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Forord
Andelen med en annen etnisk bakgrunn enn norsk har de siste årene blitt større. I 
følge Statistisk Sentralbyrå hadde 759 185 personer bosatt i Norge i 2014 innvandrer- 
bakgrunn. I Norge bor det personer med bakgrunn fra 221 forskjellige land og selv-
styrte regioner. 

Årsakene til at disse befinner seg i Norge er ulik. Noen kommer for å arbeide og 
etablere seg i Norge, for kortere eller lengre tid. Andre har kommet som resultat av 
flukt fra sitt hjemland og kan ha traumatiske fluktopplevelser. 

Selv om de fleste med innvandrerbakgrunn klarer seg godt i samfunnet er det 
enkelte som møter utfordringer i forhold til rusproblematikk. Noen av disse søker 
hjelp i behandlingsapparatet. Hvordan blir disse møtt i sin behandling? Og bør 
behandlingsapparatet ha et særskilt fokus på årsaken til migrasjon? Dette er to av 
flere problemstillinger som drøftes i rapporten. 

Rapporten setter fokus på hvordan behandlere møter mennesker med en annen 
bakgrunn enn norsk på rusinstitusjoner. 

Rapporten er skrevet av Espen Freng og Simen Lund. Espen Freng er sosialantro-
polog og har vært ansatt på Kompetansesenter rus - Oslo siden 2010. Simen Lund er 
utdannet kriminolog og vært engasjert inn i dette prosjektet. De har tidligere sammen 
publisert rapporten «Freeland – ventefasen, rus og livsinnhold».

Mvh

Ragnhild Audestad
Avd.direktør
Kompetansesenter rus – Oslo
Februar 2015
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Oppsummering
I denne rapporten har vi forsøkt å skildre ansattes møter med klienter som har asyl-
søker- og/eller minoritetsbakgrunn. For å øke kompetansen knyttet til relasjons-
utfordringer, er refleksjoner slike brukere gjør seg i møte med rusinstitusjoner, i 
fokus. De ansattes perspektiv og svar på spørreskjema knyttes opp til stemmer fra 
brukergruppen. 

Rusinstitusjoners møte med minoritetspasienter er ikke et nytt fenomen, men 
undersøkelser denne rapporten baserer seg på, viser at det er en økende andel klien-
ter innenfor rusomsorgen som har erfaring fra andre kulturer. Flere har for eksempel 
historier som barnesoldater, de har språklige utfordringer og PTSD – lidelser. Mange 
har en annen forståelse av lidelsestrykk, og en tilværelse preget av kontinuerlig stress 
basert på migrasjonsprosesser.

Denne rapporten peker på møtet mellom minoritetspasienter og ansatte på rusin-
stitusjoner. På enkelte spørsmål er svarprosenten «vet ikke» så dominerende at en 
undre seg over hva som tematiseres under samtalene. Samtidig må man stille seg 
spørsmålet hvorfor det ikke benyttes tolk der det er nødvendig. Metodisk kan rap-
porten kritiseres. Samtidig kan resultatene være tegn på tendenser i samfunnet som 
vanskelig kan imøtegås. 

Rapporten berører sentrale og avgjørende elementer i en kommunikasjonspro-
sessens mellom et etablert helsevesen og brukere med asylsøkerbakgrunn og/eller 
minoritetsbakgrunn. Forståelse av hvilken betydning kulturell bakgrunn har, det 
å være ny i Norge, opplevelsen av diskriminering, skam, språk og årsak til flukt, er 
områder som kan øke ansattes forståelse. Økes forståelsen og kunnskapen knyttet 
til individene som trenger hjelp, økes sannsynligheten for en god relasjon mellom 
hjelper og den som søker hjelp.

Det må påpekes at det i denne rapporten vises i liten grad til kvinner med minori-
tetsbakgrunn på rusinstitusjonene. Årsaken til å poengtere nettopp dette, er at samt-
lige av våre intervjuobjekter gav oss et mer differensiert bilde. Det anbefales derfor å 
se nærmere på dette.

Avslutningsvis viser resultatene at flesteparten av de ansatte som besvarte mener 
at det er ulikheter mellom norske og ikke- etnisk norske brukere, og at det derfor bør 
tas spesielle hensyn til dette i samhandling. Samtlige brukerne vi intervjuet pekte på 
at de er alle like under selve rusen, men forskjellig både før og etter rusen de lever i.
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kap 1 
innledning
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1.1 Asylsøkertilværelse og institusjonsliv
Asylsøkere og andre migranter møter et asylapparat og helsevesen med gode hen-
sikter. Det er åpenbare forskjeller i årsaken til at mennesker migrerer til Norge, livet 
man hadde før ankomst Norge og hvordan man blir mottatt av vertslandet. Et liv 
under kontinuerlig press og utfordringer påvirker psykisk helse og hvilken retning 
livet tar. De forskjellige prosesser individer inngår i påvirker vår psykiske helse, og 
derav også sårbarhet i forhold til rusmiddelutvikling.

 Møtet med det moderne asylapparat samt de livserfaringer asylsøkeren bærer på 
kan virke negativt inn på psykisk helse og rusutvikling. Denne prosessen kan redu-
sere individets eget initiativ til å jobbe, ta utdannelse eller annen form for aktivitet 
som skaper mening. En stadig større og mer komplisert verden krever i økende grad 
organiserte former. Vi må ha orden i dette systemet, men vokte oss for å ikke glemme 
individet.

Fra Freeland til Vi lever i rus
Rapporten Freeland (Freng og Lund 2012a) fokuserte på rusmiddelbruk ved asyl-
mottak i Norge. Konklusjonen fra den rapporten var at et menneske som kommer 
til Norge med et uproblematisk forhold til rus, kan etablere et problematisk forhold 
til rus i takt med lengden på oppholdet. Tradisjonelle beskyttelsesfaktorer svekkes 
mens nye risikofaktorer kan skapes og utvikles i en asylprosess. 

Fokuset i denne rapporten, Vi lever i rus, er på mennesker med asylsøkererfaring 
som er under behandling ved rusinstitusjoner i Norge. Mange av de vi retter fokus mot 
i denne rapporten, kan altså ha opplevd en vanskelig fortid før Norge, i ventefasen 
eller har vært her i lang tid med eller uten oppholdstillatelse. I tillegg har alle et kjent 
rusmiddelmisbruk. 

De ansattes perspektiv og erfaringer i møte med denne brukergruppen samt hvor-
dan personalet ved rusinstitusjoner i Norge ser på/opplever/tenker om/behandler/
samhandler med denne brukergruppen er sentrale punkter i rapporten.

1.2 Problemstilling
Rapporten har to problemstillinger. Den ene fokuserer på hvordan brukergruppen 
møtes ved institusjoner i Norge samt ansattes holdninger og utfordringer, mens 
den andre tar sikte på å kartlegge felles risikofaktorer i rusmiddelutviklingen. Først-
nevnte er basert på de ansattes perspektiv og deres svar på et utsendt spørre-
skjema. Informasjon knyttet til brukergruppens rusmiddelutvikling baserer seg på 
tre dybdeintervjuer samt kortere samtaler med representanter fra målgruppen. De 
ansattes perspektiv hentet fra spørreundersøkelsen og informantenes erfaringer vil 
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knyttes opp mot hverandre der det faller seg naturlig. Problemstillingen er følgende: 

Hvor mange representanter fra brukergruppen finnes, og skaper det 
andre/nye behov ved rusinstitusjoner i Norge? Målet er gjennom 
ansatte å kartlegge erfaringer og nye utfordringer personalet opp-
lever med denne brukergruppen. Overordnet mål er å bedre bruker-
gruppens og ansattes forutsetninger for god og nyttig samhandling/
behandling ved rusinstitusjoner i Norge. 

Videreføring av problemstillingen fra Freeland: I hvilken grad 
utvikler enkelte asylsøkere et rusmiddelmisbruk først etter ankomst 
til Norge? Problemstillingen skal skildre brukergruppens rusmiddel-
utvikling i henhold til informantenes erfaringer og selvrefleksjon 
sett opp mot hva de ansatte oppgir. Overordnet mål er å redusere 
antall rusmiddelmisbrukere med minoritetsbakgrunn/asylsøkerer-
faring i Norge. 

1.3 Begrepsavklaring
Asylsøkererfaring: I denne undersøkelsen henspiller dette begrepet på målgrup-
pen, altså mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn som har bodd på asylmottak. 
Samtidig ønsker vi at begrepet skal favne bredere, og inkluderer derfor alle de erfa-
ringer individet har gjort på sin vei til å bli, være og eventuelt avslutte sin status som 
asylsøker. Begrepet forstås som dekkende for de erfaringer individet har gjort seg 
i forhold til eksempelvis årsak til flukt/reise, selve flukten/reisen, asylsøkerproses-
sen, botid på mottak og tilslag/avslag på søknad.

Etnisk minoritet: Selv om det ikke finnes en felles definisjon av begrepet, kan 
man si at de fleste er enige om at en etnisk minoritet er en gruppe mennesker med 
etniske, språklige, kulturelle og religiøse særtrekk som gjør at de skiller seg fra den 
øvrige majoritetsbefolkning i den aktuelle stat. Denne rapporten forholder seg til 
Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim (2006) sin forklaring. 

Kulturell bakgrunn: Med dette begrepet refererer vi til den referanserammen et 
individ har med seg fra det miljøet han eller hun vokste opp i, noe som kan gi seg 
uttrykk i eksempelvis atferd, religionsutøvelse, oppfatning av familiens betydning, 
syn på likestilling og oppfattelse av sykdom. 
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Rusmiddelmisbruker: Tilbakevendende eller konstant destruktiv bruk av legale 
og/eller illegale rusmidler, som i tillegg til fysiske skader kan medføre mellom-
menneskelige og sosiale problemer, farlige situasjoner og rusmiddelrelatert krimi-
nalitet. 

Rusmiddelutvikling: Dynamisk bruk av rusmidler som utvikles over tid av forskjel-
lige og individuelle årsaker – altså at et rusmiddelbruk kan føre til et rusmiddel-
problem, noe som igjen kan utvikles til et rusmiddelmisbruk. 

Asylsøker: Et individ som søker asyl, uavhengig av grunn og hvor man er i søke-
prosessen.

Ventefasen: En grensetilstand hvor asylsøkeren venter på svar på søknad om opp-
hold, enten som førstegangssøkende eller som svar på klagesak.

Diskriminering: Negativ forskjellsbehandling og atferd basert på fordommer, ret-
tet mot individer innenfor en gruppe, eksempelvis begrunnet i etnisitet, kjønn, hud-
farge og religion. 

Institusjon: Ulike typer anstalter hvor behandling, opphold, pleie og rehabilitering 
besørges av personalet, her rettet mot mennesker med et skadelig rusmiddelbruk. 

Bruker/pasient: Et individ som oppholder seg på en institusjon og som inngår i 
den daglige samhandling/behandling som forekommer der. 

Samhandling/behandling: En systematisk, positiv interferens i individers og 
gruppers problemskapende prosesser (Bernler, Johnsson og Skårer 1993). 
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kap 2 
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2.1 Omstilling
Med bakgrunn i Freeland – ventefasen, rus og livsinnhold (Freng og Lund 2012a) 
var det ønskelig å se på mye av det samme – ventefasen som en marginaliserings-
prosess hvor tradisjonelle beskyttelsesfaktorer svekkes samtidig som nye risiko-
faktorer skapes og utvikles, noe som kan gjøre mennesker med asylsøkererfaring 
sårbare overfor rusmiddelutvikling. Mye av empirien fra ovennevnte rapport besto 
av gruppeintervjuer fra mannlige asylsøkere på mottak i Norge. Det ble ikke direkte 
spurt om deres eventuelle personlige rusmiddelbruk, og heller ikke vurdert analy-
tisk. Derfor var det nødvendig denne gangen å gå gjennom rusinstitusjoner for å nå 
frem til mennesker med asylsøkererfaring og et kjent skadelig rusbruk. Dette skulle 
vise seg å være vanskelig. 

Tilgangen på informanter og gjennomføringen av intervjuer ble etter hvert så kre-
vende at det ble nødvendig å skifte kurs. I utgangspunktet skulle prosjektet lene seg 
på intervjuer av individer med asylsøkererfaring og et skadelig rusbruk. Videre skulle 
dette suppleres med tilleggsopplysninger fra ansatte ved rusinstitusjoner. Da valget 
måtte tas, var situasjonen omvendt. 

Som grundigere beskrevet nedenfor, var det blitt utformet, sendt ut, mottatt og 
avsluttet en omfattende spørreundersøkelse til ansatte ved rusinstitusjoner i Norge. 
Ved å skifte fokus fra brukergruppens perspektiv til de ansattes blikk, åpnet det seg 
en mulighet til å utforske nye sider ved asylsøkererfaring og rusbruk – samtidig som 
vi ivaretar brukergruppens interesser. Spørsmålet til de ansatte om «Hvordan møtes 
denne brukergruppen?» ble den bærende delen av prosjektet – i tillegg til informasjon 
fra de gjennomførte intervjuene med representanter fra brukergruppen. To hovedret-
ninger i rapporten er altså kartlegging av brukergruppens situasjon på rusinstitusjo-
ner gjennom de ansattes perspektiv samt en skildring av brukergruppens rusmid-
delutvikling gjennom informantenes egne historier. Informasjon fra disse to kildene 
overlapper hverandre der det er naturlig. 

2.2 Spørreundersøkelsen
Data fra ansatte ble samlet inn ved en kvantitativ spørreundersøkelse med totalt 
44 spørsmål og kommentarfelt samt mulighet for en generell kommentar til slutt. 
I utforming av selve spørsmålene i undersøkelsen ble det satt sammen en kompe-
tansegruppe på åtte personer med bakgrunn fra fagfeltet. Dette var representanter 
fra Velferdsetaten, Antirasistisk senter, NOAS og RVTS Øst. Gruppen bidro til faglig 
sikring av spørsmålsstillingene og deres hensikt samt oppfølging og tolkning av 
resultatet. 

Spørreundersøkelsen ble innledet med et informasjonsskriv. Det ble informert om 
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at undersøkelsen var frivillig og at resultatene ville bli referert til anonymt. I tillegg 
opplyste vi om at prosjektet var meldt inn til Datatilsynet. 

I henhold til undersøkelsens tema og utvalg, ble det vurdert som nødvendig å legge 
ved noen begrepsavklaringer i informasjonsskrivet. Dette fordi mange av de begre-
pene vi bruker om asylsøkere, etniske minoriteter, kulturell bakgrunn og lignende 
overlapper hverandre i dagligtalen, og kan således bli brukt unøyaktig i slike under-
søkelser. 

Det ble i alt sendt ut 106 spørreundersøkelser fordelt på tre arbeidsbolker, og etter 
fire påminnelser ble det mottatt 82 svar. Dette utgjør en svarprosent på 77 prosent. De 
utvalgte institusjonene er i hovedsak døgnenheter med langtidsopphold, minimum 
tre måneder, men også enkelte akutte avrusningsinstitusjoner med korttidsopphold. 
Sannsynligheten for å etablere en tett relasjon mellom ansatte og brukere ble ansett 
som mest funksjonell ved døgnenheter, og da spesielt med langtidsopphold. 

Poliklinikker ble valgt bort pga. en uvisshet omkring omfanget av behandling over 
tid, og således kvaliteten av relasjonen, samt metodiske hensyn til et mest mulig 
ryddig utvalgskriterium. Institusjonene behandler både illegalt og legalt rusmiddel-
misbruk. 

