising av Norge, og dertil 

veldig ivrig etter å gi oss det han tror vi vil ha, mens den andre er 

mer skeptisk og har sterke formeninger om hva som er bedre i hans 

opprinnelsesland.

Informanter fra Iran oppgir at det nå er store problemer med meta- 

amfetamin i landet. Det kalles «shisheh» – «glass» på iransk, og brukes 

i følge dem av forskjellige deler av befolkningen. I tillegg til den tradi- 
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sjonelle rusmiddelproblematikk, altså rus som flukt fra tilværelsen,  

brukes også dette blant velstående som slankemiddel og på fest. Vi-

dere snakker palestinske informanter om ulike bruksmønstre og rus-

middelmisbruk, grunnet de forskjellige kontrollørene som opererer i  

området. En hevder det ikke var mye problemer med rusmidler før, 

da alle var «addicted to fight Israel», men at problemene i senere tid har 

vokst i omfang. Han trekker spesielt frem en form for piller som angi-

velig blir brukt av mange, blant annet for å dempe frykten for mørket 

og faren en befinner seg i når en graver tunneler under bakken i Gaza. 

Økonomiens betydning blir gjeldende når informanter fra karibis-

ke land forteller om erfaringer hjemmefra. En sier at da landet hans 

fikk ny korruptfri styresmakt som innførte strengere narkotikalover, 

ble befolkningen merkbart mer fattig. Informanten forklarer dette 

med at befolkningen ikke brukte narkotika som rusmiddel, men som 

en måte å tjene penger på. Han hevder at det aller meste passerte 

gjennom landet hans fra andre søramerikanske land, og primært var 

ment for eksport ut av landet. Samtidig var det mye av det. «Every 
household has a drug packet», sier han. Altså tjente en fattig befolk-

ning penger på den smuglervirksomheten landet deres var en del av 

under et korrupt styre. 

«pray is for God, drink is for me»

Religion var et tema som ofte dukket naturlig opp i gruppeinter-

vjuene. Noen av informantene fremsto som meget religiøse, mens 

andre utviste en mer avslappet holdning. I henhold til religion besto 

informantene av en overvekt av muslimer, men katolikker og andre 

trosretninger innenfor kristendommen var også representert.

Et selvfølgelig tema som oppsto var det islamske syn på rusmidler, 

og da spesielt alkohol. Ifølge empirien denne rapporten bygger på, 

kan dette ses innenfor særs individuelle tolkningsrammer. Altså, at 

personene det gjelder tolker koranens budskap omkring moral og 

rusmidler forskjellig. Som en ansatt ved et mottak i Norge sier det:5 

«Problemer med rusbruk avhenger av hvilke nasjonaliteter som er på mottaket. 

Det er på ingen måte alle muslimer som er rusfrie [ …  ]»

5  Fra kommentarfeltet til spørreundersøkelsen som blir presentert i kapittel 4. 
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En slik kommentar kan tolkes dit at selv om en person er muslim, 

betyr ikke det nødvendigvis at personen ser på bruk av rusmidler 

som et tabu. Kanskje er dette en generalisering fra et etnisk norsk per-

spektiv, altså at ikke alle med islamsk bakgrunn forholder seg likt til 

for eksempel alkohol? Vi ser at flere av informantene bekrefter dette 

ved å konstruere sin egen tolkningsramme når det gjelder rusmidler, 

og da først og fremst alkohol. I følge informantene sier Koranen at hvis 

en drikker alkohol, kan man ikke be til Allah eller oppnå gode ting på 

40 dager. Dette var de muslimske informantene enige om. Det inter-

essante oppstår etter disse 40 dagene. Noen fortalte at etter denne 

perioden var det greit igjen. De var altså nullstilt i forhold til Allah og 

alkohol, og kunne begynne igjen med blanke ark. For andre var ikke 

dette riktig tolkning av Koranen. 

Videre ble det fortalt at Allah ikke vil tilgi hvis du drikker alkohol 

«in your right mind». Da er det synd. En informant fortalte at hvis en 

er deprimert og gjør det, må en etter disse 40 dagene be en spesiell 

bønn for å bli tilgitt, men så må en aldri gjøre det igjen. En annen 

vinkling er at individet overhodet ikke blir tilgitt for å bruke alkohol, 

selv i meget vanskelige situasjoner. Altså har ikke disse 40 dagene 

en tilgivende funksjon, og således heller ikke ramadan. Dette viser 

at forholdet mellom religion og rusmidler ikke nødvendigvis er svart 

og hvitt. Utsagnet «Pray is for God, drink is for me» indikerer at noen 

skiller selvet fra troen. En kan da ruse seg for så å inngå i en renselses-

prosess, og så starte på nytt. For andre er det et udiskutabelt forbud, 

noe en ikke gjør hvis en skal ha et riktig forhold til Gud. Samtidig viser 

informantenes skildringer at det også eksisterer flere nyanser, som 

eksempelvis hvilken situasjon en er i når en inntar alkohol. 

Videre hadde flere informanter med muslimsk bakgrunn en for-

mening om at i motsetning til alkohol nevnes ikke narkotika spesifikt 

i Koranen. I følge informantene er det derfor mange med muslimsk 

bakgrunn som ruser seg på narkotika isteden, og da spesielt canna-

bis. En av grunnene til dette er åpenbart at det ikke gjenkjennes på 

samme måte, og derfor er lettere å skjule når det gjelder eksempelvis 

Dette viser at forholdet mellom religion  
og rus ikke nødvendigvis er svart og hvitt.“
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lukt og balanse. I følge flere informanter er det heller ikke sett på som 

så moralsk forkastelig som alkohol.        

Et annet interessant fenomen er religion som preventiv og fore-

byggende mekanisme. Med det menes at den religiøse overbevisnin-

gen gjør at individet frastår fra rusmiddelbruk grunnet sin tro og dens 

syn på rus. Også her er informantene uenige. «Some people forget 
God», sier en informant om religiøse asylsøkere som ruser seg. En an-

nen problematiserer dette med følgende:

«How many times can I sin and be forgiven? [ … ] Staying strong, being a good 

Christian depends on you having something to do».   

Dette kan tydes som at for noen kan det å opprettholde sine forplik-

telser overfor sin tro fordre en viss fornemmelse av harmoni i form 

av den trygghet og stabilitet daglige gjøremål innehar. Med andre 

ord kan veien til rus bli kortere når en mangler elementær mening i 

hverdagen, også for religiøse mennesker. 

En annen hendelse fra et av gruppeintervjuene kan illustrere 

dette. En av informantene sa at han var redd for hva ventefasen 

gjorde med ham. Han oppga selv å være meget religiøs, og at han 

derfor aldri vil bruke narkotika eller alkohol. Samtidig slet han med å 

fylle tiden, og satt mye isolert på rommet sitt og var sint. Det oppsto 

da en diskusjon blant informantene hvor denne mannen ble presset 

av en som hadde ventet lenge. Spørsmålet var: «Hva om du fortsatt er 
i samme situasjon om fem år, at du fortsatt venter? Tror du at du fortsatt 
vil kunne holde deg unna rus?» Den religiøse informanten ble da mer 

usikker og sa etter hvert at det kunne han ikke svare på.  

Dette er en enkelt hendelse, men uansett illustrerer den en tanke 

som er verdt å ha med seg videre: krever religiøs trofasthet en viss 

harmoni i denne ekstremsituasjonen? 

med andre ord kan veien til rus bli kortere 
når en mangler elementær mening i 

hverdagen, også for religiøse mennesker. “
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«much money, less things to do» 

Et annet tema som har blitt berørt er informantenes syn på den 

norske rusmiddelvirkeligheten. Altså hvordan de opplever og ser 

på rusens plass i Norge, det være seg sosialt og geografisk, både for 

asylsøkere og etniske nordmenn. 

En tendens har vært at på direkte spørsmål om de vet om steder 

der det selges narkotika og lignende, har mange til å begynne med 

vært særdeles vage. Etterhvert har det likevel kommet frem at de har 

god kjennskap til eksempelvis Eikamiljøet i Oslo. «Don’t go there. Lot’s 
of drugs», sier en. Mange forteller om dette stedet hvor de alltid møter 

personer som selger. De sier også at det er enkelt for dem å få jobb 

som selgere, men at de da vil svikte sin religion, familie og moral. Et 

spørsmål som går igjen i tilknytning til dette blant informantene, er 

hvorfor disse menneskene ikke får hjelp? Dette er i utgangspunktet 

et godt spørsmål, men kan også sees som en noe naiv innstilling til 

problemets størrelse. Det finnes flere slike spørsmål. Blant annet er 

det noen av informantene som lurer på om alkohol er lov i Norge, og 

når spørsmålet blir besvart med ja, viser disse tilsynelatende opprik-

tig forbauselse. Dette er kanskje ikke så merkelig, all den tid mange 

av dem kommer fra land hvor alkohol ikke er lov grunnet religion. 

En informant tar opp kirkens ritual omkring nattverden, og spør «is it 
allowed?» og virker opplyst og tilfreds med svaret om at, så vidt vi vet, 

blir det som regel benyttet alkoholfri vin. 