Institusjonenes kontaktinformasjon ble funnet på nett. Først ved å undersøke hver 
og en helseregions nettside (helse-vest.no 4.5.2010, helse-nord.no 26.5.2011, hel-

se-sorost.no 16.11.2010 og helse-midt.no/rus-midt.no 6.7.2011), for deretter å sjekke 
dette opp mot www.frittsykehusvalg.no (oktober/november 2012). 

Utvalget består av institusjoner som på det gitte tidspunkt var underlagt statlige 
og kommunale sykehus og etater samt private institusjoner med statlige/kommunale 
avtaler. Begrunnet i et ønske om å få med mest mulig, har et utvalg institusjoner med 
flere enheter mottatt forespørsler til alle sine enheter. Dette skyldes i all hovedsak 
hvordan ting fremstår på nett. Hos noen institusjoner fremstår det veldig tydelig at 
de har flere enheter, mens det hos andre ikke fremkommer så klart. Dette dømmes av 
kompetansegruppen til å ikke ha noen betydelig konsekvens for empirien rapporten 
baserer seg på. 

Etter at all kontaktinformasjon var samlet inn, begynte en omfattende ringerunde. 
Målet var å få spesifikke e-postadresser til ansatte ved institusjonen som var mest 
kompetente til å svare på spørsmålene. Mange var i tvil om hvem som kunne være den 
riktige respondenten, og henviste til formell kontaktinformasjon på nett og i brosjyrer. 
Den metodiske utfordringen ble altså at vi ikke med sikkerhet vet hvem fra institusjo-
nene som konkret svarte på undersøkelsen. Likevel mener vi at med en svarprosent 
på 77 prosent, gir undersøkelsen et godt bilde av situasjonen og belyser mange sider 
av hvordan denne brukergruppen møtes fra de ansattes perspektiv. 
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Den geografiske spredningen var landsdekkende. De aller fleste institusjoner som 
var oppgitt på helseregionenes og fritt sykehusvalg sine nettsider skal ha mottatt spør-
reundersøkelsen. De få unntak som finnes, skyldes prioriteringer basert på vanskelig-
heter med kontaktinformasjon. Antall utsendte spørreundersøkelser fordeler seg slik 
på de fire helseregionene i Norge:

 Figur 1

Av disse svarte 63 prosent at de var urbant plassert, mens 37 prosent oppga å være 
ruralt plassert. Spørreundersøkelsen ble gjennomført mellom november 2012 og 
februar 2013. 

2.3 Intervjuene
Gjennom eget nettverk ble det etablert kontakt mellom oss og informantene. Det 
ble gjort mange forsøk på å gjennomføre kvalitetsintervjuer, men vi opplevde ofte 
at informanten ikke dukket opp til avtalen eller var for ruset til at det var etisk for-
svarlig å gjennomføre intervjuet. Empirien denne rapporten baserer seg på er dyb-
deintervjuer med tre hovedinformanter, alle fra østafrikanske land, to menn og en 
kvinne. Alle oppholder seg i Oslo, men har primært startet sitt opphold i Norge 
utenfor hovedstaden. En av disse ble intervjuet under opphold på en rusinstitusjon, 
mens de to andre ble intervjuet i poliklinisk sammenheng. Ved alle anledningene 
var det – i tillegg til forfatterne – en representant til stede fra institusjonen/poli-
klinikken. Ved et av intervjuene ble det brukt tolk. I tillegg ble det gjennomført en 
måneds hospitering med deltagende observasjon ved en rusenhet som har mye 
kontakt med brukergruppen. 

Innledningsvis i hvert intervju ble informantene grundig forklart hensikten med 
intervjuet, hvordan resultatene ville bli brukt, at det ville bli anonymisert, at de 
hadde muligheten til å lese gjennom før publisering og at de når som helst kunne 
trekke seg og sitt intervju fra prosjektet. De ble også tilbudt å underskrive på en 
samtykkeerklæring, noe alle avslo. Informantene har altså gitt sitt informerte sam-
tykke til intervjuene. 

Tabell 1

Helse Sør-Øst 74

Helse Vest 14

Helse Midt-Norge 6

Helse Nord 12

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord 12

6

14

74

Totalt: 106
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Det ble utarbeidet en intervjuguide på forhånd, men denne ble ikke konsekvent 
fulgt fordi samtalene ofte levde sitt eget liv. Intervjuene bar preg av å være samtaler, 
hvor vi ønsket at informantene skulle skildre sine historier og vektlegge det de selv 
syntes var viktige erfaringer. 

All informasjon ble skrevet ned for hånd, for deretter å renskrives umiddelbart 
etter intervjuene. Notater og dokumenter har blitt slettet. Intervjuene ble gjennom-
ført mellom april og desember 2013. 
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kap 3 
informantene
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Som nevnt baserer empirien i denne undersøkelsen seg 
på tre dybdeintervjuer samt kommentarer fra brukere med  
minoritetsbakgrunn i hospiteringsperioden. Her presente-
res de tre hovedinformantene. Uttalelser vil senere settes i 
sammenheng med funn fra spørreundersøkelsen til ansatte. 
Deres bakgrunn og livshistorier relateres til problemstillingen 
i henhold til deres rusmiddelutvikling. Fortellingene fra infor-
mantene gjengis uten å gå videre inn i diskusjon. 
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3.1 Flukt, ankomst og rusmiddelutvikling
«Hvis du sier nei, er det hjernen din som er på veggen»
Informant 1 er en mann i midten av 30-årene. Han flyktet fra et land i krig, hvor 
han var tvunget til å være barnesoldat. Informantens sitat ovenfor forteller om de 
valgmuligheter han opplevde å ha i denne konflikten. Uten å gå i dybden på hans 
barndom, kan man med stor sikkerhet anta at hans fortid har gitt ham store traume-
lidelser. Grunnet narkotikarelaterte lovbrudd står han i fare for å bli sendt ut av 
Norge. På spørsmål om hva som kan skje hvis han vender tilbake til sitt hjemland, 
svarer han: «Hvis jeg drar dit, kommer (jeg) til å drepe mennesker.» Dette er noe 
han tydelig frykter ved tilbakekomst og ikke ønsker. Han skildrer tanker om hevn, 
om å reise tilbake og drepe de som torturerte og tvang ham til å være barnesoldat. 
Informanten forteller videre om kaotiske krigsforhold samt klan- og stammeproble-
matikk, som blant annet har ført til at hans foreldre har begravet ham to ganger. De 
skal per i dag være klar over at han lever. 

Mannen kom alene til Norge i 1999 og bodde på et asylmottak nord i Norge i et års 
tid. Han fikk oppholdstillatelse etter tre måneder – «Jeg var en av de heldige (…), så 
heldig var jeg liksom», sier han om dette. På spørsmål om hvordan det var å komme 
til Norge, svarer han at alt var nytt og felles språk manglet. Han snakket gebrokkent 
engelsk, og språkutfordringene kombinert med en overveldende ny tilværelse skapte 
mye stress og mangel på oversikt og kontroll. I forbindelse med dette forteller han at 
det kun ved to tilfeller ble benyttet tolk i løpet av tiden på asylmottaket, på tross av 
tydelige, språklige utfordringer. Tidligere og ved ankomst til Norge anså han sin egen 
fortid som barnesoldat som lite relevant, og fortalte derfor ingen om dette. I etterkant 
sier informanten selv at dersom noen hadde spurt om hans barndom og opplevelser, 
kunne dette blitt fanget opp slik at muligheten for å få hjelp ville økt.

Selv om informanten kom alene, hadde han en slektning i Norge. Denne slekt-
ningen anbefalte ham å gå på folkehøyskole, et råd informanten fulgte. Han gikk på 
internasjonal folkehøyskole, lærte språk og kultur, og snakker i dag veldig godt norsk. 
Dette resulterte i at han reduserte sin indre opplevelse av kaos og fikk bedre oversikt 
over livet sitt. Utfordringen som oppsto, slik han selv beskriver den, er at han også 
fikk et dypt innblikk i egen situasjon. Mannen sier at han «skjønte ikke at jeg hadde det 
vanskelig før jeg forsto språket». Han hadde en forståelse av at alle i hans situasjon 
bar på samme type opplevelser og derfor normaliserte egne minner. Likevel følte han 
seg ikke som andre på mottaket, som «gråt og skrek i timevis», og måtte bruke tid på 
å forstå språket og således få en ny forståelse av egen fortid.

Informanten flyttet etter hvert til sin slektning i Oslo, og forteller at han der hadde 
noen fine år. Han hadde fast jobb og ting gikk fint. Den problematiske rusmiddel-
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bruken «begynte etter en periode hvor jeg hadde det tungt». Slektningen hans døde 
uventet, og mannen ble på nytt alene. Denne perioden brakte frem minner fra livet 
som barnesoldat, og informanten fant at «rusen setter ting på pause». 

I begynnelsen av intervjuet hevdet mannen at han ikke hadde brukt noen rusmidler 
før han kom til Norge. Dette ble sterkt nyansert etter hvert som hans historie utfoldet 
seg. Han fortalte da at han ble dopet ned som barnesoldat. Ifølge informanten er det 
vanlig at hærførere tvinger barnesoldater til å bruke khat og diazepam (valium, sobril 
etc.). Årsaken er at barnet da adlyder og handler uten følelser. Hvis han ikke tok det 
frivillig, ville det bli tvunget i ham analt. Han forteller om tiden etter livet som barne-
soldat og bruken av marihuana, khat og lokal hjemmebrent. Han refererer til dette 
som ungdommelig og utforskende rusmiddelbruk, og hans egen forståelse er at hans 
problematiske rusmiddelmisbruk begynte etter slektningens død i Norge.

Informanten bruker i dag amfetamin, cannabis (hasj) og alkohol. Amfetamin benyt-
tes for å ikke sove og cannabis som beroligende. Mannen ønsker ikke å sove grunnet 
vonde drømmer. Dette er drømmer han setter i sammenheng med opplevelser fra 
tiden som barnesoldat, hvor han ser mennesker han var tvunget til å drepe. Smerte-
fulle opplevelser fra denne tiden dukker opp i drømmene og gjør det ekstremt van-
skelig å glemme. Drømmene bringer ham tilbake til et sted han ikke ønsker å være, og 
rusen hjelper ham å ta avstand fra denne lidelsen.

På spørsmål om hvorfor han begynte med amfetamin, svarer han at khat ødela 
de bakerste jekslene ved at de ble tygget i stykker. Khat som er i omløp i Norge er 
svakt og gammelt, og derav mye vanskeligere å tygge. Informanten ble introdusert til 
amfetamin gjennom en venn som tilsynelatende forsto den rusfølelsen han savnet. I 
utgangspunktet var han usikker på dette rusmiddelet og likte ikke tanken på å bruke 
noe som var kjemisk. Likevel prøvde han det, og fant raskt ut at amfetamin hadde en 
ønsket effekt. På spørsmål om det er vanlig å erstatte khat med amfetamin, svarer 
han ja.

På spørsmål om tilstanden han oppnår av å holde seg borte fra søvn ved bruk 
av amfetamin, svarer informanten at han bruker amfetamin kontrollert. Han holder 
seg våken i 2–3 døgn før han må sove. I løpet av denne tiden opplever han selv å 
være tilsynelatende «normal», eksempelvis ved å spise. Informanten forteller at andre 
misbrukere ikke ser på ham som misbruker, fordi han bruker lite, kontrollert og sys-
tematisk. Han begrunner bruken av amfetamin videre med at han har fått diagnosen 
ADHD/ADD, slik at amfetaminet har en beroligende effekt på ham. 

Informantens rusmiddelbruk fremsto som selvmedisinering, spesielt i forhold til 
ADHD/ADD, men også demping av lidelser basert på drømmenes gjenhenting av sær-
deles negative opplevelser. 
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Informanten uttrykker usikkerhet og oppleves som inkonsekvent i forhold til spørs-
mål omkring hans kontakt med hjelpeapparatet. Han mener at hans situasjon ville 
vært annerledes dersom han ved ankomst til Norge hadde kommet i kontakt med «de 
riktige menneskene». Informanten mener situasjonen ville vært annerledes om han 
hadde kommet i kontakt med riktig helsehjelpinstans tidlig. Han kunne da blitt sett 
og fått vesentlig informasjon om hans tilstand og rettigheter. «Hvis jeg hadde riktig 
person som kjente systemet, mine rettigheter», sier han, og viser eksempelvis til hans 
uvitenhet til hva et hospits var før 2012. 

Likevel forteller han om kontakt med flere instanser hvor han blant annet ble fulgt 
opp av en psykolog. Informanten opplevde at dette ikke på noen måte var til hjelp for 
ham og at «det er vanskelig å åpne seg for folk som ikke har hatt det vondt». Han viser 
blant annet til at psykologen fortalte om hvor forferdelig det var at hun ikke kom inn 
på førstevalget i forhold til utdannelse. Han erfarte altså at differansen mellom ham 
og psykologen var så stor at det var vanskelig å ta hjelperen alvorlig. Dette skillet ble 
opplevd så stort at det for ham ikke var hensiktsmessig å gå videre med dette. «De 
traumene og alt det der, jeg har lært på min egen måte.» Dette relateres til rusmiddel-
misbruk, og han forteller videre at han ikke ønsker noen hjelp knyttet til traumene.

På spørsmål om hvorvidt noe kunne forhindret hans rusmiddelmisbruk, peker 
informanten igjen på opplevelsen av manglende informasjon. I tillegg peker han på 
manglende psykologisk vurdering ved ankomst til Norge og/eller under oppholdet på 
asylmottaket. Han anbefaler vurdering av nyankomne asylsøkere for «å se hvilket nivå 
psyken er på». Informanten sier at dette er ekstremt viktig, fordi mange – inkludert 
han selv – kan være sterkt traumatiserte. 

«Du er ung, du er desperat, det er enkelt»
Informant 2 er en mann i 40-årene. Han kom alene til Norge i 1988 som 21-åring. Han 
søkte asyl grunnet konflikt i hans hjemland. «Du kommer her fordi du er i fare», sier 
han. Etter noen år på ulike asylmottak i Norge, etablerte han gode vennskap med 
andre asylsøkere. Han anslår den samlede botiden på asylmottak til ca. to år. Etter 
fullført norskundervisning fikk han tildelt kommunal bolig og praksisplass hvor han 
lærte seg et yrke. Dette var i 1990. 

Etter endt praksis ble det vanskelig. «Mange av oss fikk ikke jobb», sier informanten, 
og forteller videre at mange hadde solgt alt de eide for å kunne komme til Norge. Han 
hadde økonomisk og moralsk gjeld, og intensjonen var å sende penger hjem. I tillegg, 
ifølge informanten, må mennesker fra hans opprinnelige hjemland betale en prosent-
andel av inntekten i vertslandet til staten i straff for å forlate landet. Hvis ikke de gjør 
dette, overtar den gjenværende familien deres gjeld. Konsekvensen er at «du ikke får 
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gitt noe støtte til familien din, og blir desperat», sier han og forteller om en vanskelig tid 
– en tid hvor han opplevde økonomisk og moralsk press samt en krevende tilværelse 
i et nytt land. Å reise tilbake til sitt hjemland, var ikke et alternativ.  

Informanten hadde på intervjuets tidspunkt bodd 26 år i Norge uten statsborger-
skap, noe som i praksis innebar at han måtte fornye sin midlertidige oppholdstilla-
telse til stadighet. Han fikk endelig permanent opphold tre år før intervjuet fant sted, 
men erindrer en urolig og uviss tilværelse hvor «du venter hele tiden».

Han fikk flere rettigheter da han fikk permanent oppholdstillatelse, noe som blant 
annet gjorde at han kunne begynne med subutex som behandling for sitt heroinmis-
bruk. Han sier selv at han ikke hadde sett narkotika før han kom til Norge. Khat var 
godkjent, men dette er ifølge ham ikke narkotika. Informanten forteller videre at han 
hadde smakt på hjemmebrent før han kom til Norge, og at han pleide å drikke noen øl. 
Det var «vanlig drikking» på asylmottaket når han spilte kort med andre beboere eller 
var sosial på andre arenaer. 

Han forteller om en tilværelse hvor han ikke oppfylte sine forpliktelser overfor fami-
lien, og heller ikke mht. tilpasningen til det norske samfunnet. Dette var årsaken til at 
han flyttet til en større norsk by hvor han anså muligheten for å få jobb som bedre. 
Ifølge informanten kom han da i kontakt med politiet. Det viste seg at han ikke hadde 
tillatelse til å arbeide, og ble således plassert på et hospits i mangel av alternativer. 
«Jeg ble satt inn på hospits (…) når du sitter på hospits … du ser mye. Folk med sår 
over hele kroppen», sier han. Denne tiden på hospits og skammen over manglende 
gjennomføring av forpliktelser overfor familien var sterkt medvirkende til utviklingen 
av rusmiddelmisbruk. Han begynte med narkotika på dette hospitset, ruset seg mer 
og mer, og kuttet til slutt kontakten med familien i hjemlandet. Informanten sier han 
føler stor skam på grunn av dette – «du ruser deg, du blir annerledes, du glemmer». 

Mannen kom til Oslo på begynnelsen av 2000-tallet. Han forteller om en runddans 
fra den ene institusjonen til den andre, kommunale boliger og hybelhus. Han mener 
at det norske systemet gjør det vanskelig å holde seg nykter, siden man eksempelvis 
sendes fra avrusning og tilbake til hospits. Samtidig skildrer han en måte å leve på 
som langt på vei er avhengig av dette systemet for overlevelse. Informanten fortel-
ler at vonde tanker ble best fjernet ved hjelp av rus. Etter hvert «glemte» han fami-
lien. Han sier at de vonde tankene er til stede hele tiden og kan beskrives som tortur. 
«Hvordan har jeg kommet inn (i dette)?» spør han. 

I løpet av intervjuet kommer informanten stadig tilbake til at han ikke visste noe 
om rusmidler da han kom til Norge. Han visste ikke hvor skadelig de kunne være, 
visste ikke noe om avhengighet og psykiske konsekvenser, og heller ikke hva som var 
ulovlig å bruke i Norge. Alkohol var jo lov, så hvorfor ikke andre former for rusmidler? 
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I hans land er alkohol ulovlig, i Norge er det lovlig, og informanten tenkte derfor at 
rus generelt var lovlig her i Norge. Ingen fortalte ham om hva som var lovlige eller 
ulovlige stoffer i Norge. På spørsmål om hva han skulle ønske var gjort annerledes, 
hva som kunne gjort en forskjell for ham, trekker han til stadighet frem mangelen på 
informasjon om rus og bruk av rusmidler, både fysiske, psykiske, psykososiale og 
juridiske sider ved dette. «Nå vet jeg hva rus betyr», sier han. Han trekker også frem 
hvordan meningen med tilværelsen sakte ble redusert til et minimum og savnet etter 
en forståelse og mening bak hans flukt økte.

«Jeg har gått tom for tårer»
Informant 3 er en kvinne i 40-årene. Hun kom alene til Norge i 2003, gjennom Italia 
og England, på flukt fra et land i krig. Kvinnen bodde mange år på asylmottak nord i 
Norge, uvisst hvor lenge. I løpet av denne tiden fødte hun også et barn. Informanten 
hevder det i liten grad ble brukt tolk på asylmottaket, og de fleste samtaler foregikk 
på gebrokken engelsk. I den grad tolk ble brukt, var det tolketjeneste over telefon, 
noe informanten syntes var en vanskelig måte å kommunisere på. «Jeg er problemer 
for tolken», sier hun.   

Kvinnen er i dag selverklært alkoholiker, og sier at hun ikke visste noe om alkohol 
før hun kom til Norge. Hun begynte å drikke da barnet ble tatt fra henne av barnever-
net. Ifølge informanten ble dette gjort fordi hun ikke snakket norsk, noe som resulterte 
i en rekke sentrale misforståelser – feiltolkninger som igjen resulterte i konflikter som 
førte til at barnevernet tok hennes barn. Påkjenningene dette medførte – sammen 
med «flashbacks» fra krigen i hjemlandet – var utslagsgivende for at hun begynte å 
drikke. Hun sier at hun ikke har klart å holde seg unna alkohol etter dette pga. smer-
tene disse hendelsene har påført henne. Kvinnen gråter når hun forteller, og viser frem 
fysiske arr på armene som stammer fra denne tiden. 

Hun forteller videre at hun drikker ute sammen med andre i et internasjonalt rus-
middelmiljø. «Jeg er internasjonal», sier hun, og forteller at i dette miljøet brukes alt, 
hovedsakelig alkohol, cannabis og khat. Selv drikker hun bare alkohol, og da mest øl. 
Informanten hevder hun ikke ønsker å slutte å drikke før hun får barnet sitt tilbake, 
men det kommer frem i løpet av intervjuet at hun har prøvd flere ganger tidligere. På 
spørsmål om hvordan hun får penger til rusmidler, svarer hun at de som har penger 
i dette miljøet deler med de som ikke har. Dette går på rundgang. I tillegg presiserer 
hun at alkohol er hennes hovedrusmiddel og at dette ikke er dyrt. Kvinnen kom i kon-
takt med hjelpeapparatet i 2005. Utover poliklinisk oppfølging er det lite forfatterne 
vet om hennes videre erfaring med hjelpeapparatet.
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Vi søkte svar på hva som tematiseres i samtaler, opplevel-
sen av å oppholde seg på en rusinstitusjon, det å være en 
minoritet, spørsmål om diskriminering og om slike holdninger 
kommer til uttrykk. Hvilke tilpasninger gjøres i samhandlingen 
med brukergruppen, er det utfordrende forskjeller og hvordan 
møtes dette eventuelt av de ansatte? Utvalgte resultater fra 
utsendt spørreundersøkelse til ansatte ved rusinstitusjoner i 
Norge vil bli presentert i dette kapittelet. Tall, kommentarer, 
refleksjoner og informantenes erfaringer vil bli presentert og 
drøftet. Målgruppen blir tydeligere definert samt hvilke rus-
midler de benytter.
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4.1 Rusdimensjonen
I den utsendte spørreundersøkelsen ble det spesifisert at målgruppen i fokus er 
mennesker med minoritetsbakgrunn med asylsøkererfaring og et kjent rusmiddel-
misbruk. I dette kapittelet kartlegges antall, kjønn og hvilke rusmidler de bruker. 
Brukernes tilknytning til asylmottak og kulturell bakgrunn relateres til deres rus-
middelsituasjon. Dette er for å plassere gruppen i en rusdimensjon for å øke vår 
forståelse av brukergruppen – i tillegg til å kartlegge de ansattes opplevelse av 
å jobbe med mennesker med en annen bakgrunn i forhold til etnisitet, kultur og 
asylerfaring.

Brukergruppen – hvem de er

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 106 rusinstitusjoner og døgnenheter spredt ut 
over hele landet. Vi mottok 82 svar, noe som utgjør en svarprosent på 77 prosent. 
Av disse opplyste 63 prosent at institusjonen er urbant geografisk plassert, mens de 
resterende 37 prosent opplyste at institusjonen er ruralt geografisk plassert. Spørs-
målet omkring geografisk plassering var åpent, slik at det var institusjonene selv 
som definerte seg som urban eller rural.

For å danne et bilde av hvilke institusjoner som har erfaring med målgruppen, er 
følgende innledende spørsmål relevant:

 Figur 2
Har dere brukere med asylsøkererfaring ved deres institusjon? 

Geografisk fordeles brukergruppen med 68 prosent innenfor et selvdefinert urbant 
område og 32 prosent innenfor et ruralt område. Helt konkret viser dette at 31 (39 %) 
av institusjonene hadde representanter fra den brukergruppen vi retter oss mot (i 
2013). Dette kan anses som et lavt tall, men omfanget er allikevel betydelig, og da 
spesielt i urbane strøk. At det handler om et få antall mennesker, er noe som går 
igjen i kommentarfeltene fra undersøkelsen. Enkelte svar fra ansatte på «Hvem er den 
«typiske bruker» (tenker da på kjønn, alder og opprinnelsesland)?» illustrerer dette:

Tabell 1

Ja 39 %

nei 54 %

Vet ikke 6 %

Ja

nei

Vet ikke 6 %

54 %

39 %

Totalt: 79
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«Har for få aktuelle brukere ved vår institusjon til at en kan definere 
noen som “typisk”.»

«For få pasienter til å si noe om trender.» 

Enkelte respondenter mener de har for lite erfaring med brukergruppen til å uttale 
seg på generelt grunnlag. Videre eksempler danner et velkjent bilde:

«Vi har ikke hatt mange med asylsøkerbakgrunn og kan i liten grad si 
noe om hvem den “typiske bruker” er, utover mann tidlig i 20-årene.»

«Mann (har ikke hatt noen kvinner inne), men ingen andre typiske 
trekk, da disse brukerne er få og har stor spredning på øvrige trekk.»

At det i hovedsak dreier seg om menn speiler statistikken generelt, og er derfor ikke over-
raskende. Dette er i et felt hvor populasjonen kvinner utgjør ca. 30 prosent og menn ca. 
70 prosent (SSB tabell: 05735, udatert). Disse kommentarene er representative uttalelser 
og nevner menn i ung alder. Samtidig understrekes det at det er «stor spredning på 
øvrige trekk». 

Enkelte av kommentarene kan tolkes dit at respondentene ikke ønsker å generalisere, 
og derfor fremstår kommentarer noen steder som tvetydige. Allikevel finnes det flere 
fellestrekk i besvarelsen som vitner om en samlet forståelse og erfaring. 

De vi ønsket å kartlegge er altså først og fremst menn. Dette utelukker ikke at også 
kvinner med samme bakgrunn befinner seg i rusmiddelbehandlingen.1 Aldersmessig 
skilles det mellom 20–30 år og 30–50 år. Årsaken til dette skillet er at det fremstår som 
differensiert i svarene fra respondentene, med noe hovedvekt på den yngste gruppen. 
En forklaring er at noen institusjoner har voksne som målgruppe, mens andre er rettet 
mot ungdom og unge voksne. Denne aldersmessige beregningen tar utgangspunkt i 
hvor ofte alder blir nevnt i kommentarfeltet. 

Nasjonaliteter som ofte blir nevnt i forhold til hvor brukeren opprinnelig kommer fra, er 
Afghanistan, afrikansk opprinnelse (respondentene spesifiserer ikke), Irak, Iran, Marokko, 
Midtøsten (respondentene spesifiserer ikke), Pakistan og Somalia – med andre ord fra 
nasjoner som medfører at personen må gjennom en asylsøkerprosess for å få opphold. 
Brukergruppen rapporten baserer seg på er altså hovedsakelig menn mellom 20–50 år 
fra ikke-vestlige land, med en knapp hovedvekt på den yngre delen av skalaen.

1 Dette tematisert grundigere på s. 32 
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Forskjeller på brukere med og uten etnisk norsk bakgrunn ut fra de ansattes per-
spektiv, vil få oppmerksomhet senere. Det kan være nyttig å trekke frem observerte 
forskjeller de ansatte gjør for å etablere en referanseramme i forhold til hvem mål-
gruppen er. På spørsmål om forskjeller ansatte opplever mellom etnisk norske og 
ikke-etnisk norske brukere, blir eksempelvis følgende ofte trukket frem: 

«Traumatiserte og psykisk sjuke – uberegnelige i vanskelige situasjoner.»

«Andre opplevelser, andre måter å reagere på følelsesmessig.» 

Dette er en illustrasjon på at enkelte ansatte mener brukergruppen med asylsøker-
bakgrunn bærer på andre erfaringer enn flertallet av de etnisk norske. Individuelle 
forskjeller kan være forankret i kollektive, betingede forståelses- og fortolknings-
rammer. Kollektive misforståelser og feiltolkninger kan derfor oppstå hyppigere enn 
om institusjonene hadde en homogen kulturell gruppe. 

Uavhengig av etnisk opprinnelse og kulturell bakgrunn, er alle mennesker påvirket 
av sin oppvekst. Det er forskjeller på å vokse opp i et krigsrammet konfliktområde og, 
eksempelvis, oppleve omsorgssvikt og vold i hjemmet. Tilknytningsproblematikk og 
relasjonstraumer hos mennesker som har vokst opp i Norge er som oftest basert på et 
annet årsaksforhold enn krig, eksil og tiden som barnesoldat. Mange ansatte påpeker 
slike forskjeller, samt at traumeopplevelser sammen med brukernes kulturelle bak-
grunn gjør at brukergruppene kan oppfattes forskjellig. Alle informantene oppgir at 
de i all hovedsak har flyktet fra krig og bærer på vonde minner fra fortiden. Informant 
1 var den som la mest vekt på vonde minner fra barndommen og hans strategi for 
å unngå minnene ved å ikke sove. Dette fordi han selv satte sine vonde drømmer i 
forbindelse med traumer fra fortiden. I disse drømmene – som han sier at han har 
hatt fra han var 13 år – ser han blant annet mennesker han drepte som barnesoldat. 

Kvinner med asylsøkererfaring i rusmiddelbehandlingen

For å illustrere subjektive opplevelser av forskjeller, er denne kommentaren fra en 
ansatt illustrerende:

«Er mange likhetstrekk i misbruket uavhengig av kulturell bakgrunn, 
og erfaringsmessig ser vi at disse jentene er blitt utsatt for grovere 
vold og mishandling enn gjennomsnittet. Ofte tunge posttraumatiske 
lidelser, som går tilbake i tiden før de kom til landet. Mishandlingen/
volden fortsetter i samme art, etter innpass i Norge.»
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Denne kommentaren kan tolkes som at rusmiddelmisbruket er det samme, men 
at de individuelle erfaringene de bærer på skiller seg ut i alvorlighet og omfang. 
Tilsvarende fortalte informant 2 at alle rusmiddelmisbrukere er like i selve rusopp-
levelsen, men er forskjellige både før og etter. Da er det erfaring, kultur og person-
lighetstrekk som utgjør forskjellen. Videre opplyser en ansatt:

«Dette er en institusjon for jenter, men ofte jenter i alderen 18–22 som 
er blitt utsatt for omfattende og grov vold/seksuelt misbruk.»

Det samme gjelder altså her, men her anslås også en aldersgruppe som «ofte jenter 
i alderen 18–22». I vårt materiale finnes det veldig lite informasjon om jenter og 
kvinner med asylsøkererfaring. Dette er et tema det finnes lite informasjon om, og 
det regnes med store mørketall. 

Menn er oftere representert i statistikken over rusmiddelmisbrukere enn kvinner, 
men vår empiri viser at kvinner med tilsvarende rusmiddelproblematikk og bakgrunn 
eksisterer. Blant annet er en av informantene våre en muslimsk kvinne med en stor 
rusmiddelproblematikk. Flere av de ansatte påpeker at det er mulig disse kvinnene 
ikke fanges opp av hjelpeapparatet:

«Ikke hatt kvinnelige brukere med bakgrunn som asylsøker.»