Videre kan det virke som at den norske rusmiddelvirkeligheten frem-

står mer sjokkerende og overraskende for de av informantene som  

kjenner til Oslo. På spørsmål om Norge overrasket dem når det gjaldt 

dette, svarte så å si alle informantene med en nær geografisk tilhørig-

Noen sa de var sjokkert over tilgjengeligheten  
av narkotika og alkohol, og spørsmål om hvordan 

det kan være slik i verdens rikeste land med så 
mye politi og hjelpevesen ble reist.

“
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het til Oslo ja. Noen sa de var sjokkert over tilgjengeligheten av narko-

tika og alkohol, og spørsmål om hvordan det kan være slik i verdens 

rikeste land med så mye politi og hjelpevesen ble reist. Samtidig var 

informantene med annen geografisk tilhørighet også overrasket, men 

mer moderate. De syntes det er rart at det er slik i Norge, men mente 

det er mye verre andre steder. De trakk frem at cannabis er lovlig i 

noen europeiske land og at «people are sleeping in the streets». Noen 

påpekte også at mange av deres egne landsmenn ville blitt overasket 

over både den norske og den europeiske situasjonen. Med det mente 

de at dette var fenomener som ikke var synlige i deres land, og at de 

derfor manglet kunnskap omkring dette.

At informantene med nær geografisk tilhørighet til Oslo er mer 

overrasket over rusmiddelforholdene i Norge enn andre, kan forkla-

res med den direkte og synlige rusmiddelrelaterte problematikken 

som finnes i større byer. I den forbindelse kan en sette spørsmålstegn 

ved plasseringen av asylsøkere, hvor enkelte kan være utsatt for 

mange risikofaktorer, i de større byene. 

Nordmenns forhold til rusmidler, og da spesielt alkohol, er også 

et tema informantene viste oppriktig nysgjerrighet omkring. En 

gjengs oppfatning er at folk i Norge har god lønn og et godt liv, men 

bruker narkotika og alkohol i helgene, noe flere av informantene 

var skeptiske til. De hadde vanskeligheter med å forstå det, og flere 

hadde en mening om at å kjøpe øl og rusmidler generelt er viktigere 

for nordmenn enn å betale husleien. I dette henseende dukker det 

opp et paradoks. «Much money, less things to do», ytret av en infor-

mant i forbindelse med nordmenns rusmiddelvaner, gjenspeiler en 

formening om at et godt liv med sterk økonomi også innebærer en 

slags meningsløshet som kan fylles med rus. Som denne rapporten 

vil vise, mener informantene at mangel på meningsfulle hverdager 

er den største utfordringen rusmiddelforebyggende arbeid med 

asylsøkere står overfor. Likevel bør kanskje denne uttalelsen sees i 

forbindelse med den utstrakte «helgefylla» som rår i Norge. Altså, den 

rusvirkeligheten som utspiller seg på barene, i hjemmene og i gatene 

der «vanlige» nordmenn er involvert, og ikke de tungt narkomane. En 

informant sa følgende om personer som benytter rusmidler: «They’re 
not bad people, they’re sick».  

Samtidig som mange av informantene mener at den norske rus-
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middelvirkeligheten er bedre enn i andre europeiske land, sier flere 

at de synes det drikkes mye alkohol i Norge, og at nordmenn er synlig 

påvirket av det. Som en informant sier:

«Let the alcohol control them, instead of them controlling the alcohol [ … ] I like 

them when they drink and are smiling. Why are you drinking too much?»

   

Informanten som sa dette drikker ikke alkohol selv. På spørsmål om 

hva han hadde sagt til sine eventuelle fremtidige barn hvis de hadde 

begynt å drikke i Norge, svarer han «my children have to answer for 
themselves», men understreker at han ville fortalt dem hva han selv 

synes er riktig og galt. Informanten hadde et forholdsvis liberalt syn 

på rusmidler, og var tilsynelatende innforstått med den norske drikke- 

kulturen selv om han selv ikke tok del i den. Som man kan se av 

uttalelsen hans, er han mer overrasket over at nordmenn drikker så 

mye at de lar rusen ta kontroll over dem istedenfor at de kontrollerer 

rusen, enn av at det nytes alkohol. For øvrig var det flere av informan-

tene som presiserte at mange nordmenn hadde et spesielt forhold  

til alkohol, kanskje særlig knyttet til sosial omgang og drikkekultur.   

I tråd med dette sa en informant følgende: «A lot of Norwegians who 
don’t drink are quiet.»

Som beskrevet over, er det ulikt syn på rusmidler generelt blant 

asylsøkere i Norge. Deres perspektiver er farget både av deres opprin-

nelige kultur, deres religiøse ståsted og deres status som asylsøker.  

En interessant innfallsvinkel er da hvordan rusmiddelbruk på asyl-

mottak blir oppfattet av de som jobber på selve mottaket.
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sItt rykte?
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3. Bedre enn sitt rykte? 

I kapittelet som følger, presenteres funn ved å fremlegge data fra gruppe-
intervjuer med beboere, resultatene fra spørreundersøkelsen rettet mot  
ansatte ved mottak og fra samtaler med tre ansatte ved asylmottak.  
I teksten vil gjengivelse fra gruppeintervjuene med beboere, også kalt  
informanter, i all hovedsak bli presentert først etter hvert tema. Deretter  
følger de ansattes synspunkter basert på spørreundersøkelsen og sam- 
talene. Betraktninger rundt, og sammenhenger mellom, informantenes  
og de ansattes perspektiver vil også presenteres.  

I dette kapittelet vil vi skildre hvilke mennesker som har et rusmid-

delrelatert problem på mottak i Norge. Videre vil det fokuseres på 

potensielle årsaker til problemene, og så vil det hele knyttes opp mot 

prosjektets problemstilling: i hvilken grad enkelte asylsøkere utvikler  
et rusmiddelmisbruk først etter ankomst Norge. Kapittelet vil også 

fokusere på den effekt ventefasen har på mange informanter og be-

tydningen av en «meningsfull hverdag». Informantenes og de ansattes 

ulike perspektiver på tilværelsen på et asylmottak vil også fremhe-

ves. Deretter presenteres informantenes egne ønsker og råd, basert 

på hva de selv opplever som meningsfylt.

Spørsmålene og svarene fra spørreundersøkelsen som knyttes 

opp til dette kapittelet er:

•	 Har det vært tilfeller av rusbruk på mottaket?

•	 Har det vært tilfeller av salg av narkotika på mottaket?

•	 Utgjør rus et problem på mottaket? I så fall,  

er det enkelte grupper som skiller seg ut?

•	 Opplever du at rustilfeller og bruken av rusmidler øker  

i takt med lengden på oppholdet i Norge/på mottaket?

•	 Opplever du at beboere på mottaket har  

meningsfulle hverdager? 
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For ordens skyld kan det nevnes at dette ikke er rekkefølgen spørs-

målene ble presentert i opprinnelig, men hvordan de dukker naturlig 

opp i teksten6.

«maybe he came with a problem bigger than norway»

Innledningsvis, for å danne et godt fundament og en god forståel-

sesramme for hva som kommer, er det valgt å trekke frem svarene 

på spørsmålet «har det vært tilfeller av rusbruk på mottaket?» hvor 

følgende tabell viser resultatene: 

Har det vært tilfeller av rusbruk på mottaket?

Ja 67 85 %

Nei 3 4 %

Vet ikke 9 11 %

Dette er, som den resterende teksten vil vise, ikke et bilde av statu-

sen rundt rusmiddelmisbruk på asylmottak i Norge, men heller en 

skildring av bruken av rus, lovlig eller ikke, av mennesker som med 

usikker fremtid oppholder seg i Norge. Det er viktig å understreke 

forskjellen mellom rusmiddelbruk og rusmiddelmisbruk for å  

danne seg nøytrale og klare forståelsesrammer av rusmiddelproble-

matikk og forebyggende arbeid.     

For å finne frem til mulige svar på prosjektets problemstilling: i 
hvilken grad enkelte asylsøkere utvikler et rusmiddelmisbruk først  
etter ankomst Norge, ble det ansett som mest fruktbart å snakke  

generelt og åpent om temaet. Informantene ble for eksempel spurt 

hvem de mener er rusmiddelmisbrukere og/eller begår rusmiddel-

relatert kriminalitet, og hvorfor. Dette ble gjort for å prøve å kartlegge 

hvordan situasjonen er, eller hvordan de opplever at den er. Av 

samme grunn ble det også gjennom spørreundersøkelsen spurt om 

rusmiddelproblematikk og relaterte problemstillinger. 

Generelt oppga informantene to hovedgrunner til enten å ruse 

seg, eller å begå rusmiddelrelatert kriminalitet, her salg av narkotika. 

Dette var å dempe lidelse og tjene penger. Disse to hovedårsakene 

6  Se vedlegg 2
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var gjentagende på alle mottakene, og uavhengig av hvilket mottak 

informanten tilhørte. La oss ta for oss misbruket først. 

Lidelse(n) informantene refererer til er livspåkjenninger, traumer 

og depresjon som en konsekvens av erfaringer fra deres hjemland. 

Dette kommer i tillegg til måten de individuelt opplever ventefasen 

etter ankomst til Norge. Flere av informantene fortalte at de anser 

alkohol som den største utfordringen i ventefasen. 

Veien til å drikke er kort i ventefasen. Depresjon er en stor utfor-

dring, og alkohol kan fungere som selvmedisinering. Depresjonen, 

frykten for å bli sendt tilbake, savnet av familie og forsømmelse av 

plikter for familien, kan føre til en hjelpeløs tilværelse hvor venting, 

meningsløshet og usikkerhet er grunnpilarene. Som en av dem sier: 

«Best way to solve the depression is to drink some beer». 

Avslag på søknad og status som Dubliner er også viktige faktorer  

som blir nevnt. Noe av det sentrale man bør være klar over i en asyl-

prosess, er at personer kan ha oppholdt seg i Norge over lengre tid 

før det søkes om asyl. Enkelte av informantene fortalte for eksempel 

at de først søkte om asyl etter å ha kommet i kontakt med myndighe-

tene, da hovedsakelig PU (Politiets Utlendingsenhet). Når det gjelder 

asylmottak og de personene som deltok i gruppesamtalene, er det 

også sentralt at asylmottakene er et frivillig botilbud for asylsøkere. 

Asylsøkere kan altså velge å bo privat mens saken behandles av UDI. 

Velger de dette, mister de retten til økonomisk støtte eller undervis-

ning. Dette tilbudet faller også bort dersom personen er borte mer 

enn tre dager fra mottaket. 

Dette innebærer at de personene som deltok i gruppesamtalene 

benytter seg av tilbudet, og vi har ikke snakket med personer som 

ikke benytter seg av dette. En sårbar gruppe vi kom i dialog med  

under intervjuene var personer med Dublinerstatus. Det å ha 

Dublinerstatus betyr at søknaden deres skal behandles i det landet 

vedkommende først søkte asyl, ble registrert for ulovlig grense- 

passering, eller fikk oppholdstillatelse eller visum. Dette er en avtale 

mellom EU-landene, Norge og Island, og konsekvensen for individet 

er mangelen på rettigheter i andre land enn landet de først søkte asyl 

i. Dublinkonvensjonen som trådte i kraft i 1997, har to hovedformål. 
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Det første er å motvirke at asylsøkere reiser fra land til land for å 

fremme søknad om asyl gang på gang (såkalt «asyl-shopping»), og det 

andre er å sikre at asylsøkere får behandlet søknaden i ett land for å 

unngå «kasteball» situasjoner. I Dublin II-forordningen fra 2003 ble 

regelverket videreutviklet. Regelverket skal sikre at en søknad kun 

behandles i ett av medlemslandene (nav.no på nett 04.02.2010). 

De informantene med Dublinerstatus vi snakket med, fortalte at 

de får utbetalt 1000 kroner i måneden og opplever seg selv uønsket 

uansett hvor de er. Denne livssituasjonen gjør at noen av dem  

utvikler et rusmiddelmisbruk relatert enten til alkohol og/eller narko-

tika. På spørsmål om hvorfor de utvikler dette, svarer flere at dette  

skjer «because I’m a Dubliner». En av informantene, som selv er  

Dubliner, sier:

«Whatever we had, we lost it [ … ] I know from other guys. They’re using drugs  

in their room. It destroyed them. They forget everything, forget themselves,  

who they are.»

Under det konkrete gruppeintervjuet hvor denne kommentaren ble 

ytret, oppsto det en diskusjon blant informantene omkring statusen 

som Dubliner og dens problematikk. Utfallet av diskusjonen ble at de 

involverte konkluderte med at måten UDI behandler søknaden på er 

utslagsgivende for alle asylsøkeres rusmiddelproblematikk. Ikke bare 

for Dublinere. Ifølge informantene handler spørsmålet om hvem som 

havner innenfor rus, om hvem som har styrken til å tåle tilværelsen 

som asylsøker. 

Videre er det konsensus blant informantene om at i den grad asylsø-

kere utvikler et rusmiddelmisbruk i Norge, dreier det seg ofte om videre-

utviklingen av et allerede eksisterende problem som de bringer med seg. 

«a lesser crime»

Motivasjonen for å selge narkotika begrunnes i én enkel årsaksfor-

klaring: tjene penger. Nyansen er hvem som skal benytte pengene; 

de selv eller familien. Fra spørreundersøkelsen til ansatte på mottak 

i Norge ble følgende spørsmål stilt: «har det vært tilfeller av salg av 
narkotika på mottaket?» 
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Har det vært tilfeller av salg av narkotika mottaket?

Ja 18 23 %

Nei 15 19 %

Vet ikke 46 58 %

At hele 58 % svarer «vet ikke» kan forklares med at mange mottak ikke 

er døgnbemannet. Det at ting kan foregå på kveldstid når personalet 

ikke er tilstede, er en gjennomgående kommentar i det åpne kommen- 

tarfeltet i undersøkelsen. 

Samtidig ser vi at både «ja» og «nei» svarene er ganske jevne,  

med en liten overvekt på at det har vært tilfeller av salg av narkotika 

på mottak.  

Informantene sier at de som selger narkotika utelukkende gjør 

dette for å tjene penger, og at de er veldig bevisste på hva som skal  

til. Hva som er lov, hvor de skal gjemme det, og hvordan det skal 

utføres. Rettigheter er altså noe de fleste som selger narkotika har 

oversikt over. Flere av informantene fortalte at penger er en stor 

fristelse for mange, og i en situasjon hvor en knapt har noen ting, kan 

synet av «friends living fine, living the dream» føre til salg av narkotika. 

Videre forklarte flere av informantene at mange selger narkotika for å 

tjene penger de kan sende til familien i hjemlandet. Hvis familien har 

det bra hjemme, er det å selge narkotika «a lesser crime».

 En informant forteller følgende:   

«Jeg kan bli desperat i forhold til å hjelpe min familie i hjemlandet, og begynne å 

selge dop. Dette vil gjøre ting med meg som jeg ikke ønsker. Men så lenge min familie 

ikke vet hvordan pengene er kommet, er det kun meg dette går utover».

I motsetning til denne informanten, fortalte majoriteten i intervjuene 

at dette ikke stemte med deres egne vurderinger. I følge dem gjør ikke 

de som har tilknytning til familien sin slike ting. Helt konkret uttalte 

en informant i en annen gruppe følgende: «Drug addicts never a  
religious person. Not educated in Islam, not religious».

Det som blir tydelig her, er informantenes egne holdninger og 

definisjoner på eksempelvis hva som er et moralsk menneske, og 
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hva som er et religiøst menneske. For oss fremstår informantene som 

både moralske og, der det er tilfelle, religiøse når rusmiddelmisbruk 

blir tematisert. Som tidligere beskrevet legger flere til grunn spesifikke 

og individuelle tolkningsrammer når spørsmål vedrørende rus knyt-

tes opp mot blant annet moral og religion. 

Informantene oppgir altså at hovedårsak til å ruse seg er å dempe 

forskjellige former for lidelse. De gjentagende belastningene beskrevet 

av informantene er depresjoner, opplevelsen av ventefasen, mange-

len på tiltak, avslag på søknad og status som Dubliner. Videre oppgir 

de det å tjene penger som grunn til å selge narkotika. Pengene kan gå 

til en selv, eller de kan bli sendt til familien i hjemlandet som del av en 

økonomisk forpliktelse. 

de ansattes virkelighet

Ansatte på mottakene refererer til de samme forholdene, og de forteller 

også om tilfeller hvor kjærlighet har ført asylsøkeren dit han/hun er 

nå. I mange tilfeller har mennesker innledet et kjærlighetsforhold 

som ikke er sosialt akseptert. De kan for eksempel være to fra ulike 

kaster og ulik religion. Enkelte ganger kommer det opp historier der 

jenta har blitt steinet til døde, og gutten har måttet flykte for å unngå 

dødsstraff. Slike historier er det i følge de ansatte mange av, og dette 

resulterer i mye lidelse. På spørsmålet «utgjør rus et problem på mot-
taket?» er svarene som følger: 

utgjør rus et problem på mottaket?

Ja 20 26 %

Nei 52 67 %

Vet ikke 6 8 %

Vi ser altså at et solid flertall oppgir at rus ikke er et problem på norske 

 mottak. Allikevel er svarprosenten på 26 % ja såpass stor at forholdet 

ikke bør overses. På oppfølgingsspørsmålet «i så fall, er det enkelte 
grupper som skiller seg ut?», svarer de følgende: 
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i så fall, er det enkelte grupper som skiller seg ut?

Ja 23 35 %

Nei 34 52 %

Vet ikke 9 14 %

Da dette spørsmålet hadde et åpent kommentarfelt, var det svært 

mange forskjellige svar/kommentarer nedskrevet. De fem hyppigste 

svarene på spørsmålet kan indikere hvem som ruser seg på mottak i 

Norge. Svarene på spørsmålet «Hvem ruser seg på mottak i Norge?» var 

som følger, og i kronologisk rekkefølge: 

1. Beboere med avslag på søknad.

2. Enslige menn.

3. Unge menn.

4. Enkeltindivider.

5. Ungdom.

Dette bedømmes ut i fra hvor mange ganger gruppen dukker opp 

som svar i kommentarfeltet, og er deretter lagt sammen og rangert. 