«Ingen kvinner innen denne kategorien har vært innlagt.»

«Menn – har vel knapt fått henvisninger på kvinner.»

«Kun menn, svært sjelden kvinner.»

«Flere menn i behandling, flere menn som søker seg inn til behandling.» 

«40 % kvinner, 60 % menn. Svært få/ingen kvinner med ikke-norsk/-vestlig 
bakgrunn.»

Kommentarene vitner om at kvinner er minimalt representert på rusinstitusjonene, 
samtidig som vår empiri skaper et annet bilde av kjønnsfordelingen basert på infor-
masjon fra informantene. En annen kommentar trekker veksel på sistnevnte:

«Det er ingen frie kvinner, sånn at de ses ikke eller høres ikke.»
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Slike kommentarer viser respondentens subjektive oppfatning av andre kulturers 
kjønnsperspektiv. Et ytterlig eksempel på dette er følgende:

«Det påfallende lave tallet av kvinner med minoritetsbakgrunn som 
oppsøker vår institusjon kan muligens være at rusbruket er forbundet 
med skam.»

Skam tilknyttet brukergruppen vil bli grundigere tatt for seg senere, men er forståelsen av 
begrepet og kulturelle forskjeller basert på individuell forforståelse? Eller er det slik at det 
er mer skambelagt å ruse seg blant etniske minoritetskvinner enn etnisk norske kvinner? 

Det kan være flere årsaker til at jenter og kvinner med asylsøkererfaring ikke er så syn-
lige i rusbehandlingen. Den mest åpenbare er den realiteten at kvinner er i mindretall 
både med hensyn til menn som søker asyl i Norge (UDI 2013: 4) samt kjønnsfordelingen 
innenfor rusmiddelfeltet generelt (SSB tabell: 05735). 

Den «typiske» bruker i denne rapporten er altså en mann fra et ikke-vestlig land, mel-
lom 20–50 år med hovedvekt mot den yngre delen av skalaen. Personen har asylsøke-
rerfaring, er en minoritetspasient og har et kjent rusmiddelmisbruk. Leseren må likevel på 
ingen måte tolke det dit hen at kvinnelige personer med samme bakgrunn ikke eksisterer. 

Hvilke rusmidler?

Det neste vi ønsket å kartlegge er hvilke rusmidler som benyttes samt hvordan penger til 
rusmidlene skaffes. Figur 3 viser sammenhengen mellom de institusjoner som opplyser at 
de har brukere med asylsøkererfaring og hvilke rusmidler disse bruker.

 Figur 3
 

Tabell 1

Alkohol 67 %

Amfetamin 67 %

Benzodiazepiner 53 %

Cannabis 73 %

Hasjisj 63 %

Marihuana 47 %

Heroin 70 %

Khat 40 %

Kokain 30 %

Annet 20 %
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Respondentene hadde muligheten til å krysse av på alle alternativene. Cannabis 
som kategori får størst utfall av alle med sine 73 prosent. Dette kan skyldes stoffets 
rolle som biprodukt innen alvorlig rusmiddelbruk, der det brukes som et tilleggs-
middel innen et blandingsmisbruk hvor tyngre stoffer dominerer. Grunnet økende 
kunnskap om konsekvenser av cannabisbruk, er det likevel i europeisk målestokk 
flere som nå søker hjelp på grunn av omfattende cannabisbruk. Det oppgis da som 
primærrusmiddel. Tall fra Norsk pasientregister (NPR) tyder på at det er en betydelig 
andel som søker hjelp grunnet cannabis også i Norge (Skretting 2013: 42–43).

Figur 3 viser også at 63 prosent oppgir alkohol som et benyttet rusmiddel, like mye 
som amfetamin. Alkohol er eneste lovlige rusmiddel og er lett tilgjengelig. Rusmid-
delets effekt gjør det til et verktøy enkelte bruker for å døyve abstinenser inntil noe 
annet foretrukket dukker opp. Det samme kan også gjelde benzodiazepiner. I og med 
at dette kan fås på resept, har dette også et tilgjengelighetsperspektiv, samtidig som 
virkningen beroliger og demper angst og uro. Når det er sagt, bør det understrekes 
at alkohol er det rusmiddelet som flest behandles for totalt i Norge (Indergård, Skiri, 
Solbakken og Urfjell 2013: 23). 

Khat og kokain er det mindre av. Kokain er det minst rapporterte rusmiddelet, nest 
etter kategorien «annet». Kokain er tradisjonelt et dyrt rusmiddel, og det er få per-
soner i gatemiljøene som bruker det til vanlig (Tveiten 2012: 6). Khat knyttes ofte til 
somaliere, og 40 prosent oppgir khat som benyttet rusmiddel.2 

Khat anses av våre informanter som et mildt rusmiddel, og ses som et ledd innenfor 
brukerens rusmiddelkarriere. Flere fortalte at de benyttet khat tidlig i sin rusmiddel-
karriere – man anser ikke dette som et rusmiddel på linje med amfetamin, marihuana, 
alkohol osv. De fortalte at de gikk videre til tyngre rusmidler, men fortsatte samtidig 
med khat av sosiale årsaker. Informant 1 fortalte blant annet om hvordan han startet 
med khat, men grunnet liten eller ingen ruseffekt begynte han med amfetamin. På 
små doser amfetamin beskrev han en effekt som lignet på det å tygge fersk khat, som 
er sjelden tilgjengelig i Norge. Da vi spurte om det var vanlig for asylsøkere i Norge 
å erstatte khat med amfetamin, svarte han bekreftende. Informant 2 bekrefter også 
dette. Han sier at han selv ikke har så mye erfaring med khat, men har sett at perso-
ner i østafrikanske miljøer ofte erstatter khat med amfetamin for å være «i den våkne 
tilstanden». «Det er det farligste, det er jævlig», sier han.

At khat anses av flere som et mildt rusmiddel betyr ikke at det ikke har skadevirk-
ninger. Bruken av khat forhindrer mange menn i å delta i familiens hverdagsliv, noe 
som kan føre til dysfunksjonelle familieforhold (Cox og Rampes 2003 i Ali og Kaur 

2 Det anbefales å lese rapporten Khat og helse: En kunnskapsoppsummering (2013).
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2013: 48). En vesentlig del av familiens økonomi går til khat – og siden mange er 
arbeidsløse og har få muligheter til å få fast arbeid, blir dette problematisk (Hauge 
2009: 153). Slik sett er khat et skadelig rusmiddel som en introduksjon til rusverde-
nen samt destruktivt for familierelasjoner og det økonomiske aspektet.

Amfetamin og heroin – med henholdsvis 67 og 70 prosent – er de mest rapporterte 
av de tunge narkotiske rusmidlene. Dette stemmer overens med hva informantene 
oppgir og antall rusmiddelmisbrukere som kommer til behandling generelt (Inder-
gård, Skiri, Solbakken og Urfjell 2013: 23). Disse midlene kan ses som hovedkatego-
rier for foretrukket rusmidler, hvor de andre ovennevnte midlene er substitutter i et 
blandingsmisbruk. Således skiller ikke dette seg fra tradisjonell alvorlig rusmiddel-
bruk av narkotiske stoffer (ibid.). 

Det er illustrerende at det blant innvandrerungdom og etnisk norske ungdom er et 
markant skille i bruken av alkohol, mens eksperimentering med andre rusmidler har 
et relativt likt omfang. Det er grunn til å tro at ungdommer med innvandrerbakgrunn 
debuterer senere med alkohol enn etnisk norsk ungdom, og mange forblir avholdende 
(Schultz 2007: 34). Eventuelle forskjeller i rusmiddelbruken mellom mennesker med 
asylsøkererfaring og etniske nordmenn vil bli grundigere presentert senere. 

Penger til rus

Ikke bare i prosessen rundt denne rapporten, men også i andre sammenhenger, 
undrer mange seg over hvor penger til rusmidlene kommer fra. Dette gjelder både 
personer som jobber innen rusfeltet, men også den «vanlige» personen på gata. 
I denne undersøkelsen benyttet vi derfor anledningen til å stille spørsmålet til de 
ansatte ved institusjonene og i intervjuene med de tre informantene. Følgene svar, i 
kronologisk rekkefølge, ble gitt av de ansatte ved rusinstitusjonene:

1. Kriminalitet 
2. Kjøp og salg 
3. Som alle andre 
4. Vinningskriminalitet/prostitusjon 
5. Sosial stønad 
6. Innbrudd/NAV/lån 
7. Statsfinansiert/kriminell aktivitet/tyvegods/seksuelle tjenester/

torpedo/underslag/tyveri/ran/svart arbeid/lønn/familie/støtte/
tjenester/tigging 

Kriminalitet er betegnende for hvordan de skaffer seg penger. De ansatte presise-
rer ikke her hva slags kriminalitet det er snakk om, men ser spørsmålet i sammen-
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heng med hvordan den marginaliserte gruppen rusmiddelmisbrukere er generelt. 
Typiske kommentarer er: 

«Som alle andre ved institusjonen: kriminalitet (vinningskriminalitet/
innbrudd, tyveri, ran mv., kjøp/salg av rusmidler) og eventuelt prosti-
tusjon.»

«Som alle andre: kriminalitet, prostitusjon, sosial støtte og svart 
arbeid.»

«Som alle andre» viser til en generalisering innenfor rusområdet, men det er samti-
dig store forskjeller knyttet til vår målgruppe og etniske minoriteter generelt. 

Da dette spørsmålet ble stilt til informantene, var svarene mer utydelige. Informant 
1 har hatt jobb, men har også sonet fengselsstraff for rusmiddelrelatert kriminalitet 
(besittelse og bruk). Informant 2 nevnte oppbevaring og salg, men ga inntrykk av at 
det først og fremst berodde på sosial stønad. Informant 3 pekte også på sosial stø-
nad, men understreket at hun bare drikker øl og at det ikke koster så mye. Det er ikke 
noe problem – «Jeg får tak i alt» – og får fra andre når hun er tom.

Skammens betydning

Skam i tilknytning til rusmidler er et begrep som ofte forbindes med ikke-vestlige 
innvandrere, og kanskje spesielt muslimer. Vi har tidligere (Freng og Lund 2012a) 
skrevet at det finnes individuelle tolkninger i forhold til Koranens forbud av alkohol. 

«Vi ser at flere av informantene bekrefter dette ved å konstruere sin 
egen tolkningsramme når det gjelder rus, og da først og fremst alko-
hol. Ifølge informantene sier Koranen at hvis man drikker alkohol, 
kan man ikke be til Allah eller oppnå gode ting på 40 dager. Dette 
var de muslimske informantene enige om. Det interessante 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» (s. 22).

Dette eksempelet illustrerer først og fremst en relasjon mellom individet og religion. 
Skam blir et relativt begrep, som skifter mellom subjektive og objektive oppfatnin-
ger. En informant påpeker at de kan nullstille seg i forhold til sin gud, altså ikke 
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være skamfull overfor Allah etter 40 dager. Her blir skammens virkning i en sosial 
kontekst helt sentral, og kan oppleves forskjellig. En rusmiddelmisbruker kan bli 
dømt av personer innen samme religion og ilagt skam av andre enn seg selv. 

Det må også presiseres at skam ikke er fraværende blant andre grupperinger. Sam-
tidig er sammenhengen mellom skam og rusmidler høyst reell mht. vår brukergruppe 
– men hva skammen forankres i, er forskjellig fra andres opplevelse av skam. De 
ansatte ved de undersøkte institusjonene svarer følgende på spørsmålet:

 Figur 4
Opplever du at det er mer skambelagt for disse brukerne å ruse seg?

Her ser man en stor andel «ja», men en betydelig del svarer også «nei». Videre er det 
en overvekt som svarer «vet ikke». Når vi kun fokuserte på svarene til de som har 
brukere med asylsøkererfaring, fremsto resultatene slik:

 Figur 5
Opplever du at det er mer skambelagt for disse brukerne å ruse seg?

Totalt: 31

Tabell 1

Ja 47 %

Nei 30 %

Vet ikke 23 %

Ja

Nei

Vet ikke 23 %

30 %

47 %

Vi ser her at kategorien «ja» blant de som har erfaring med brukergruppen er høy 
i forhold til når svarene fra alle institusjonene inkluderes. Omgang med bruker-
gruppen kan derfor endre og påvirke holdningen. Dette bekreftes ved at den høye 
andelen som svarer «vet ikke» samtidig reduseres. De med konkret brukergruppe-
erfaring er altså sterkere i sin oppfatning rettet mot målgruppen enn de som har 
mindre erfaring. 

For å utforske andelen «vet ikke» videre, trekkes kommentarer til det oppfølgende 
spørsmålet «I så fall, knyttes dette opp mot bruk eller misbruk?» frem. Her skilles bruk 
og misbruk av rusmidler i forhold til skam. Oppleves skam i forhold til personens situa-

Totalt: 56
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sjon, eller er det selve bruken av rusmidler som er skambelagt? Dette ses i tilknytning 
til brukerens kulturelle bakgrunn og hvordan andre fra samme kultur bedømmer per-
sonen ut fra kulturelt betingede rammer og forståelsesmønster. I kronologisk rekke-
følge var svarene på spørsmålet om hvorvidt skammen knyttes opp mot bruk eller 
misbruk slik: 

1. Misbruk 
2. Bruk 
3. Begge deler 

De fleste av respondentene knytter primært skammen til misbruk og dernest bruk. 
Samtidig presiseres det at skammen tilknyttes rus, men også oppleves/tolkes indi-
viduelt av brukeren – altså at noen opplever skam, mens andre ikke gjør det. Dette 
er en selvfølgelighet, men kan skyggelegges av tradisjonelle oppfatninger av kultur, 
religion og landstilhørighet. Vi knytter altså kulturelle forklaringer opp mot minorite-
ter og individuelle forklaringer mot etnisk norske. Et empirisk eksempel som knyttes 
til dette er fra en samtale med en av informantene. Han fortalte at et individ fra egen 
kultur «kjefter» og sjikanerer ham på grunn av hans bruk av alkohol, samtidig som 
andre representanter fra samme etniske gruppe er støttende og ønsker mer å hjelpe 
enn å «kjefte». Hans opplevelse er at de som støtter ham, kjenner til hans historie 
og problematikk. Personen som «kjefter» på ham høylytt og foran alle mennesker, 
har ikke denne kunnskapen om ham. Altså ser hun ham som en del av hennes felles 
kultur/religion, og ikke som et lidende individ. Hva begrepene «rusmiddelmisbruk» 
og «skam» innebærer blir altså sentralt både for individet selv, men også for til- 
hørigheten til en gruppe. Kommentaren nedenfor sier noe om akkurat dette: 

«Mer skam når dette fører til kjøp og salg av seksuelle tjenester. Selve 
rusmisbruk er vanskelig å bedømme. Individuelt.»

Opplevelse av skam er altså individuelt og basert på andre menneskers reaksjoner. 
Summen av livet man lever som rusmiddelmisbruker, selvoppfattelsen, skam over 
hvordan livet har blitt, over brutte økonomiske så vel som religiøse og personlige 
forpliktelser, er tungt å leve med. Som en ansatt sier:

«Det knyttes opp mot bruk som ikke er forenlig med normer i fami-
lie eller nærmiljø, eller som påvirker andre viktige arenaer som skole, 
jobb, sosialt nettverk.»
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Sett fra en slik forståelse, er ikke skammen forskjellig fra andre individer og gruppe-
ringer av rusmiddelmisbrukere. Ser man bort fra kulturelle forklaringer, står bruker-
gruppen igjen som «alle andre» rusmiddelmisbrukere. Som tidligere nevnt påpekte 
en av informantene at alle rusmiddelmisbrukere er like under selve rusen. Det er før 
og etter at man er forskjellige. Et sentralt poeng i diskusjonen om rusmiddelbruk og 
kulturell bakgrunn er da om trofasthet til opprinnelig kultur og religion gir en viss 
form for harmoni i hverdagen? 