I de gruppene hvor kjønn ikke er spesifisert, kan det være hensikts-

messig å gå ut i fra at det i hovedsak er menn det er snakk om. Menn 

er som kjønn muligens en mer sårbar gruppe når det gjelder rusmid-

delmisbruk, noe som kanskje kan forklares ved brudd på plikter/

ansvar mange menn bærer på. Dette er ikke ensbetydende med at 

rusmiddelmisbruk blant kvinnelige asylsøkere ikke forekommer, 

men det er tilsynelatende i vesentlig mindre grad enn blant menn. 

noen som skiller seg ut?

Videre ble nasjonalitetstilhørighet ofte nevnt når det gjelder grupper 

som skiller seg ut. I utgangspunktet var dette spørsmålet åpent i spørre-

skjemaet. Det som er interessant er at de ansatte på mottakene selv knyt-

tet «enkelte grupper som skiller seg ut» direkte opp mot konkrete nasjona-

liteter. Følgende grupper ble trukket frem (i kronologisk rekkefølge): 

1.  Kurdere.

2.  Afrikanere (de ansatte spesifiserte ikke hvilke nasjoner) 

 afghanere/somaliere (trukket frem like mange ganger).
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3.  Palestinere/nigerianere/irakere/russere  

 (trukket frem like mange ganger).

De påfølgende nasjonaliteter nevnes like mange ganger og er iranere, 

tsjetsjenere, kenyanere, eritreere og etiopiere. 

Noen av disse gruppene blir også hyppig nevnt i samtaler med 

ansatte på mottak. For eksempel blir det gitt et inntrykk av at mange 

tsjetsjenere ruser bort smertelige minner som en form for selvmedi-

sinering. Ansatte har et inntrykk av at tsjetsjenere raskt blir tilbudt 

rusmidler når de ankommer Norge, samt at rusmiddelmiljøet tar dem 

godt imot. Kurdere og afghanere blir også nevnt i denne sammenhen-

gen. Det fortelles at unge kurdiske menn mellom 18-25 år bruker mye 

marihuana, og at unge fra Afghanistan ofte har erfaring med narko-

tika fra sitt hjemland, noe som resulterer i at de gir inntrykk av å ha 

et «enklere» og mer naturlig forhold til narkotika enn andre grupper. 

Relevant for dette er spørsmålet om asylsøkere utvikler et rusmiddel-

misbruk i Norge. En ansatt ved et mottak svarer følgende:

«Mange kommer med et rusproblem fra før, men det er ofte at et rusproblem 

eskalerer jo lengre oppholdet på mottaket er». 

Denne kommentaren kan knyttes opp mot et av spørsmålene fra 

spørreskjemaet: «Opplever du at rustilfeller og bruken av rusmidler 
øker i takt med lengden på oppholdet i Norge/mottaket?» 

opplever du at rustilfeller og bruken av rusmidler øker i takt  
med lengden på oppholdet i norge/på mottaket?

Ja 26 34 %

Nei 28 37 %

Vet ikke 22 29 %

Svarprosenten her er veldig jevn. 34 % svarer ja. Dette kan sees i sam-

menheng med informantenes betraktninger og kommentarer fra 

undersøkelsen, og viser til en tendens hvor lengden og innholdet i 

ventefasen kan bære med seg rusmiddeleskalerende faktorer for de 
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som allerede er disponert for slik problematikk. Dette samsvarer med 

en kommentar ytret av en informant: «maybe he came with a problem 
bigger than Norway», og som det var en enighet om blant de fleste som 

deltok på gruppesamtalene. Videre knytter også enkelte av de ansatte 

spørsmålet opp til forholdet mellom religion og rusmiddelbruk: 

«Unge menn som kommer fra land hvor rusmidler er forbudt, faller lett for  

fristelsen til å prøve ut den norske friheten».  

En kan gå ut i fra at det den ansatte tenker på her først og fremst er 

muslimske lands, eller den islamske religions forhold til alkohol. Som 

vi har vist tidligere kan forholdet mellom rusmiddler og religion være 

meget flytende og basere seg på flere individuelle forklaringsmodeller. 

Fristelse knyttet til penger er også en årsak beboere oppgir. Dette 

kan problematiseres ved å se det i sammenheng med et fenomen 

ansatte forteller om. I samtaler med ansatte hevdes det at mange 

beboere ikke ønsker å bli plassert i Oslo, for de vet hva som skjer der 

hva rusmiddler og kriminalitet angår. De har fri utgang fra mottaket 

og kan dra til Oslo sentrum når de ønsker, og blir dermed lett tilgjen-

gelige rekrutter til dette miljøet. Det er ikke bare den norske friheten, 

men også muligheten til å tjene penger på ulovlig vis som bidrar til 

utviklingen av rusmiddelrelaterte utfordringer. 

Beboerne kjenner altså godt til rus og selgermiljøer mens de bor 

på mottaket, noe som også gjenspeiler seg i våre samtaler med dem. 

Fristelsene og mulighetene, samt et press fra dette miljøet, uttrykkes 

ofte i noen av intervjuene. Blant annet fortelles det om aggressiv 

«pushing», lett vold etter avslag på forespørsler, rekruttering og til-

gjengelig nettverk. 

Informantene oppgir lidelse forårsaket av tidligere opplevelser og 

den pågående ventefasen, som faktorer i utviklingen av et rusmiddel-

misbruk. I tillegg nevner ansatte kjærlighetshistorier og den norske 

«friheten». Fristelsen ved å tjene penger og tilgjengelighet trekkes 

frem som medvirkende faktorer for å selge narkotika av begge grup-

per. 23 % av de ansatte oppgir at det har forekommet salg av narkotika 

ved mottaket, men samtidig oppgir 67 % at rus ikke er et problem på 

asylmottak i Norge. Videre sier både informantene og de ansatte at 

mange kommer til landet med et etablert rusproblem, men at det es-
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kalerer i takt med lengden på oppholdet, og kan utvikles til et rusmid-

delmisbruk. I henhold til dette vil det være nyttig å se nærmere på 

hvordan informantene opplever selve ventefasen. Det neste delkapit-

telet vil derfor fokusere på en manglende meningsfull hverdag.  

«life on play mode, and you press stand by»

Innforstått med at mennesker har behov for å oppleve mening i hver-

dagen for konstruktivt å videreutvikle identitet, forutsigbarhet, skape 

struktur og trygghet, kan en se asyltilværelsen som en ekstremsitua-

sjon. I en etnisk norsk kontekst er dette et ikke-eksisterende fenomen: 

nordmenn flykter ikke til andre land for å søke asyl. For mange av 

dem som kommer til Norge for å søke asyl, uansett årsak, blir denne 

ekstremtilstanden en måte å leve på over flere år. For mange asyl-

søkere består livet mellom ankomst til Norge og ferdig behandlet 

søknad med dertil klagemuligheter og endelig avslag, av en vente-

fase. Det å skape mening i denne ventefasen er en av de store utfor-

dringene for forebyggende rus- og psykososialt arbeid. 

Samtlige av informantene fra gruppesamtalene uttrykte spesifikt 

at de mangler en meningsfull hverdag. Mange av dem sier også at 

lediggangen i påvente av svar på søknad om asyl gjør tilværelsen 

vanskelig ettersom de sliter med mange vanskelige tanker, tidligere 

vonde opplevelser og depresjon, og at dette er en av de grunnleggen-

de årsaker for utviklingen av rusmiddelmisbruk. De forteller videre 

at de ønsker å gjøre noe. De ønsker å jobbe gratis for frivillige organi-

sasjoner eller lignende, men at de mangler både nettverk og tilbud. 

Dette kan resultere i en meningsløs tilværelse og store problemer for 

asylsøkeren. En av informantene sa følgende: 

«Vi har ingenting foran oss. Vi har ingen tid. Vi bare venter og venter».

«It’s the waiting that makes me a bad person», forteller en ung mann. 

Ifølge ham selv har han sittet langt utover det UDI opplyste som be-

handlingstid. Han omtaler tilværelsen som «freeland» han er verken 

inne i, eller ute av Norge og sammenligner mottaket med Guantá-

namo Bay. For å prøve å gi mening til hverdagen går han turer og leser 

i Bibelen, men sier at han som oftest sitter på rommet sitt og tenker 

«bad things»:
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«In my home country I was tortured physically. In Norway I’m tortured mentally».

Denne mannen fremviste en håpløshet og frustrasjon over egen 

situasjon. Han fortalte videre at jo lenger han er her, jo sintere blir han. 

Selv om samtlige informanter fortalte at deres hverdager var uten 

meningsinnhold, finnes det nyanser. Det interessante oppstår når 

disse uttalelsene settes i sammenheng med spørreundersøkelsen. 

Spørsmålet «Opplever du at beboere på mottaket har meningsfulle 
hverdager?» resulterte i følgende: 

opplever du at beboere på mottaket har meningsfulle hverdager?

Ja 41 53 %

Nei 29 38 %

Vet ikke 7 9 %

Flertallet av de som besvarte undersøkelsen mener at deres beboere 

har en meningsfull hverdag. Videre kan det også trekkes frem at 

prosentdelen som svarer nei er relativ høy, noe som er i samsvar med 

hva beboerne forteller. Det er også betimelig å nevne at den kvantita-

tive metodes vesen vil peke mot tendenser, og gi lite rom for nyanser. 

Når svaralternativene er «ja», «nei» og «vet ikke», får ikke de ansatte 

muligheten til å begrunne svaret. Enkelte som besvarte undersøkel-

sen følte behov for å få dette frem i det åpne kommentarfeltet:

•	 «Spørsmålene ovenfor er kategoriske og kan ikke besvares med 
ja, nei eller vet ikke. En kan for eksempel si at mange har menings-
fulle aktiviteter, andre ikke. Spørsmålene gir med andre ord ikke 
mulighet til å nyansere svarene, og det blir «hipp som happ» om 
vi svarer ja eller nei». 

•	 «Svaralternativene på enkelte av spørsmålene er ikke dekkende. 
For eksempel på spørsmål om beboerne har meningsfulle 
hverdager. Det varierer selvfølgelig kolossalt fra person til person. 
Noen har omsorg for barn, noen går på norskkurs, noen er sys-
selsatt på ulik vis, noen har ingen faste ting, snur døgnet og blir 
sykere og sykere for hver måned». 
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•	 «Synes det blir unyansert å svare ja/nei på spørsmålene ovenfor. 
Det er store forskjeller på beboerne, og om de opplever menings-
fulle dager på mottaket er også opp til dem selv». 

Ut i fra disse svarene kan blant annet dette trekkes frem: 

•	 At ansatte på mottak føler behov for å kunne forklare seg bedre 

omkring hvorvidt beboerne har meningsfulle hverdager.  

•	 At tilværelsen til beboerne, som vil variere med personligheten, 

også er hvert enkelt individs ansvar.  

•	 At forståelsen og hva som ligger innenfor betydningen av  

«meningsfull hverdag», kan variere både individuelt,  

men også kontekstuelt.

De fleste norske mottak har egne aktivitetsprogram beboere kan delta 

i. Det er naturlig at ansatte på mottak reagerer på det de oppfatter som 

manglende dekkende svaralternativ når spørsmål ved deres jobb, deres 

ekspertise, kanskje forstås som undergravende. Vi kan se av videre 

kommentarer at det er en bred oppfatning om at det er sentralt at indivi-

det selv tar ansvar for å skape seg en meningsfull tilværelse: 

•	 «Meningsfulle hverdager har sammenheng med hvilke initiativ de 
selv tar. Vi har noen tilbud som alle kan benytte seg av, men det er 
heller få som vil delta på aktivitetene vi legger opp til». 

•	 «Noen beboere har mer meningsfulle hverdager enn andre. Noen 
jobber som asylsøker, andre går på skole. De som ikke får brukt 
tiden godt og bare sitter her … det er lite meningsfullt». 

•	 «[… ] Vi opplever at mange er frustrert fordi de har for lite å gjøre. Vi 
har et aktivitetsprogram beboerne KAN7 følge og et informasjons-
program beboerne MÅ følge, likevel synes de fleste at de har for 
lite å gjøre. Når norskskolens 250 timer er oppbrukt, øker frustra-
sjonen hos beboerne, spesielt hos unge asylsøkere. Det er en klar 
sammenheng mellom grad av frustrasjon og botid på mottaket: jo 
lengre botid, jo mer frustrasjon [ … ]».

7  ansattes utheving
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Enkelte opplever at beboerne selv tar lite initiativ til å delta på de aktivite-

ter som foreligger, mange føler at de har lite å gjøre, og at det er en sam-

menheng mellom frustrasjon og botid. Samtidig kommer det også frem 

at det er forskjeller mellom de som har ansvar eller plikter, som barn, jobb 

eller skolegang, og de som ikke har denne form for aktivisering. Resultatet 

er en opplevelse av en meningsfull tilværelse. En informant fortalte at 

han av flere grunner var veldig glad for å ha ansvar for sin yngre søster. 

Han fortalte at det føltes så nødvendig og så oppslukende å ha dette 

ansvaret, at mesteparten av hans tid ble brukt til dette. Dette er altså akti-

viteter som ikke er skapt av eksterne for at beboere skal ha noe å gjøre.

I sammenheng med hva mange ansatte rapporterer, kan det vises til 

en episode som forekom under et av gruppeintervjuene. Som i alle 

intervjuene var det fokus på mangel av mening i hverdagen og sam-

menheng mellom rusmiddelproblematikk, stillestående tilværelse 

og lite aktivisering. Helt på slutten av samtalen kom en ansatt fra det 

respektive mottak og minnet informantene om en oppsatt aktivitet 

senere samme dag, noe alle takket høflig nei til. I denne konteksten, 

hvor de for få minutter siden hadde snakket om lediggang og hvor-

dan den kunne virke nedbrytende på menneskeverdet, gir denne 

episoden gjenklang til hva noen av de ansatte oppgir. Dette samtidig 

som det gir rom for videre refleksjon: hvilken form for innhold gir en 

meningsfull tilværelse for mennesker i denne situasjonen? 

Det kan være mange grunner til at beboere ikke deltar i oppsatte 

aktiviteter. Utover de rent psykososiale og praktiske årsaker, som 

ferdighet, sjenanse, reell mulighet og lyst, kan det også være tilfeller 

forbundet med psykiske og somatiske lidelser. Individets egenansvar 

for aktivisering kan da utgjøre en større utfordring enn hva som nød-

vendigvis er åpenbart. I tillegg er det, som en informant forteller, ikke 

alle som liker fotball. 

Et senket stemningsleie hvor tristhet og oppgitt stemning fører 

til lite tiltakslyst, manglende energi, melankoli og apati kan være 

særtrekk ved depresjon (Dahl, Eitinger, Malt og Retterstøl 2001: 21) 

hvilken form for innhold gir en meningsfull 
tilværelse for mennesker i denne situasjonen?“
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noe som kan være årsak til manglende aktivisering og eget initiativ.  

Videre kan det også være belysende å knytte dette opp mot etikk, hva 

som gir mening, og hvem det skal være meningsfylt for. Det kunne 

vært fruktbart å reflektere både rundt såkalte selvfølgeligheter og 

tilstander mange tar for gitt. Kan aktiviteter gi fundamental mening  

til en meningsløs tilværelse? Med utgangspunkt i empirien denne 

rapporten baserer seg på, ser det ut til at aktiviteter alene ikke tilfreds-

stiller behovet om å skape mening i tilværelsen. 

På den andre siden er det nærliggende å tro at aktiviteter kan 

ramme inn hverdagen og være et sunt og stimulerende tilskudd for 

mange. Utfordringen er å legge til side egen forståelse av hva som gir 

mening – altså for de ansatte, samt å ta i betraktning de hinder enkelte 

av beboere kan ha. 

«to prove yourself»

Kan det med fordel fokuseres mer på meningsskapende tiltak i 

venteprosessen når det gjelder rusmiddelforebyggende arbeid? Å 

redusere lediggang ved å aktivisere kan ha sine fordeler med hensyn 

til å forebygge både fysisk og psykisk lidelse. Sannsynligheten for å 

utvikle depresjon og oppleve følelsen av statusfall, minskes muligens 

ved aktivisering. Å aktivisere beboere med noe har en egenverdi også 

i forhold til å redusere fokuset på selvet i en «ventefase». Opplevelse 

av mestring og integritetsskapende prosesser i hverdagen, kan virke 

meningsfylt på en annen måte enn bare fotball og internett på kvelds-

tid, og kan slik ha sin klare hensikt. Informantene oppgir lediggang 

som hovedfaktor for utvikling av rusmiddelproblematikk og negativ 

psykisk helse. På spørsmål om hva de selv ønsker å gjøre, hva de selv 

opplever som meningsfullt, svarer de aller fleste skole og/eller jobb.

Mange forteller at de ønsker at skolen skulle vart hele prosessen. 

Slik dette fungerte da undersøkelsen ble gjennomført, ble bemidlet 

skolegang avsluttet etter 250 timer. Etter dette må de eventuelt betale 

for skolegangen selv. Utfordringen er en vanskelig økonomisk situasjon. 

Hvilket beløp beboerne har disponibelt, avhenger av status, men i 

samtlige tilfeller vil en kostnad på 50 kroner per skoletime gjøre et stort 

innhugg i personens lovlige inntekt. De av informantene som ytret skole 

som et nødvendig aktivitetstilbud gav også uttrykk for at skolen var et 
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holdepunkt i tilværelsen, og da kanskje mer enn et sted for læring. 