«(…) for noen kan det å opprettholde sine forpliktelser overfor sin tro 
fordre en viss fornemmelse av harmoni i form av den trygghet og sta-
bilitet daglige gjøremål innehar. Med andre ord kan veien til rus bli 
kortere når en mangler elementær mening i hverdagen, også for religi-
øse mennesker» (Freng og Lund 2012a: 23). 

Veien til et alvorlig rusmiddelmisbruk kan fjerne individuelle prinsipper, holdninger 
og kulturelle verdier. Når relasjonstraumet og rusen dominerer, økes fellesnevnere. 
Skammen individene kan føle er uavhengig av kulturell opprinnelse. 

Samtidig bærer ulike kulturer på ulike syn på hva som kan forårsake skam. I alle 
tilfeller er det en felles universell fellesnevner knyttet til rusmidler som handler om at 
det er mer skambelagt å benytte «ikke kulturaksepterte rusmidler» enn aksepterte. 
Mange av de ansatte påpeker dette, noe følgende sitater illustrerer:

«Misbruk i hovedsak, men for mange med muslimsk bakgrunn også 
mot bruk når det gjelder alkohol spesielt.»

«Særskilt misbruk. Men er helt klart avhengig av hva slags type kul-
tur – hva slags type rusmiddel. Mye skam f.eks. tilknyttet det å bruke 
alkohol hvis du er muslim. Lite skam å bruke khat hvis du er somalier.»

Kommentarene påpeker forskjeller mellom misbruk og bruk, og sier at misbruk skil-
ler seg fra bruk i forhold til skam. Likevel blir en del av skammens kulturelle for-
ankring også tilknyttet bruk. Det islamske forholdet til alkohol er et tydelig eksem-
pel på dette. Koranen nevner spesifikt alkohol og forbyr dette:

«Sure 2: 219. De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, - si: I begge 
ligger stor synd, men også noe godt for menneskene. Men synden i 
dem er større enn nytten i dem» (Koranen 2000: 22).
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Og videre: 
«Sure 5: 90. Dere som tror, alkohol, hasard, offerstener, og spådoms-
piler er en gru og et Satans verk. Unngå det, så det må gå dere godt.»

«Sure 5: 91. Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette fiend-
skap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud, og fra 
bønnen. Skulle dere ikke da la det være?» (ibid: 76–77).

Samtidig som alkohol blir så tydelig definert som et religiøst tabu, er khat definert 
som et illegalt rusmiddel i Norge samtidig som det er et akseptert rusmiddel i andre 
deler av verden. To kategorier innenfor skam, kultur og rus, basert på de ansattes 
perspektiv, skiller seg ut: 

Kulturelle referanser – bruk/misbruk
Kulturelle referanser og skam forbindes med bruken av konkrete rusmidler. Samtidig eksis-
terer andre aksepterte rusmidler, men aksept og moral er alltid knyttet opp mot dette. 
Noen rusmidler er mer aksepterte enn andre, både kulturelt, individuelt og juridisk. 

Universelle referanser – bruk/misbruk
Det universelle skamperspektivet knyttes opp mot misbruk av tunge rusmidler. 
Skammen relateres til konsekvensene misbruket og livssituasjonen fører med seg. 
Veien inn i tungt misbruk innebærer ofte en personlig marginaliseringsprosess, hvor 
tidligere holdninger og verdier bukker under for behovet for rus. Asylsøkere står 
i fare for å være mer utsatt for en slik prosess begrunnet deres sårbare posisjon. 

Kategoriene belyses med en kommentar fra informant 1. Han oppgir at han ikke 
er veldig religiøs, men har samtidig lest Koranen tre ganger. Han tror på en gud, men 
lever ikke etter religiøse dogmer. Da vi spurte ham om forholdet mellom alkohol og 
islam, svarte han at man i hjemlandet er voksen når man er 15, slik som 18 i Norge. Han 
fortalte videre at hvis man bruker rus for å konsentrere seg, eksempelvis khat for å 
jobbe, er dette ikke haram. Hvis man bruker rus for glede, glemsel og/eller i despera-
sjon, er dette haram. Rusmidlene informanten siktet til her var khat, alkohol og canna-
bis, og hans skildring er individuelle tolkningsrammer omkring religion og rusmidler. 

Informanten snakket også om rykter/sladring i eget etnisk miljø. Han sa at han ble 
utsatt for «bonussladring», noe han begrunnet i sin familie- og stammebakgrunn og 
at det var ekstra stas å sladre om ham til familien i hjemlandet. Dette var han veldig 
bevisst på, men ga ikke inntrykk av at det var plagsomt. 

Informant 2 trekker frem lignende opplevelser fra sitt etniske miljø, men strekker 
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det også videre til å omfatte innvandrere generelt. Han sa at innvandrerne som har 
«klart det», ser ned på de andre. Mer spesifikt sa han videre at som rusmiddelmis-
bruker blir han ikke respektert av andre landsmenn ettersom han har sviktet sitt land 
og sin kultur. Informanten føler stor skam på grunn av dette, og hevdet at det etnisk 
norske samfunnet generelt viser mer forståelse og er mer inkluderende i forhold til 
rusmiddelmisbrukere. 

Innledningsvis i intervjuet med informant 3 – da forfatterne gikk gjennom forma-
liteter i henhold til frivillig deltakelse, rettigheter, samtykke og anonymitet – viste 
informanten humoristisk til at anonymitet ikke har noen betydning for henne. Hun 
er kvinnelig alkoholiker fra sitt hjemland som drikker åpenlyst på gaten, og at alle 
mennesker – uavhengig av kultur – ser ned på henne. På direkte spørsmål om skam 
relatert til kultur, islam, rusmidler og kjønn, ble informanten ivrig og litt hissig:

«Nei. Jeg er power (…) Alt som jeg er nå, er på grunn av det som skjedde 
meg i (hjemlandet).» 

Hun var opptatt av å vise at hun ikke hadde noe å skamme seg over og setter sin 
situasjon i sammenheng med hendelser fra fortiden, plassert i den kulturen som 
tildeler henne skam. Likevel sa hun senere at hun har prøvd alt for å bli bedre, 
blant annet ved å gå i moskeen, noe som kan vitne om en pågående tankepro-
sess omkring dette temaet. Krysspresset mellom kulturell bakgrunn og identitet 
blir tydelig, og kan være ekstra påtrengende for misbrukere med asylsøkererfaring. 
Samtidig er dette en universell menneskelig erfaring, siden alle har en bakgrunn 
de speiler sin identitet i. Ved brudd på normer og regler, gjøres man sårbar overfor 
både å tildeles skam av andre og ens egen individuelle opplevelse av skam. 

Fokus på brukergruppens asylsøkererfaring og kulturelle bakgrunn blir relevant. 
Hvilken rolle har disse faktorene for brukergruppens rusmiddelutvikling, og hvilke 
rusmidler kan eventuelt kobles til disse? 

Rusmiddelutvikling – asylsøkererfaring

For å bli bedre kjent med brukergruppen, er det essensielt å se på deres kobling 
til deres asylprosess. Ankomst til Norge og den påfølgende ventefasen er viktige 
momenter i et menneskes asylhistorikk. Å bo på mottak er frivillig, men det store 
flertallet velger dette tilbudet (udi.no 6.10.2008). Vi spurte:
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 Figur 6
«Har noen av disse brukerne bodd på asylmottak? Viktig her å presisere at man kan 
være asylsøker uten å ha bodd på mottak.»

Kategoriene «ja» og «nei» er ganske jevne, mens «vet ikke» er overraskende stor. 
Dette kan skyldes at vi ikke har nådd frem til riktig respondent, men også at asylpro-
sessen i liten grad blir tematisert.3 Tallene hentet fra spørreundersøkelsens totale 
oversikt kan gi et inntrykk av at mange innenfor brukergruppen ikke har bodd på et 
asylmottak. Når man knytter dette spørsmålet utelukkende opp mot ansatte som 
svarer at de har brukere med asylsøkererfaring på institusjonen, blir tallene endret. 

 Figur 7
Har noen av disse brukerne bodd på asylmottak? Viktig her å presisere at man kan 
være asylsøker uten å ha bodd på mottak.Tabell 1

Ja 52 %

Nei 13 %

Vet ikke 35 %

Ja

Nei

Vet ikke 35 %

13 %

52 %

Totalt: 31

«Ja» stiger til 52 prosent når de med konkret brukergruppeerfaring svarer, samtidig 
som «nei» reduseres. «Vet ikke» holder seg ganske jevn, men fortsatt høyt. Hvorfor 
vet ikke de ansatte om deres brukere har erfaring fra et asylmottak? Dette kan være 
sentral informasjon i forhold til å kunne yte hjelp når man vet hvilken virkning dette 
kan ha på menneskets psyke. Kanskje ligger botiden på asylmottak og starten på 
en asylprosess så langt tilbake i tid at erfaringene fra denne fasen av livet fremstår 
som ubetydelige? Alternativt er erfaringene kastet på «glemselens hav»4 av bruke-
ren slik at brukeren selv ikke tematiserer disse erfaringene. Noen av informantenes 

3 Det ses nærmere på dette i neste kapittel.
4 «Glemselens hav» er en metode enkelte kulturer benytter for å fjerne vonde opplevelser.

Totalt: 62

Tabell 1

Ja 32 %

nei 29 %

Vet ikke 39 %

Ja

nei

Vet ikke 39 %

29 %

32 %
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erfaringer kan tolkes dit hen, noe vi har tematisert tidligere (Freng og Lund 2014).
Ettersom de fleste brukere med asylsøkererfaring har bodd på et asylmottak, hva 

mener så de ansatte om botidens betydning for rusmiddelutviklingen?

 Figur 8 
Tenker du at denne botiden kan ha hatt betydning for rusutviklingen?Tabell 1

Ja 14 %

Nei 21 %

Vet ikke 64 %

Ja

Nei

Vet ikke 64 %

21 %

14 %

Totalt: 28

Figuren viser høy oppslutning omkring kategorien «vet ikke». Dette kan relateres til 
de nevnte forklaringer, men kan spørsmålet være vanskelig å svare på? Mange av 
asylsøkerne med rusmiddelmisbruk kommer til landet med et rusmiddelproblem 
som eskalerer i takt med lengden på oppholdet (Freng og Lund 2012a). Dette kan 
gjøre det vanskelig for ansatte å konkretisere hva som ligger bak en rusmiddel-
utvikling. De som svarte nei (21 %) eller ja (14 %) fikk følgende oppfølgingsspørs-
mål: «Hvis ja eller nei, beskriv hvordan du tenker/ikke tenker dette har hatt betyd-
ning?» Eksempler på de som svarte «nei» er:

«Rusutviklingen har vært i etterkant.» 
 

«I de tilfellene vi har hatt pasienter som etterspurt ovenfor, har ikke 
dette blitt oppgitt som grunn for rusing.»

«Rusutviklingen kom i etterkant og hadde ingenting med miljøet på 
asylmottak å gjøre.» 

«Hadde rusvansker allerede før de kom. Men lite holdepunkter for å 
si at det å bo på asylmottak i seg selv øker rusbruken. Ventetiden kan 
være lang, så raskere saksbehandling med påfølgende utsending ved 
avslag er vel det som best ville hindret “gi F”-holdning og eskalerende 
rusbruk.» 
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De første kommentarene viser til at rusmiddelutviklingen har vært i ettertid av opp-
holdet på mottak og peker på at rusmiddelproblemet var etablert før ankomst til 
Norge. Samtidig nevnes risikofaktorer i forhold til rusmiddelutvikling, nemlig lang 
ventetid og tregere saksbehandling.  Andre kommentarer nevner også slike faktorer:

«Langvarig opphold ved asylmottak/spenning forbundet med uforut-
sigbarhet om fremtiden/lediggang over tid, skaper stress. Det er lett å 
komme i kontakt med usunne, alternative miljøer. “Flykte” i rus.» 

«Det ser ut til å være en sammenheng mellom kvaliteten på tilknytning 
i oppvekst og rusproblematikk. Særlig de som har vært barn i asyl-
mottak over tid kan virke som blir uheldig berørt.»

Disse kommentarene trekker frem ventefasen som uheldig for rusmiddelutvikling. 
Den første påpeker ekstremtilstanden mange asylsøkere lever i – en tilværelse 
bestående av uforutsigbarhet og usikker fremtid. Konsekvensene av en slik tilstand 
over tid kan føre til å «flykte i rus» og utvikle negativ psykisk helse. Dette er beteg-
nende for mange rusmiddelmisbrukere, uavhengig av etnisitet. Rusen kan bli en 
flukt fra den vanskelige tilværelsen mange mennesker befinner seg i. Opphold på 
asylmottak generelt kan for enkelte være en ekstremtilstand, og en tidligere infor-
mant beskrev det på følgende måte: «Life on play mode, and you press stand by» 
(ibid: 37). Uavhengig av politiske føringer er asylprosessen en tilværelse som kan 
gjøre asylsøkere til en sårbar gruppe når det kommer til å utvikle negativ psykisk 
helse. Dette er en gruppe som befinner seg i en situasjon hvor tradisjonelle beskyt-
telsesfaktorer mot utvikling av negativ psykisk helse og/eller rusmiddelmisbruk 
svekkes. For de dette gjelder, kan dette skje samtidig som nye risikofaktorer skapes 
og utvikles (Freng og Lund 2012b).

Den andre kommentaren trekker frem at tiden på mottak også kan være uheldig i 
ettertid, og da spesielt for barn som vokser opp på mottak. Disse kan ifølge informan-
ten bli «uheldig berørt» i forhold til rusmiddelutvikling i voksen alder. 

«Mangel på traumebehandling og oppfølging av psykisk helse – lite kon-
trollert miljø ift. bruk – lett å komme i kontakt med andre som ruser seg.»

Manglende mentale undersøkelser og eventuell oppfølging av asylsøkeres psykiske 
helsetilstand ved ankomst til Norge er også en utfordring informantene påpeker. Det 
kan være fordelaktig at asylsøkere undersøkes og ved behov følges opp av psykisk 
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helsevern. Muligheten til å redusere uønskede situasjoner som involverer brukergrup-
pen og asylsøkere generelt kan øke. Kartlegging av psykisk helsetilstand er et viktig 
redskap i forhold til forebygging av store lidelser og uønskede hendelser. Likeså kan 
meningsfulle hverdager virke preventivt overfor problematisk rusmiddelrelatert atferd 
tilknyttet asylsøkere. 

Kommentaren viser videre til «lite kontrollert miljø» ved mottaket. Mange ordinære 
asylmottak er for eksempel ikke døgnbemannet (udi.no 14.5.2008), noe som gjør det 
vanskelig for ansatte ved mottaket å kontrollere hva som skjer til enhver tid. Ensom- 
heten mange opplever kan også gjøre det enklere å etablere kontakt med andre sårbare 
grupper, eksempelvis rusmiddelmisbrukere både utenfor og innenfor mottaket. 