I tillegg til det rent kunnskapsberikende, hersket det en felles  

enighet blant dem vi snakket skolegang med, om at det er selve holde-

punktet som er det viktigste. Kunnskapen de tilegner seg bidrar også 

til helhetsfølelsen. Det virker som om stabilitet og rutine over tid er en 

hovedfaktor.  Det var på langt nær alle som var positive til skolegang. 

Flere uttrykte liten vilje til å lære norsk språk på grunn av uvissheten 

rundt oppholdstillatelsen. En ung mann sa det på denne måten:

«Why should we learn a language that four million people speak?  

It’s not like Spanish».    

Han fortalte videre om en skolesituasjon hvor de henvender seg til 

hverandre i pausene og spør «what are we doing here?» En annen infor-

mant tar ordet og sier han føler det omvendt. At det er lærerikt og me-

ningsfullt uansett om han får opphold eller ikke, men legger samtidig til:

«I have a college degree in Iraq. Here I have nothing».

En annen informant fra et senere intervju forteller om sin asylhisto-

rikk og tilværelse:

«Stay in the mottak. Cook, eat, go two hours in school. I learned nothing. In 

Greece I didn’t go to school in 30 minutes, but I taught myself. Working in four places, 

paying tax, they took it away from me [ … ] I make my own future». 

Denne informanten er Dubliner og har som sitatet viser vært i Hellas 

tidligere. Han fremsto som meget ressurssterk, selvstendig og bevisst, 

og poenget hans er at han ønsker å jobbe for å tjene penger og skape 

seg en fremtid. Det kan tydes som at han synes skolegang står i veien 

for dette, noe vi har inntrykk av at flere mener. For oss fremstår det 

som at det de egentlig vil er å jobbe. Og det er lett å forstå, all den tid 

arbeidslivet er en av de mest stabile og meningsfulle faktorer i mange 

menneskers liv. Samtidig er utdanning som regel en forutsetning for 

videre arbeid, og dessuten en avgjørende faktor for at asylsøkere skal 

integreres i det norske samfunnet.  

En annen informant er oppriktig forundret over at ingen i løpet av 
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saksprosessen har etterlyst hva han kan og hva han kan bidra med. 

Han lengter etter en mulighet til å få bruke sine ferdigheter, «to prove 
yourself». Han oppsummerer sine ønsker slik:

«Work for six hours, come home, eat dinner. Sleep».

Informanten mener dette er oppskriften på forebyggende arbeid og 

han er på ingen måte alene. På direkte spørsmål om hva som kan 

være rusmiddelforebyggende og meningsfullt, svarer så å si alle 

arbeid – «to keep yourself busy». 
Deres råd er frivillig arbeid, dugnad, arbeidstillatelse, aktiviteter og 

det å hjelpe til på mottak. De ønsker lønnet arbeid, men flere nevner 

også det å jobbe gratis. Et annet viktig argument de har er å bli utbetalt 

en symbolsk sum. Det ligger altså i arbeidets karakter en form for 

belønning som må sies å være en vesentlig del av opplevelsen. 

Videre trekkes byråkratiske prosesser og hva de selv oppfatter 

som dårlig informasjon frem. Eksempelvis at en har arbeidstillatelse, 

men mangler skattekort og bankkonto. De ønsker å jobbe, men opple-

ver at de møter mye motstand fra systemet, og blir gående fra kontor 

til kontor uten den nødvendige informasjon. «I don’t think the system 
care for asylum seekers», sier en.

Informantene oppgir altså at de aller helst vil jobbe, og mange er 

også positive til skolegang. Vår empiri i fra ansatte ved mottak i Norge 

nyanserer dette når én forteller om sitt perspektiv på asylsøkere som 

er i ventefasen. Personen sier at i fasen hvor de venter på svar på 

søknaden til UDI, aksepterer de mye. Mottakets regler, mat og en an-

nen uniformering enn den de ønsker8, er eksempler på dette. Mange 

har også tydelige definerte mål om å utdanne seg og uttrykker en 

tilpasningsstrategi som å gå med vestlige klær og lignende. Imidlertid 

forteller ansatte at de opplever merkbare endringer hos tidligere 

beboere som kommer på besøk til mottaket.

De forteller at de færreste tar den utdannelsen de hadde en ut-

trykt plan om å ta, og går tilbake til å benytte tradisjonelle klær etter 

at de har flyttet fra mottaket og møtt sine landsmenn9. Relateres 

dette opp mot annen empiri ifra ansatte, blant annet i forbindelse 

med forebyggende rusmiddelarbeid og psykisk helsearbeid, kan det 

være ønskelig å realitetsorientere beboere når det gjelder utflytting 

8  Flere av informantene fortalte at de velger en mer vestlig klesstil i håp om at dette kan ha en innvirkning på  

deres integrering og asylsøknad. 
9 Det kan være mange grunner til dette, og vi skal være forsiktige med å tolke dette imot spørsmål om god og  

dårlig integrering. Med dette mener vi at for eksempel skille mellom tradisjonell eller vestlig uniformering er 

omdiskutert, og på siden av tema for denne rapporten.
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fra mottaket. Langt fra alt kommer til å være enkelt selv om de skulle 

forlate mottaket med positivt svar på søknaden. Det kan være lang 

vei fra uttrykte ønsker og håp til handling og virkelighet. 

Mulighet for jobb og skolegang nevnes også av ansatte som solide 

kriterier innenfor forebyggende arbeid. En ansatt forteller at flere av 

beboerne er utvalgt av sin familie til å reise ut i verden for å skaffe 

penger til slekten. I slike tilfeller har familien til asylsøkeren gjort 

store investeringer i håp om at deres barn kan bedre deres situa-

sjon i hjemlandet. Investeringen består da eksempelvis av mange 

års oppsparte midler, salg av eiendom og lignende. I følge dem kan 

ikke denne informasjonen videreformidles til UDI, og de fabrikkerer 

da historier rundt flukten for å få opphold. Den store utfordringen 

med denne plikten er at mange ikke klarer å skaffe de pengene de er 

pliktige til å sende hjem. Enten ved at de ikke klarer å få seg en jobb, 

manglende arbeidstillatelse, eller annet. Faren som da oppstår er at 

disse ser en mulighet for å skaffe seg penger og således fullføre sin 

plikt, gjennom salg av narkotika eller annen vinningskriminalitet. En 

kan også tenke seg påkjenningen de opplever og krysspresset de  

befinner seg i, noe som tradisjonelt regnes som faremomenter innen-

for rus og psykisk helse. Som en ansatt bemerker i et av kommentar-

feltene fra spørreundersøkelsen:

«Beboere med uavklart status/lang botid uten arbeidsmulighet kan lett fanges 

opp av rusmiljøet».

Oppsummert ser det ut til at jobb og utdanning oppleves grunnleg-

gende meningsfylt og integritetsskapende for mange asylsøkere. Det 

kan ha en forebyggende effekt. Mennesker tyr til rus og kriminalitet 

av ulike og komplekse årsaker, men opplevelsen av meningsløshet, 

fraværet av mestring, krysspress, forventninger og økonomisk ansvar, 

kan kanskje interveneres ved bedre å tilrettelegge for arbeid og 

utdanning. 

Et større samarbeid mellom lokale frivillighetsorganisasjoner og 

asylmottakene kan også være fruktbart angående det å gi mange en 

meningsfull hverdag i en situasjon som kan oppleves som vanskelig.
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4. finnes det tiltak når rus oppdages? 

Som tidligere vist, svarte 26 % ja og 67 % nei på spørsmålet «Utgjør rus  
et problem på mottaket?» (s. 33) Når det gjelder dette er det interessant  
å se på tiltakene mottakene eventuelt møter de få, men allikevel betydelige,  
problemene med. På spørsmålet «Dersom det oppdages rusrelaterte prob- 
lemer, finnes det tiltak hos dere?» svarer ansatte på mottak i Norge følgende:

dersom det oppdages rusrelaterte problemer, finnes det tiltak hos 
dere?

Ja 63 83 %

Nei 9 12 %

Vet ikke 4 5 %

Et solid flertall oppgir at det finnes tiltak når rusmiddelrelaterte 

problemer oppdages. Noen få svarer at det ikke finnes slike tiltak, 

og enda færre bemerker at de ikke vet. Det kan være flere grunner 

til dette. Kanskje er det slik at de ansatte som svarer «nei» eller «vet 

ikke» ikke er av dem som har oversikt over disse spørsmålene på de 

respektive mottakene. Det kan også tyde på at det ikke eksisterer fel-

les tiltak for alle mottak i Norge i møte med denne problemstillingen. 

I følge UDIs «Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak» 

(udiregelverk.no 16.4.2010), står det under kapittel 3.4. Sikkerhet, 

punkt g. at:

«Mottaket skal ha skriftlige rutiner for håndtering og melding til  
politiet ved kriminalitet og vold. All vold og kriminalitet skal meldes  
til politiet».
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De tiltakene som nevnes peker i ulike retninger, noe 
som igjen kan tyde på at det ikke finnes, eller følges, en 
felles tiltaksplan for å imøtekomme rusmiddelmisbruk. “

Videre i «Husregler for mottak», kapittel 2. «Ro og orden» (udiregelverk.

no 19.10.2011):

– «Bruk av alkohol i fellesarealer er ikke tillatt».
– «Straffbare forhold som bruk, oppbevaring eller salg av narkotiske 

stoffer, tyveri. heleri, oppbevaring av tyvegods, alvorlige trusler  
eller vold vil bli politianmeldt og rapportert til regionskontoret». 