I noen tilfeller kan spesifikke rusmidler kobles til gitte situasjoner, opplevelser og 
hendelser (Robins 1993). Hva da med de som befinner seg i en asylprosess? Vår bruk av 
begrepet knyttes til erfaringer individet har gjort seg i forhold til årsaker til flukt/reise, 
selve flukten/reisen, asylsøkerprosessen, botid på mottak og tilslag/avslag på søknad.5 
Hva tenker de ansatte om sammenhengen mellom asylerfaring og rusmiddelutvikling? 

 Figur 9
Er ditt inntrykk at hvilke rusmidler de bruker, legalt og/eller illegalt, kan ha en sam-
menheng med deres asylsøkererfaring?Tabell 1

Ja 19 %

Nei 35 %

Vet ikke 45 %

Ja

Nei

Vet ikke 45 %

35 %

19 %

Totalt: 31

Selv om figur 9 viser en hovedvekt på «vet ikke» og «nei», svarer 19 prosent at de 
mener brukerens asylsøkererfaring kan ha sammenheng med hvilke rusmidler de 
bruker. 

Både på spørsmålet om botid og asylsøkererfaringens betydning for rusmiddel-
utviklingen, krysser de fleste av innenfor «vet ikke». På videre spørsmål – «Tror du 
at det har hatt betydning for rusmiddelutviklingen om mottaket brukeren bodde på 
var urbant eller ruralt plassert?» – svarer 10 prosent «ja», 27 prosent «nei» og 63 pro-
sent «vet ikke». Det ser dermed ut til at veldig mange av de ansatte ikke vet hvorvidt 
botiden på mottaket har hatt negativ konsekvens for brukernes rusmiddelutvikling. 

5 Dette ble det gitt opplysninger om i informasjonsskrivet til spørreundersøkelsen.



47

Disse tallene viser at en betydelig andel ansatte mener at botiden på mottak ikke har 
konsekvenser innen rusmiddelutvikling.

Informantene vi snakket med relaterte heller ikke rusmiddelutvikling til botiden på 
mottak. De trekker frem vanskeligheter etter innledende fase, sammen med tidligere 
livspåkjenninger, som avgjørende for deres rusmiddelmisbruk. 

Informant 1 mistet en viktig og sentral person etter å ha mottatt statsborgerskap, 
fått fast jobb og leilighet. Han ble alene, noe som brakte frem minner fra tiden som 
barnesoldat. Disse tapene var utslagsgivende for hans rusmiddelutvikling. 

Informant 2 peker på vanskeligheter med å integreres gjennom mangelen på jobb. 
Konsekvensene av dette var at han ikke klarte sine økonomiske forpliktelser overfor 
familien i hjemlandet. Dette – i tillegg til å bli henvist til å bo på hospits – var avgjø-
rende for hans rusmiddelutvikling. 

Informant 3 begrunner sin rusmiddelutvikling i at barnet hennes ble tatt fra henne 
av barnevernet samt på opplevelser fra krigssituasjonen i hjemlandet. 

Generelt sett var ikke informantene vi snakket med spesielt opptatt av botiden på 
mottaket, men relaterer utviklingen av problemer til helt konkrete mangler ved opp-
holdet. Informantenes rusmiddelutvikling knyttes til deres brede asylsøkererfaring, 
men isolert synes ikke botid på mottak å være en vesentlig faktor. Samtidig kan man 
undre seg over om erfaringene fra mottaket fremstår som ubetydelige i dag siden de 
ligger tilbake i tid. Funn fra tidligere prosjekter kan belyse dette på to måter. Den første 
spiller på den ovennevnte, altså forløpet av tid: 

«Ut fra den empirien artikkelen baserer seg på, kan det virke som 
nyankomne asylsøkere opplever større grad av usikkerhet, menings-
løshet og byråkratiske utfordringer enn tidligere (…) Samtidig bør 
det påpekes at de eldre informantene snakker om fortiden og har for 
lengst funnet sin plass i det norske samfunnet. De nyankomne lever i 
presens og opplever disse vanskelighetene her og nå» (Freng og Lund 
2014: 90).

Et vesentlig poeng er altså hvor i asylprosessen en søker befinner seg. Sitatet er 
hentet fra intervjuer av informanter som ikke hadde et rusmiddelproblem, men det 
er allikevel nærliggende å tenke på hva som er viktig på gitte tidspunkt i et menne-
skes liv. Tidsaspektet og innholdet i tiden er altså sentralt.

En annen innfallsvinkel er hvor lang selve botiden på mottak er. Felles for informant 
1 og 2 er at deres ankomst sammenfaller med opprettelsen av UDI og statlige asylmot-
tak i 1988 (udi.no 18.12.2008). Asylsituasjonen var da mindre presset enn den er i dag. 
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Etableringen av UDI og statlige asylmottak reflekterte rask vekst i asylsøknader, men 
situasjonen og omfanget av antall søknader var mindre enn slik vi kjenner det i 2014.

Både hovedvekten av de ansatte og informantene mener botiden på mottak ikke 
har negativ effekt for rusmiddelutviklingen. På tross av dette kan det allikevel virke 
som om rusmiddelutviklingen kan relateres til andre momenter knyttet opp til asyl-
søkererfaring. 

Rusmiddelutvikling – kulturell bakgrunn

Begrepet kulturell bakgrunn forstås her som «den referanserammen et individ har 
med seg fra det miljøet de vokste opp i. Noe som kan gi seg uttrykk i eksempelvis 
atferd, religionsutøvelse, oppfatning av familiens betydning, syn på likestilling og 
oppfattelse av sykdom». 

Etter fokuset på asylsøkererfaringens betydning i forhold til rusmiddelutvikling, 
rettes nå fokuset på de ansattes oppfatning av kulturell bakgrunn og rusmiddelutvik-
ling. På spørsmålet «Er ditt inntrykk at kulturell bakgrunn hos brukerne har betydning 
for utviklingen av et rusmiddelmisbruk?», svarer respondentene følgende:

 Figur 10

Vi ser også her at få ansatte mener kulturell bakgrunn har betydning for utviklin-
gen av rusmiddelproblemer. Samtidig svarer en stor andel «vet ikke». Knyttes dette 
spørsmålet kun opp mot de som oppgir at de har brukere på institusjonen, gir det 
følgende resultat:

Totalt: 60

Tabell 1

Ja 18 %

nei 35 %

Vet ikke 47 %

Ja

nei

Vet ikke 47 %

35 %

18 %
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 Figur 11
Er ditt inntrykk at kulturell bakgrunn hos brukerne har betydning for utviklingen av 
et rusmiddelmisbruk?

Totalt: 31

Tabell 1

Ja 16 %

Nei 52 %

Vet ikke 32 %

Ja

Nei

Vet ikke 32 %

52 %

16 %

Over halvparten av de som har erfaring med brukergruppen mener altså at kul-
turell bakgrunn ikke kan relateres til rusmiddelutviklingen. I kommentarfeltet til 
oppfølgingsspørsmålet «Hvis ja, skiller dette seg fra øvrige brukere ved deres insti-
tusjon? Hvordan?», henvises det til forestillinger om forskjeller som «Vi ser ingen 
med norsk/vestlig bakgrunn som eksempelvis bruker khat» og «Æresbegreper og 
skamfølelse». Kommentarene peker på årsaksforklaringer og sammenhenger, og 
forklarer hva eventuelle forskjeller mellom brukernes rusmiddelutvikling begrun-
nes i. 

«De som er i behandling hos oss, har mye traumer. Opplever at en 
del av rusens funksjon er å dempe psykiske plager knyttet til historisk 
bakgrunn.» 

Den ansatte relaterer rusmiddelmisbruket til psykiske lidelser forårsaket av bru-
kerens livserfaring – et utslag av brukerens historikk og livspåkjenninger. Slike 
påkjenninger kan knyttes til krigserfaringer, nød og fattigdom, men også til dys-
funksjonelle mellommenneskelige relasjoner. Dårlige oppvekstsvilkår er en felles-
nevner blant mange med rusmiddelproblematikk, uavhengig av etnisk og kulturell 
bakgrunn. Neste kommentar tar høyde for dette og viser videre til en annen opp-
fatning:

«Mange av våre brukere har hatt vanskelige oppvekstsvilkår, men har 
likevel hatt et hjelpeapparat som har fanget dem opp. Dette har ikke 
de/den med minoritetsbakgrunn. Det dreier seg her om gatebarn uten 
tilknytning til oppholdslandet og uten kontakt med hjelpeapparatet 
eller pårørende.»
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Den ansatte retter oppmerksomheten mot mangel på kunnskap om hjelpeapparatet 
– og kanskje det norske samfunnet generelt. En av årsakene til at brukergruppen 
i fokus ofte faller utenfor hjelpeapparatet, er ofte grunnet i uvitenhet, manglende 
orientering i et komplekst system, analfabetisme, PTSD osv. Det kan også være en 
utfordring for hjelpeapparatet å fange opp og ivareta mennesker med slike van-
skeligheter. To av våre informanter forteller om betydningen av egen uvitenhet og 
mangelfull informasjon ved ankomst til Norge, og setter det i sammenheng med 
egen rusmiddelutvikling. 

Informant 1 peker mot manglende opplysning generelt ved ankomst til Norge, med 
fokus spesielt på manglende psykisk helsesjekk. Denne mannen er sterkt traumati-
sert, og forsto ikke dette selv før han lærte seg det norske språket. Ifølge informanten 
kunne hans rusmiddelmisbruk vært unngått (eller begrenset) dersom psykisk helse-
sjekk hadde blitt gjennomført tidligere. Han sier også at han savnet informasjon om 
rettigheter og hjelpeapparatet. Det må påpekes at mannen var i kontakt med hjelpe-
apparatet, men sier selv at dette ikke var tilpasset ham. Dette var imidlertid ikke rett 
etter ankomst, men en stund etter etablering i Norge. 

På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes, svarer informant 2 at infor-
masjon han forsto og kunne relatere seg til ville vært avgjørende. Dette var fravæ-
rende, og han visste ikke noe om skader eller legaliteten rundt rusmidler da han kom 
til Norge, verken skadeomfanget ved bruk, avhengighet eller de juridiske sidene. 
Videre snakker han om manglende opplysning vedrørende hans rettigheter. 

Begge informantene oppgir at de savnet informasjon de nå har kunnskap om ved 
ankomst til Norge, og setter dette i sammenheng med rusmiddelutviklingen. Derav 
kan det diskuteres hva disse manglene består av. Er det reelle mangler ved asyl-
institusjonen? Er det språklige misforståelser som forårsaker en uoversiktlig asyl-
prosess? Kan det være informantenes splitting av verden som fordeler skyld? Eller er 
det en blanding av alle disse elementene, hvor informantenes kulturelle bakgrunn og 
erfaring gjør seg gjeldende i form av deres måte å tolke situasjonen på? Uvitenhet om 
det norske samfunnet, rettigheter og kultur kan settes i sammenheng med betingede 
og ubetingede forskjeller fra deres opprinnelsesland. 

Informant 1 sa i begynnelsen av intervjuet at han ikke hadde ruset seg før han kom 
til Norge, noe som utover i samtalen viste seg å ikke stemme. Informant 2 sa at han 
ikke visste hva narkotika var før han kom til Norge, men utover i intervjuet snakket han 
om khatbruk i hjemlandet. Her kan det trekkes frem at khat ikke nødvendigvis anses 
som narkotika i informantens hjemland, noe som også gjelder informant 1. 

Ifølge informant 1 var hans første møte med rusmidler knyttet til tiden som barne-
soldat og tvungen bruk for å adlyde generalenes kommandering. Slik kan informanten 
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se dette som om at det ikke var hans eget frie valg. Likevel snakket han mer lyst-
betont om eksperimentering med cannabis, bruk av khat og hjemmebrent før han 
kom til Norge. Felles for informant 1 og 2 er at deres oppfatning om narkotika først 
og fremst henspiller på rusmidler i pulverform, spesielt amfetamin og heroin. Dette 
kan ses i sammenheng med deres kulturelle bakgrunn i forhold til hva som oppfat-
tes som kulturaksepterte rusmidler. Aspekter ved informantenes kulturelle bakgrunn 
settes i forbindelse med rusmiddelutviklingen gjennom manglende kunnskap om og 
forståelse for det norske samfunnet og kultur. Rusmiddelutviklingen kan blomstre i 
problematiske møter med ny kultur, men trenger ikke direkte relateres til forskjellige 
kulturers kategorisering av rusmiddelbruk. 

I tråd med hva informant 2 tidligere skildrer, påpeker en ansatt følgende:

«Personer med fremmedkulturell bakgrunn/asylsøkererfaring får plass 
på rusinstitusjoner like mye på bakgrunn av bostedløshet, sosiale pro-
blemer, økonomiske problemer og psykiske problemer som på grunn av 
rusproblemer. En del kan stå i fare for å utvikle et større rusproblem enn 
de hadde i utgangspunktet på grunn av miljøpåvirkning.»

Ifølge respondenten kan miljøpåvirkning fra rusinstitusjonen være negativ for bru-
keren. Ses dette i sammenheng med de øvrige livspåkjenningene – «bostedløshet, 
sosiale problemer, økonomiske problemer og psykiske problemer» – danner dette 
et bilde av tradisjonelle risikofaktorer for rusmiddelutvikling. Likevel kan det ten-
kes at psykiske problemer kan ha opphav i brukerens asylsøkererfaring heller enn 
kulturelle bakgrunn. Krigserfaringer, nød, fattigdom og dysfunksjonelle mellom-
menneskelige relasjoner, samt det å tilhøre en allerede marginalisert del av befolk-
ningen, skaper en opplevelse av dobbel marginalisering. 

Videre ønsket vi svar på hva ansatte med brukergruppeerfaring tenker om kulturell 
bakgrunns betydning for valg av rusmiddel.

 Figur 12
Er ditt inntrykk at hvilke rusmidler de bruker kan ha en sammenheng med 
deres kulturelle bakgrunn?Tabell 1

Ja 26 %

nei 42 %

Vet ikke 32 %

Ja
nei

Vet ikke 32 %

42 %

26 %

Totalt: 31
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En hovedvekt av de spurte mener altså at kulturell bakgrunn ikke har noen betydning. 
Dernest kommer atter en stor oppslutning om kategorien «vet ikke». Dette kan ha 
sammenheng med at miljøet har betydning, men ikke nødvendigvis kulturen. Samti-
dig mener 26 prosent at kulturell bakgrunn kan relateres til valg av rusmidler. Noen 
kommentarer fra oppfølgingsspørsmålet «Hvis ja, beskriv hvordan» nyanserer dette: 

«For noen er det klare kulturelle verdier knyttet opp til hvilke rusmidler 
som er akseptable/uakseptable.»

Flere ansatte viser videre til følgende:
«Lite alkohol der det er religiøs tilknytning til islam.»

«Lite bruk av alkohol kan ha religiøse årsaker.»

«Personens forhold til at cannabis og khat er vanlig at respekterte 
mennesker bruker.»

«Mye bruk av khat som henger sammen med kulturell bakgrunn. Hasj 
“defineres” ikke som rusmiddel.»

«Khat har en sterk kulturell aksept.»

Respondentene relaterer «lite bruk» av alkohol til religion, nærmere bestemt til 
islam. Videre pekes det på at khat og cannabis ikke defineres som rusmiddel i 
enkelte kulturer, og begrunner dette i kulturell bakgrunn. Samtidig er det sentralt å 
understreke at individer med samme kulturelle bakgrunn ikke nødvendigvis deler 
samme oppfatning om rusmidler. Informanten som blir trakassert av en kvinne fra 
samme etnisk populasjon, men forsøkt hjulpet av andre, bekrefter dette. Det finnes 
subkulturer innenfor kulturen, og kommentaren under sier noe om det:

«Det oppgis at rusmiddelet er brukt i opprinnelseslandet, det er vanlig 
enkeltvis eller gruppevis fra opprinnelsesland.» 