I tillegg kan barnevernsloven være aktuell i forhold til rusmiddel-

problematikk. På udiregelverk.no, under emne «Asylmottak. Sentrale 
lover og forskrifter», står det følgende:

«§ 17-6 Varslingsplikt til barneverntjenesten. Dersom det ved be-
handlingen av saker som vedrører barn, fremkommer opplysninger 
som gir grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre 
former for alvorlig omsorgssvikt, eller når barnet har vist vedvarende 
alvorlige atferdsvansker, har utlendingsmyndighetene og ansatte i asyl-
mottak plikt til å gi opplysninger til kommunens barnevernstjeneste 
uten hinder av taushetsplikt, jf. barnevernloven § 6-4 annet ledd».

I kommentarfeltet til spørsmålsstillingen ble ulike tiltak nevnt. De til-

takene som nevnes peker i ulike retninger, noe som igjen kan tyde på 

at det ikke finnes, eller følges, en felles tiltaksplan for å imøtekomme 

rusmiddelmisbruk. Samtidig kan det også skyldes uvitenhet, glemsel, 

misforståelser eller nyanser en kvantitativ spørreundersøkelse ikke 

klarer å fange opp. I tillegg differensierer ikke spørsmålet mellom hva 

slags rusmidler de eventuelle rusrelaterte problemene har utgangs-

punkt i. Altså, om de er lovlige eller ikke.  

Tiltakene som nevnes i kommentarfeltet kan i praktisk deles i tre 

kategorier: kontrollbaserte, helsebaserte og samtalebaserte tiltak.  

I mange av tilfellene er det en fusjon av alle disse, men atskillige av 
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eksemplene på tiltak er ensidige, og således har det vært hensikts-

messig å bruke de nevnte kategorier. Kontrollbaserte tiltak er de som 

trekkes frem mest og dekkes langt på vei av UDIs reglement, som 

beskrevet ovenfor. Eksempler på disse:

-  «Ved mistanke om lovbrudd, meldes dette til politiet.  
Er det barn involvert som ikke får den omsorgen de  
skal ha, blir dette også meldt til barnevernet».     

-  «Politi. Innrapportering til UDI».
-  «Samarbeid med politi».

 

Helsebaserte tiltak nevnes deretter nest mest, og eksempler på disse er:

-  «Vi kontakter helsefaglig ansvarlig som kjører saken videre».
-  «Fastlege vil bli kontaktet». 
-  «Oppfølging med helse v. sykepleier».

Samtalebaserte tiltak blir i minst grad prioritert. Eksempler på samtale- 

baserte tiltak:

- «Samtale med særkontakt, eventuelt leder. Samtale med  
SLT – koordinator i kommunen».

-  «Bruk av rusmidler er brudd på husregler, og blir tatt opp  
med dem det angår».

-  «Samtaler».

Dette bør nok forstås som at når det bare fokuseres på helse eller sam-

tale, er det kanskje snakk om lovlige rusmidler som alkohol og resept-

belagt medisin den enkelte kan få resept på. Som en ansatt oppgir:

«Kommer an på hva problemet er. Dersom det skulle være snakk om 
narkotika, skal selvsagt politiet varsles. Er det alkoholbruk tar vi det opp 
med dem det gjelder, og foretar de nødvendige tiltak etter hva som har 
skjedd, og alvorlighetsgraden».
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Det finnes også enkelte som spesifikt nevner egne tiltaksplaner. 

Eksempler på dette er:

-  Egen handlingsplan. Samarbeid med politi, barnevern,  
helse og BUP. 

-  Dette er et av områdene som er beskrevet i vår beredskapsplan.  
Vi tar først kontakt med fastlegen til vedkommende, som søker  
beboeren til videre konsultasjon hos kommunens ruskonsulent.

-  Egen rutineperm. 

I noen svar nevnes det også et ønske om formelle tiltak og retnings-

linjer når rusmiddelrelaterte utfordringer oppstår. Et sitat fra to 

ansatte fra forskjellige mottak illustrerer dette: 

«Kontakter politiet ved narkotikamisbruk. Ønsker andre tiltak for annen rus,  

piller etc.»  

«Vi har en klar oppfatning av at det ikke forekommer salg av narkotika på  

mottaket, og vi mener at narkotikamisbruk blant beboerne er svært lite. Av tiltak  

har vi de strafferettslige. For øvrig er det lite relevante tiltak.»

Oppsummert opplyser enkelte at rusmiddelrelaterte problemer blir 

møtt med kontrollbaserte, helsebaserte eller samtalebaserte tiltak. 

Dette bør sees i forhold til problemets kjerne. Er det begått en krimi-

nell handling, eller er det et helsespørsmål? Er det noe som kan løses 

internt og miljøterapeutisk, eller er det behov for ekstern ekspertise?  

Videre viser det seg også at det finnes egne handlingsplaner og  

rutiner ved noen mottak, samtidig som det fremkommer at andre 

utrykker et behov for formelle tiltak og retningslinjer. Det anbefales 

derfor å se nærmere på denne problemstillingen.

oppsummert opplyser enkelte at rusmiddel-
relaterte problemer blir møtt med kontrollbaserte,  

helsebaserte eller samtalebaserte tiltak. “
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5. oppsummering og anbefalte tiltak

 
Informasjonen gitt i denne rapporten er for mange ikke ukjent, men både 
gjennom gruppeintervjuene, samtalene og spørreskjema har vi konkretisert 
og dokumentert det mange «visste». 

Rapporten baserer seg på gruppeintervjuer, samtale med ansatte og 

en spørreundersøkelse, og forholder seg utelukkende til hva vi ble 

fortalt underveis i prosjektprosessen. Intensjonen var å videreformidle 

hvordan det oppleves for de som bor på, eller jobber på asylmottak. 

Formålet var å skape refleksjon rundt hovedhypotesen: «Asylsøkere 
utvikler et rusmiddelmisbruk først etter ankomst Norge.»

Beboere på mottakene vi var i kontakt med, oppga at hovedårsak til 

å ruse seg er å dempe forskjellige former for lidelse. Ventefasen på 

asylmottak og hva det innebærer kan for mange mennesker være 

en risikofaktor for negativ psykososial utvikling. De lidelsene som 

hyppigst ble beskrevet av informantene var depresjoner, mangelen 

på tiltak, opplevelsen av meningsløshet, avslag på søknad og status 

som Dubliner. I tillegg presiserte flere at ventefasen og usikkerheten 

rundt familiens situasjon, altså mennesker de har forlatt, er en sterk 

psykisk belastning. Disse lidelsene kan av forskjellige årsaker utvi-

kles i ventefasen og gjør veien til rus kortere. Trettifire prosent av de 

ansatte bekrefter at de opplever at tilfeller av rusmiddelbruk øker i 

takt med lengden på oppholdet. De forskjellige lidelsene i kombinasjon 

med den belastende ventefasen kan altså resultere i en utvikling av 

rusmiddelmisbruk etter ankomst Norge. For å ytterligere dokumen-

tere dette bør videre forskning ta tak i den enkelte asylsøkers rus-

problematikk for å gi hypotesen grundigere relevans. Dette fordi flere 

ventetiden på asylmottak og hva det inne-
bærer kan for mange mennesker være en 

risikofaktor for negativ psykososial utvikling.“
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informanter forteller at et eksisterende problem kan utvikles til å bli 

et rusmiddelmisbruk i ventefasen. 

Videre oppga flere inntekt som årsak til å selge narkotika. Pengene 

kan gå til dem selv, eller så kan midlene bli sendt til familien i hjem-

landet som del av en økonomisk plikt. Det fremkom også av spørre-

undersøkelsen at personer med endelig avslag på asylsøknaden er 

hyppig representert blant de som benytter rusmidler, samt at utvik-

lingen av rusmiddelmisbruk er knyttet til lengden på oppholdet.

Det er generelt mange kollektive og individuelle perspektiver på 

rus. Dette gjelder også for den heterogene gruppen av mennesker 

som bor på asylmottak. Deres perspektiver er farget både av deres 

opprinnelige kultur, deres religiøse ståsted og deres status som asyl-

søker. En interessant innfallsvinkel vi så nærmere på, var hvordan 

rusmiddelbruk på asylmottak blir oppfattet av de som jobber  

på mottakene. 

Tjuetre prosent av de som besvarte spørreskjemaet oppga at det 

har forekommet salg av narkotika ved mottaket. Samtidig oppgir 67 % 

at rus ikke utgjør et problem på de respektive mottak. Videre sier 

både informantene og de ansatte at mange kommer til landet med et 

etablert rusmiddelproblem, og at det eskalerer i takt med lengden på 

oppholdet. Mange mennesker tyr også til rus når hverdagen oppleves 

som meningsløs. Belastninger forårsaket av fravær av mestring, kryss-

press, forventninger og økonomisk ansvar, kan lettes ved å bedre 

tilrettelegge for mulighet for arbeid og utdanning, og videre samkjøre 

dette med mottakenes egne aktivitetsprogram.