Det kan altså være enkeltbrukere eller grupperinger i opprinnelseslandet som 
bruker rusmidler, som er en sterk indikator på at rusmiddelbruken kan ha startet 
nettopp i hjemlandet. Utfordringer knyttes til at kjennskap til et rusmiddel og dens 
effekt kan eskalere til et misbruk dersom man befinner seg i en sårbar situasjon fylt 
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med risikofaktorer. Andre kommentarer beskriver at valg av rusmiddel er noe som 
oppstår i møte med Norge, heller enn noe asylsøkeren bærer på:

«Dette tror jeg har mer sammenheng med det miljøet den enkelte blir 
tilknyttet enn kulturell bakgrunn.»

«Misbruk virker i større grad å være styrt av tilgjengelighet på hjem-
plassen enn ev. kulturelle forskjeller. F.eks. muslimsk kvinne med alko-
holmisbruk.»

Det trekkes frem miljø og tilgjengelighet som sentrale brikker i rusmiddelutviklingen, 
noe som gjelder alle grupperinger med samme form for individuelle utfordringer. 
Et sentralt spørsmål er om alkoholens posisjon som lovlig rusmiddel øker risikoen 
for mennesker med sårbarhet til rus, uavhengig av kulturell bakgrunn. Informant 3, 
en muslimsk kvinne med et alkoholmisbruk, ble fratatt barn av barnevernet, noe 
kvinnen selv mener var forårsaket av språkproblemer. Informanten setter ikke dette 
selv i forbindelse med eget alkoholmisbruk og PTSD, og hevder hun først begynte 
å drikke etter at barnet ble tatt fra henne. Dette, sammen med hendelser fra forti-
den, ble for mye å bære på, og hun søkte tilflukt i alkoholrus. Kvinnen ønsker ikke 
å slutte å drikke før hun får barnet tilbake, og evner tilsynelatende ikke å se at det 
kan være en sammenheng mellom disse faktorene. Hun oppgir å være en del av et 
internasjonalt rusmiddelmiljø, hvor alle hjelper hverandre med tilgang til rus. Kvin-
nens alkoholmisbruk opprettholdes i et internasjonalt nettverk hvor fellesnevnere 
er rusbruken samt en akseptert annerledeshet i forhold til det etnisk norske miljøet. 

Oppsummering
Brukergruppen i undersøkelsen består av menn mellom 20–50 år, med hovedvekt på 
den yngre delen av skalaen. Kvinner finnes i empirien og er også en del av brukergrup-
pen, men i mindre grad enn menn. Felles for vår målgruppe er at de bærer på andre og 
ofte mer politiske/krigsrettede traumer og livspåkjenninger enn etnisk norske brukere. 

Misbruket er et blandingsmisbruk med vekt på tyngre rusmidler som amfetamin 
og heroin. Mildere rusmidler med en kulturell tilknytning, som eksempelvis khat, er 
også en del av dette. Brukere med flukt-/asylbakgrunn skaffer penger til rus på lik linje 
med andre misbrukere, og da spesielt gjennom kriminalitet. Ansatte på institusjoner 
forbinder denne gruppen med en høyere opplevelse av skam mht. rusmidler, men en 
betydelig del er uenig rundt dette. Skammen forbindes først og fremst med misbruk, 
men også bruk av ikke kulturelt aksepterte rusmidler. En av informantene oppgir å føle 
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mye skam, men begrunner dette i skam han blir tildelt av andre landsmenn. Dette fordi 
han som rusmiddelmisbruker har sviktet eget land, familie og kultur. De andre infor-
mantene forteller om lignende opplevelser, men vektlegger ikke dette i samme grad. 
Likevel har de alle en stor bevissthet omkring temaet. 

52 prosent av de som har brukere med asylsøkererfaring, oppgir at deres brukere 
har bodd på mottak. Av disse oppgir mange at de anser botid på mottak som lite 
betydningsfullt i forhold til rusmiddelutvikling. Samtidig oppgir en hovedvekt av de 
spurte (64 prosent) at de ikke vet, og spørsmålet blir da hvorfor de ikke vet. Det samme 
kan sies om asylsøkererfaring og valg av rusmiddel. Dette forandrer seg når man trek-
ker asylbegrepet ut av spørsmålsstillingene og erstatter disse med kulturell bakgrunn. 
På spørsmål omkring kulturell bakgrunns betydning for rusmiddelutvikling, svarer 52 
prosent at dette ikke har noen betydning, mot 32 prosent som ikke vet. Informantenes 
rusmiddelutvikling settes i forbindelse med asylsøkererfaring, og da i form av vonde 
opplevelser fra fortiden. Når denne historikken settes sammen med motgang i møte 
med ny tilværelse i Norge, kan det resultere i utvikling av negativ psykisk helse og 
rusmiddelmisbruk. To av informantene setter egen rusmiddelutvikling i sammenheng 
med manglende opplysning og informasjon ved ankomst til Norge. Dette kan videre 
ses i forbindelse med deres kulturelle og individuelle bakgrunn. Bruk av kulturaksep-
terte rusmidler, tilgjengelighet av illegale rusmidler samt uvitenhet om det norske sam-
funnet og hjelpeapparatet kan gjøre en sårbar i problematiske, kryss kulturelle møter. 

Mange ansatte setter valg av rusmidler i sammenheng med brukers kulturelle bak-
grunn. Rusmidlene som ble trukket frem var khat og cannabis, men mange påpeker at 
valg av rusmidler først og fremst henger sammen med miljøpåvirkning. Det refereres 
da til miljø som brukere er kommet i kontakt med etter ankomst til Norge. 

En utfordring i forhold til resultatene fra spørreskjemaet, er den store andelen som 
svarer «vet ikke». Er det slik at respondentene ikke vet hva de skal svare eller blir ikke 
tematikken tatt opp i samtale med brukerne? Med dette som utgangspunkt, rettes det 
nå fokus på hva som tematiseres i samtaler med brukerne. 

4.2 Hva tematiseres i samtaler med brukeren?
For å kartlegge mulig årsak til rusmiddelutvikling og for å øke kunnskapen knyt-
tet til brukere med asylbakgrunn, er det essensielt å utvide forståelsen. I henhold 
til denne brukergruppen er det derfor sentralt å spørre om erfaringer knyttet opp 
til asylsøkererfaring og kulturell bakgrunn. På spørsmålet «Tematiseres brukerens 
erfaring fra asylmottaket i samtaler med brukeren?», viser den totale oversikten føl-
gende:
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 Figur 13

På tross av at kategorien «vet ikke» er på hele 47 prosent, er «ja» på 34 prosent. 
Dette er et resultat som endrer seg når spørsmålet kun besvares av institusjoner 
med brukergrupperepresentanter: 

 Figur 14
Tematiseres brukerens erfaring fra asylmottaket i samtaler med brukeren?Tabell 1

Ja 48 %

Nei 19 %

Vet ikke 33 %

Ja

Nei

Vet ikke 33 %

19 %

48 %

Totalt: 27

Inntrykket forandres noe, men det generelle bildet står igjen som det samme. Når 
dette ses i sammenheng med de institusjoner som har erfaring med brukergrup-
pen, stiger prosentandelen av de som tematiserer tiden på asylmottak. I kommen-
tarfeltet er det utsagn som belyser dette. Flere peker på at asylsøkererfaring ikke 
kartlegges:

«Vi har ikke aggregerte data for dette (…) Kanskje får ikke denne grup-
pen den hjelpen den trenger.»

«Vi kartlegger ikke om brukere (med innvandrerbakgrunn) som har 
vært hos oss har asylbakgrunn eller ei, derfor vanskelig å besvare 
undersøkelsen.»

«Det har ikke vært aktuelt å kartlegge våre søkeres ev. asylsøkerbak-
grunn siste året.»

Tabell 1

Ja 34 %

nei 19 %

Vet ikke 47 %

Ja

nei

Vet ikke 47 %

19 %

34 %

Totalt: 53
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Når asylsøkererfaring ikke kartlegges, vil dette også gjelde botid på mottak. Samtidig 
viser undersøkelsen at mange av respondentene har et klart inntrykk av at botid på 
mottak ikke har hatt noe å si for rusmiddelutviklingen (se forrige kapittel). Dette kan 
tyde på at botid har blitt tematisert av en betydelig andel. Samtidig viser følgende 
kommentar at avstand i tid kan være et viktig element i denne sammenhengen: 

«Vår institusjon har i begrenset grad erfaring med fremmedkulturelle 
pasienter. De som har vært hos oss har bodd i landet i mange år, og 
har langt på vei tilegnet seg norsk kultur i tillegg til sin opprinnelses-
kultur. Alle har kunnet norsk. Ingen har kommet direkte fra mottak.» 

Det påpekes her at «ingen har kommet direkte fra mottak» og at erfaringen fra asyl-
mottaket kan ha vært mange år tidligere. En slik erfaring kan være noe brukeren 
normaliserer og ser på som et glemt kapittel, og dermed ikke noe behandleren 
intui tivt tar tak i. Ut fra en vestlig forståelse og kategorisering av psykisk lidelse, 
kan det være sentrale erfaringer fra en persons liv på mottak som med fordel bør 
bevisstgjøres og tematiseres. Mennesker i en situasjon dominert av usikkerhet over 
lengre tid – i et fremmed land, på flukt fra et annet, mulig traumatisert, midt i en 
asylprosess – er dominert av risikofaktorer og kan være ekstremt sårbare. Dette 
kan ha satt sine mentale spor, selv om det i tid er lenge siden. Samtidig kan perio-
den ligge langt bak i tid for brukeren selv, og dermed ikke vesentlig for personens 
nåværende referanseramme. Hva da med tematisering av de kulturelle rammer? 

Løsrives selve ordet «asyl» fra spørsmålsstillingene, ser man endringer i figurene. 
Figur 15 nedenfor viser resultater fra de som har brukergruppen på institusjonen på 
gitt tidspunkt, og tar for seg kulturell bakgrunn. Hva ligger bak disse tallene? Er kultu-
rell bakgrunn lettere å gripe tak i enn botid på mottak?

 Figur 15 
Tematiseres brukerens kulturelle bakgrunn i samtaler med brukeren?Tabell 1

Ja 79 %

Nei 7 %

Vet ikke 14 %

Ja

Nei

Vet ikke 14 %

7 %

79 %

Totalt: 29
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Kulturell bakgrunn omfavner i stor grad oss som mennesker, mens botid på mottak 
er en hendelse noen havner i. En konkret aktivitetsdetalj, mens kulturell bakgrunn 
er mer et fenomen alle er i og har. Følgende kommentarer fra ansatte skildrer dette:

«Det å bruke litt mer tid for å forstå kulturell bakgrunn øker vår forstå-
else for brukerens problematikk, noe som igjen kan føre til at vi kan gi 
brukeren et bedre tilbud.»

«Om man ikke hele tiden stiller spørsmål ved egne kulturelle forutset-
ninger og søker å forstå brukerens verdier, mål og håp og deres for-
ankring i hans/hennes kultur, vil mye behandling ikke komme til nytte.»

Disse søker å øke forståelsen gjennom kunnskap om kulturell bakgrunn for å kunne gi 
et bedre tilbud og for at kulturell bakgrunn skal bli sentral for selve behandlingen. De 
som har en annerledes kulturell bakgrunn, har da ofte erfaring fra å leve i en asyltil-
værelse. Slik erfaring kan ha en vesentlig innvirkning på menneskers psykiske helse. 

Mennesker med denne form for erfaring er ikke en homogen gruppe. De kommer 
fra forskjellige land, har forskjellige erfaringer og bærer på forskjellige verdisystemer 
og kulturelle perspektiver. Det de har til felles, er reisen og det å være ny i et fremmed 
land. Figur 16 viser i hvilken grad det å være ny tematiseres i samtaler med brukerne.

 Figur 16
Tematiseres brukerens erfaring med å være ny i Norge i samtaler med brukeren?

Tabell 1

Ja 77 %

Nei 7 %

Vet ikke 17 %

Ja

Nei

Vet ikke 17 %

7 %

77 %

Totalt: 30

Resultatet er veldig likt fordelt i forhold til spørsmålet relatert til kulturell bakgrunn. 
Det er en liten oppgang «vet ikke», noe kommentaren under muligens forklarer:

«Vansker med å finne ut hva som kommer av annen kulturell bakgrunn 
og hva som er tilegnet i Norge som subkultur (som alle andre henvist 
til oss).»
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Respondenten sier det er vanskelig å skille ut hva som er hva i samtaler. Videre 
understreker kommentaren en sårbarhetsfaktor hos brukergruppen – det å stå mel-
lom to kulturer og krysspresset som følger med. Følgende kommentarer nyanserer 
dette:

«Pasienten har i mange år slitt med “å være norsk”, ikke skille seg ut, 
bortsett fra hudfarge. Identitetsproblematikken hos han er stor.»

«(…) vi jobber en del med å få pasienten til å se seg selv ut fra hva han 
er og ikke hva han prøver å være (norsk kontra persisk). Vi jobber derfor 
en del med identitetsproblematikk og kulturaksept/kulturforståelse.»

Disse kommentarene viser at det er essensielt å tematisere opplevelsene i samtaler. Å 
tematisere brukerens kulturelle bakgrunn og det å være ny i Norge, kan være vesentlig 
i forhold til relasjonsetablering – derav også behandlingseffekten. Botid på asyl mottak 
vil i så måte ha en viktig rolle. Likevel, som vist i forrige kapittel, var heller ikke infor-
mantene opptatt av botiden på asylmottak. Det var i møte med det norske samfunnet 
det begynte å bli vanskelig for dem, noe som kan relateres til «å være ny i Norge». 

Begrepene «kulturell bakgrunn» og «å være ny i Norge» kan fremstå som mer natur-
lige å tematisere enn erfaringen fra asylmottak. «Kulturell bakgrunn» er et begrep som 
kastes rundt i dagligtalen og gis forskjellige meninger av både avsender og mottaker. 
«Å være ny i Norge», eller «å være ny i et annet land», er noe de aller fleste kan relatere til. 
Dette er en fornemmelse mange mennesker kan føle på og intuitivt leve seg inn i. Frem-
medgjorthet kan oppleves på flere nivåer, i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer. 
Således kan det falle seg helt naturlig for både bruker og behandler at disse erfaringene 
tematiseres, heller enn konkrete detaljer fra asylmottak. Forståelsen, fellesnevnere og 
felles referanse er større enn de konkrete opplevelsene. Spørsmålet blir da om ikke 
botid på mottak bør integreres i oppfatningen av brukerens kulturelle bakgrunn. 

Oppsummering
79 prosent av de som har brukergruppen inne til behandling, svarer at de temati-
serer kulturell bakgrunn i samtaler. 77 prosent svarer at de tematiserer det å være 
ny i Norge, mens 48 prosent svarer at de tematiserer erfaringene fra asylmottak. 
Årsaken til den lavere andelen «ja» kan forklares med at erfaringene ligger langt 
tilbake i tid og kan oppleves irrelevant for brukerens identitet og historie. Det kan 
også skyldes at begrepene «kulturell bakgrunn» og «å være ny i Norge» er enklere å 
gripe tak i og derfor mer naturlig å tematisere. Derav bør man være oppmerksom på 
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brukerens erfaring fra asylmottak. Dersom man videre anser dette oppholdet som 
en del av brukerens kulturelle bakgrunn, vil det kanskje bli en mer naturlig integrert 
del av samtaletematikken. 