Videre anbefalte tiltak

Problematferd, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer samvirker ofte 

med hverandre. Mange forebyggende tiltak blir utviklet nettopp med 

tanke på å styrke beskyttelsesfaktorene og reduserer risikofaktorene. 

Hvilke risikofaktorer og utfordringer knyttet til rusmidler møter asyl-

En interessant innfallsvinkel vi så nærmere på, 
var hvordan rusmiddelbruk på asylmottak blir 

oppfattet av de som jobber på mottakene. “
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søkere i integreringsprosessen? Ventefasens  mange utfordringer hva 

angår identitetsutfordringer, venting og nettverksetablering er typiske 

risikofaktorer. Hvordan innvirker integreringsprosessen på slike risi-

kofaktorer? Benyttes selvmedisinering med bruk av rusmidler under 

krise? Hvilke styrker og svakheter ved systemet kan påvirke indivi-

ders valg i utfordrende situasjoner? Hvordan forberedes asylsøkere 

på å møte samfunnet: «Drømmen versus virkelighet»? Sentrale faktorer 

som kan sees nærmere på er for eksempel om det er et skille mellom 

hvordan ulike etniske grupper håndterer prosessen. Hvilke former for 

rus er hyppigst representert? Hvilke faktorer spiller inn? Alder, kjønn, 

bosted, botid, lokalsamfunnet, språk, , og nærkontakt med rusmiljø? 

Det kan være fruktbart å reflektere rundt tilstander mange tar for 

gitt. Er det nødvendigvis slik at aktiviteter bidrar til å gi mening i en 

ellers meningsfattig tilværelse? Med utgangspunkt i empirien denne 

rapporten baserer seg på, ser det ut til at aktiviteter alene ikke tilfreds-

stiller behovet for å skape mening i asyltilværelsen. 

På den andre siden er det nærliggende å tro at aktiviteter kan ram-

me inn hverdagen og er et sunt og stimulerende tilskudd for mange. 

Utfordringen er å utvide egen forståelse av hva som gir mening, samt 

å ta i betraktning de hindre som enkelte av beboerne kan ha. Enten 

det er av psykosomatiske, somatiske eller andre årsaker.

Det finnes store variasjoner i måten de forskjellige mottak reagerer 

på når rus oppdages. Enkelte mottak har egne handlingsplaner og 

rutiner, andre utrykker et behov for konkretisering av formelle tiltak 

og retningslinjer fra sentralt hold. Enkelte henviser til at rusmiddel-

relaterte problemer blir møtt med kontrollbaserte, helsebaserte eller 

samtalebaserte tiltak. Dette bør sees i forhold til problemets kjerne.  

Er det begått en kriminell handling, eller er det et helsespørsmål?  

Er det noe som kan løses internt og miljøterapeutisk, eller er det 

behov for ekstern ekspertise? Det anbefales å se nærmere på denne 

problemstillingen.

Informantene fra gruppeintervjuene på asylmottak besto uteluk-

kende av menn. Det anbefales derfor å se nærmere på kvinnelige 

asylsøkeres perspektiver på rus. Ikke bare deres egne rusmiddelvaner, 

men også hvilken innvirkning rus i nære relasjoner har for mange 

familier på asylmottak. Det er ønskelig og nødvendig å utarbeide mer 

kunnskap knyttet opp mot dette. 
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Denne rapporten tar for seg som utgangspunkt rusmiddelrelaterte 

problemer, og berører derfor også kriminalitetsaspektet ved salg og 

bruk av narkotika. Det anbefales videre å se nærmere på koblingen 

mellom opplevelsen av meningsløshet og andre typer lovbrudd, 

eksempelvis overfallsvoldtekter og voldskriminalitet. I tråd med 

dette anbefales det også å se nærmere på problemstillingen knyttet 

til dem som blir tatt for narkotikalovbrudd eller andre lovbrudd, og 

som deretter søker asyl.

Et konkret tiltak det kan fokuseres mer på er samarbeid mellom 

lokale frivillighetsorganisasjoner og asylmottakene. Flere gav et ut-

trykk for at et slik samarbeid kan være fruktbart når det gjelder å gi 

flere en meningsfull hverdag i en situasjon som kan oppleves som 

vanskelig. Dette forslaget både styrkes og legges til rette for av UDI 

som skriver følgende på sine hjemmesider: Det er viktig at kommunen 
i samarbeid med asylmottaket legger forholdene til rette for at beboerne 
blir en integrert ressurs i lokalsamfunnet. For mange asylsøkere er  
oppholdet i et statlig asylmottak det første skrittet inn i det norske  
samfunnet. 

På lang sikt bør det ses på samfunnsstrukturer, juridiske og byrå-

kratiske prosesser som kan endres for å muliggjøre og bedre tilret-

telegge asylsøkeres vei inn i arbeidsmarkedet. Lediggang bør anses 

som særdeles lite preventivt når det gjelder problemer knyttet til 

rusmidler, psykisk helse og kriminalitet.   

lediggang bør anses som særdeles lite 
preventivt når det gjelder problemer knyttet 

til rusmidler, psykisk helse og kriminalitet.   “
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VEdlEGG 1: 

 
 
 
INFOSKRIV

 

 

group ConversatIon/IntervIeW.

These days The Alcohol and Drug Addiction Service Competence 
Center in Oslo is gathering information concerning alcohol and drug 
abuse, and its related problems, in asylums. 

Our goal is to talk to asylum seekers about their knowledge and 
thoughts in general about these problems, so that we together may 
find tools and ways to prevent alcohol and drug addiction. 

In this case we need your help!

We would like to talk to you about this topic in a group conversa-
tion/interview. It’s worth noticing that we’re not after your personal 
experience, but your thoughts about the topic in general. It’s also 
anonymous, which means in the case of a published report later on, 
no names or personal characteristics will be mentioned. 

The meeting will take place at … Asylum, Thursday …, at 12.00.
We look forward to meeting you!

Sincerely
Simen Lund and Espen Freng, 
The Alcohol and Drug Addiction Service Competence Center, Oslo.
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VEdlEGG 2: 

SPøRRESKJEMAET TIL MOTTAKENE

 
 
Denne undersøkelsen gjennomføres for å kartlegge rusbruk på asylmottak i Norge, og er en del av et prosjekt som 
gjennomføres av Kompetansesenter rus - Oslo. Resultatene fra denne undersøkelsen skal benyttes til å lage et 
rusforebyggende tiltak rettet mot asylsøkere. De svarer du gir er derfor meget viktig for at vi skal kunne gjøre en best mulig 
jobb. Tusen takk for at du tar deg 5 minutter til å svare.
Hvilket fylke tilhører mottaket?  Oslo

  01 - 10
beboere   11 - 20

beboere   21 - 50
beboere   Over 50  

Størrelse på mottaket             

Hva slags mottak jobber du på?  Ordinært mottak

  Ja   Nei   Vet ikke  

Har det vært tilfeller av rusbruk på mottaket?          

Utgjør rus et problem på mottaket?          

I så fall, er det enkelte grupper som skiller seg ut?          

Hvis ja, kommenter dette nedenfor

  Ja   Nei   Vet ikke  

Har det vært tilfeller av salg av narkotika på mottaket?          

Opplever du at beboere på mottaket har meningsfulle hverdager?          

Opplever du at rustilfeller og bruken av rusmidler øker i takt med lengden på oppholdet i Norge/mottaket?          

Dersom det oppdages rusrelaterte problemer, finnes det tiltak hos dere?          

Hvis ja, hvilke? - Kontakte politi ved mistanke eller oppdagelse av bruk/salg etc.. - Advarsel eventuelt
utkastelse pga brudd på husregler.

Generell kommentar

Kommentar: 
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Innledende

– Hvor kommer dere fra?

rus/kriminalitet:
– Hvordan er forholdet til rus i deres hjemland?

– narkotika/alkohol/annet?

– Hva tenker dere om rus i norge?

– overrasker det dere?

– Hvorfor tror dere folk ruser seg?

– Forskjellige grunner/forskjeller mellom etniske nordmenn  
og mennesker i deres situasjon?

– tror dere mange asylsøkere utvikler et rusmisbruk i norge?  
Hvorfor?

– Hva tror dere kan forhindre at mennesker i deres situasjon  
utvikler rusmisbruk?

– Hva tenker dere kan være drivkraften bak kriminalitet,  
eksempelvis å selge narkotika?

– Har dere noen tanker om hva slags kriminalitet asylsøkere  
begår? Hvorfor?

Intervensjon/aktivisering:

– opplever dere at dere har en meningsfull hverdag?

– Hva ønsker dere for fremtiden?

– Hva ønsker dere nå?

– Hva tenker dere om skolegangen?

– motivasjon/ønske om lengre tid?

– Hvilke aktiviteter kunne dere tenkt dere å gjøre?

– Hva føler dere at dere kan bidra med?
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