Begrepet «kulturell bakgrunn» gir raskt en forestilling om forskjeller. Når man snak-
ker om forskjeller innen etnisitet og kultur, og forståelse/tolkning knyttet til dette, er 
det naturlig å også sette fokus på diskriminering. Finnes det og kommer diskrimine-
ring til uttrykk på rusinstitusjoner i Norge?

4.3 Diskriminering
Eksterne endringer og intern uro?
For å kartlegge opplevelsen av diskriminerende situasjoner, er det relevant å se 
etter endringer i institusjonenes brukergruppe. Endringer kan påvirke holdnings-
endringer og påvirke mellommenneskelige relasjoner basert på kulturelle og 
etniske opphav. Vi spurte derfor: «Har det vært endring i antall brukere med asyl-
søkererfaring de siste 3 årene?» Den totale oversikten viser følgende:

 Figur 17

Men når spørsmålet knyttes til institusjonene som har brukergruppen inne til 
behandling, blir resultatet som følger: 

 Figur 18
Har det vært endring i antall brukere med asylsøkererfaring de siste 3 årene?Tabell 7

Ja 26 %

Nei 42 %

Vet ikke 32 %

Ja

Nei

Vet ikke 32 %

42 %

26 %

Totalt: 31

Tabell 1

Økning 20 %

Stabilt 77 %

Reduksjon 3 %

Økning

Stabilt

Reduksjon 3 %

77 %

20 %

Totalt: 66

%
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Figur 18 viser at institusjonene med brukere med etnisk minoritetsbakgrunn opp- 
lever en økning, og vi stilte spørsmålet om hvordan dette oppleves på institu- 
sjonene.

  Figur 19 
Hvis økning eller reduksjon: Har dette noen betydning for miljøet på institusjonen?

Tabell 12

Ja 22 %

Nei 30 %

Vet ikke 48 %

Ja

Nei

Vet ikke 48 %

30 %

22 %

Totalt: 23

På tross av at 48 prosent svarer «vet ikke», ser man at endringene i brukergruppen 
har liten betydning for miljøet. Det er allikevel 2 av 10 som svarer «ja». Spørsmålet 
blir hvordan dette oppleves på institusjonen.

I påfølgende kommentarfelt uttrykker mange et behov for å forklare hvorfor de ikke 
har brukere med asylsøkererfaring. De som derimot mener å ha opplevd forandringer 
i miljøet, nevner stort sett de samme faktorene:

«Alltid utfordring vedrørende område som kultur, religion. Respekt for 
kjønn og forståelse for individets frie evne til tenkning uavhengig av 
religion.»

Kultur og religion trekkes frem som mest utfordrende i møte med brukere med 
annen etnisk bakgrunn. Hvordan forskjeller innenfor disse kategoriene oppleves 
blir diskutert senere, men det er sentralt å merke seg at årsaken til opplevelsen av 
diskriminering og konflikt kan ligge her:

«Flere beboere med samme bakgrunn skaper lett uro på institusjonen. 
Flere av de tradisjonelle beboerne er noe skeptiske til de nye.»

Kommentaren beskriver at jo flere med samme bakgrunn som bor på en avdeling, 
desto mer uro kan oppstå på institusjonen. Likevel skiller kommentaren mellom 
tradisjonelle, og derav også utradisjonelle, beboere. Sannsynligvis sikter dette til 
individer med etnisk norsk bakgrunn versus brukere med annen etnisk bakgrunn, 
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hvor flere er «noe skeptiske til de nye». Et perspektiv som da bør trekkes frem, kan 
hentes fra følgende kommentar:

«Språk/kommunikasjon/forståelse av sosiale spilleregler kan være en 
utfordring i fellesmiljøet. Samtidig har vi observert at pasienter med 
slik bakgrunn mobiliserer hjelpebehov hos andre pasienter.» 

Språk og felles forståelse av sosiale spilleregler er knyttet til kulturell bakgrunn, 
som kommentaren nevner. I motsetning til skepsisen til de tradisjonelle beboerne 
ovenfor, trekkes det frem en empatisk faktor – nemlig behovet for å hjelpe andre. En 
annen innfallsvinkel er forståelsen av miljøet på selve institusjonen: 

«Det har selvsagt en betydning i den forstand at miljøet hele tiden er 
et produkt av de kulturene folk tar med seg, men ikke nødvendigvis når 
det gjelder f.eks. kvalitet på miljøet i forhold til hva vi ønsker å oppnå 
med helsetilbudet.»

Kommentaren tar høyde for at miljøet på en institusjon består av flere komponenter 
– den faglige og den mellommenneskelige. Den ansatte påpeker at miljøet påvirkes 
av mellommenneskelige relasjoner, men kvaliteten på det faglige helsetilbudet er 
uforandret. 

Brukergruppens omfang på rusinstitusjoner i Norge har holdt seg relativt stabil de 
tre siste årene. Til sammenligning har antall asylsøknader fra 2010 til 2014 holdt seg 
mellom 9000–10 000 per år (udi.no udatert), men med en økning i 2013 til 11 983 (udi.
no 31/12 2013). Likevel opplever 35 prosent av institusjonene som har brukergruppen 
til behandling en økning. Flertallet av disse plasserer seg selv i urbane strøk og 22 
prosent oppgir at økningen har påvirket miljøet. Det er et stabilt antall nyankomne, 
men antallet på institusjonene øker.

Forskjeller i pasienters kulturelle bakgrunn, samt at brukergruppen kan skape uro 
i institusjonsmiljøet, kan forklare endringene. Hvilke holdninger og endringer er det vi 
da refererer til? 

Diskriminering mellom ansatte og brukergrupper

Holdninger blir ofte synlig gjennom blant annet opplevd forskjell og diskriminering. 
Vi stilte spørsmål om ansattes vurdering av egen rolle i forhold til nettopp diskri-
minering.
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 Figur 20 
Opplever du at det forekommer diskriminering rettet mot brukerne fra personalet?

Totalt: 29

Tabell 13

Ja 7 %

Nei 86 %

Vet ikke 7 %

Ja

Nei

Vet ikke 7 %

86 %

7 %

Figuren viser svar fra institusjoner med brukergruppen inne til behandling. Det blir 
her tydelig at de ansatte mener det forekommer ytterst lite diskriminering rettet mot 
brukerne fra personalet. Besvarelsen skiller seg ut fra hele undersøkelsen som den 
med lavest «vet ikke». Altså er de ansatte bevisst på diskrimineringsforholdet når 
det kommer til deres relasjon til brukergruppen.6 Jamført med figur 19, svarer hele 
48 prosent «vet ikke» på hvordan brukergruppens omfang merkes i miljøet.

Informantene ble aldri spurt om opplevelsen av diskriminering på institusjoner. De 
viste en tilfredshet over de oppholdene de har hatt. Utover det hadde alle informan-
tene en opplevelse av frustrasjon og diskriminering av systemet generelt. 

Informant 1 følte seg diskriminert av den offentlige forvaltningen. Ifølge ham har en 
saksbehandler ved en feil fått dokumenter om informantens lovbrudd, soning og en 
påfølgende utreiseplikt fra Norge. Han hevder seg diskriminert på bakgrunn av dette, 
og mener at saksbehandleren nektet ham bistand basert på disse opplysningene. 
Han sier at dersom disse dokumentene ikke hadde blitt sendt til saksbehandleren, 
hadde han nå vært i jobb. «Lenger inn i framtid, i mine ønsker, i mitt liv.» 

Informant 2 skiller mellom to typer diskriminering. Den ene er en opplevd følelse 
av diskriminering som baserer seg på at det er forskjeller mellom status og rettig-
heter, eksempelvis mellom de med og uten oppholdstillatelse. Den andre, som han 
kaller den «vanlige» diskrimineringen, er rasistisk motivert basert på hudfarge eller 
at man er rusmiddelmisbruker. Han trekker videre frem en episode der han ble utsatt 
for vold. Gjerningsmannen ble tatt og informanten fikk tildelt en advokat. Advokaten 
sa at det skulle søkes om erstatning, noe informanten ventet på i fire år. Da han ved 
en tilfeldighet kom over noen dokumenter vedrørende saken, ble han bevisst på at 
dette aldri var blitt gjort. I samarbeid med DPS klaget informanten og fikk tildelt ny 

6  Vi har tidligere diskutert utfordringer knyttet til hvem som faktisk svarer på spørre
undersøkelsen. Eksempelvis kan det være en leder med lite direkte kontakt med miljøet og 
brukere.
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advokat. Konsekvensen av en slik opplevelse var at denne form for relasjon ble kate-
gorisert av brukeren som diskriminerende atferd. Informanten opplevde en følelse av 
maktesløshet og omtaler det som diskriminering. Han opplever at rettigheter ikke blir 
tatt alvorlig fordi han er utlending og rusmiddelmisbruker – en opplevelse av dobbel 
diskriminering rettet mot ham.

Informant 3 har lignende tolkning av samarbeidet med representanter fra lovver-
ket. Dette gjelder spesielt en advokat som ikke svarer på hennes henvendelser. Videre 
har hun opplevd å bli fratatt sitt barn. 

Informantene skildrer sine erfaringer med å møte deler av samfunnssystemet, og 
relaterer dette til diskrimineringsbegrepet. 

Opplevelsen av å bli diskriminert ble også beskrevet av en bruker (ikke en av de tre 
hovedinformantene) i en samtale i forbindelse med hospitering ved en rusenhet. Han 
opplevde å bli diskriminert av personer med samme etniske bakgrunn. Han baserte 
den diskriminerende atferden rettet mot ham på rusmiddelproblemer satt opp mot 
hans tradisjonelle verdier og kulturelle koder. 

En utfordring er altså om hvor opplevelsen av diskriminering kanaliseres fra. Infor-
mantene refererer til det offentlige system samt egne «landsmenn» som diskrimine-
rende. Er diskriminering noe som blir sagt eller gjort i direkte kontakt med en bruker, 
og omfatter det holdninger som kommer frem på personalrommet? Ut fra kommenta-
rer fra undersøkelsen, kan det dannes tre kategorier for kimer til diskriminering rettet 
mot brukergruppen fra ansatte.

Holdninger
For å illustrere diskrimineringsbegrepet knyttet til holdning og forståelse, svarer en 
ansatt:

«Det er ingen frie kvinner, sånn at de sees ikke eller høres ikke.» 

Et annet eksempel er en ansatt som svarer «statsfinansiert» på spørsmål om hvor 
brukergruppen skaffer seg penger til rusmidler fra. Dette kan oppfattes som diskri-
minerende og kan representere holdninger enkelte bærer på. 

Rammer for drift 
«Kultur, religion, politikk skal ikke påvirke vårt behandlingstilbud. Vi er 
Norge 2013 – det er det som gjelder.»
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«Når jeg svarer ja på om det forekommer diskriminering fra personalet 
mot brukere, er det fordi det kan oppfattes som diskriminerende for 
brukerne at vi behandler dem “likt” som andre med annen kulturell 
bakgrunn.»

«Samtidig vil pasientene ha behov for avklaringer/tilpasning vi ikke 
alltid har kapasitet til å gi.»

Disse kommentarene forteller om rammene for drift og ideologien ved institusjoner 
i Norge. Slike rammer og hvordan de kommer til uttrykk kan være avgjørende for 
hvordan brukeren selv oppfatter tilbudet og relasjonen til de ansatte. Spørsmålet 
blir hvorvidt diskriminering eksisterer fordi det oppleves slik av en av partene?

Tosidig 
En annen kategori er makt–avmakt-relasjoner, forutbestem av eksterne årsaker. 
Brukere som oppholder seg på institusjoner inngår en relasjon til ansatte, men 
også til institusjonens rammeverk. De ansatte er i en opplevd maktposisjon, men 
personlig og menneskelig kan makt–avmakt-dimensjonen være flytende og mer 
situasjonsbetinget. Med andre ord vil relasjoner og opplevelse av diskriminering 
i større grad bero på personkjemi, respekt og kulturelle faktorer. Følgende sitater 
illustrerer dette:

«Diskriminering i form av å forklare atferd, meninger eller opplevelser 
som kulturelt eller religiøst betinget. Lettere for å generalisere enkelte 
erfaringer/opplevelser når brukere har annen kulturell bakgrunn. Bru-
kere selv kan avskrive personalet som ikke egnet fordi man ikke forstår 
ift. bakgrunn eller ønsker mer tilpassing som forklares med kulturell 
bakgrunn selv om det har lite med det å gjøre.»

«Diskriminering forekommer mellom de fleste. Bevissthet om dette på 
arbeidsplassen luker bort den mest konkrete diskrimineringen der jeg 
jobber.»

«Mange ugreie holdninger som kjem fram – frå fleire hald.»

Disse kommentarene viser at forekomster av diskriminering går begge veier. En 
aktuell problemstilling blir da hvor bevisste individer er på sin egen utøvelse av hva 
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som kan oppleves som diskriminering. En av respondentene trekker frem «bevisst-
het om dette på arbeidsplassen», noe som resonnerer med figur 20. Her svarer 86 
prosent at diskriminering rettet mot brukere ikke forekommer. Hvordan fortoner 
dette seg når vi snur på spørsmålet? På den totale oversikten svarer de ansatte 
følgende på spørsmålet «Opplever du at det forekommer diskriminering rettet mot 
personalet fra brukere?»:

 Figur 21

Når svarene rettes kun mot de som opplyser at de har brukergruppen inne til 
behandling, snur resultatene seg. 

 Figur 22
Opplever du at det forekommer diskriminering rettet mot personalet fra brukere?

Totalt: 30

Tabell 14

Ja 47 %

Nei 37 %

Vet ikke 17 %

Ja

Nei

Vet ikke 17 %

37 %

47 %

Totalt: 56

Tabell 1

Ja 34 %

Nei 43 %

Vet ikke 23 %

Ja

Nei

Vet ikke 23 %

43 %

34 %
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Figuren viser at en stor andel ansatte har opplevd diskriminering rettet mot perso-
nalet fra brukergruppen. Resultatene skiller seg klart fra figur 20, som spør om dis-
kriminering rettet mot brukerne. Flertallet av ansatte på rusinstitusjoner opplever altså 
en form for diskriminering av brukere med asylsøkererfaring. Kommentarfeltet viser hva 
denne diskrimineringen kan bestå av og hvordan den kommer til uttrykk:

«Kjønn. Vi har kvinnelige ansatte. Menn fra andre kulturer har gjerne et 
spesielt forhold til kvinner.»

«Vi opplever ofte en mindre respekt for kvinnelig personal.»

Kommentarene er betegnende for diskrimineringen ansatte kan oppleve og det eneste 
konkrete som blir nevnt. Opplevelsen handler da om menn som diskriminerer kvinnelig 
personal og således utfordrer samhandling på institusjonen. Videre kommenteres det 
også forskjeller generelt mellom minoriteter, mellom brukere med asylsøkererfaring, 
personal og øvrige brukere: 

«Motsetninger på nesten alle plan. Økonomi, væremåte, religion, kultur, 
kvinnesyn, respekt, eget ansvar for eget liv.»

Denne respondenten opplever «motsetninger på nesten alle plan» basert på en subjek-
tivt opplevd forståelse. Et slikt utgangspunkt beskriver potensialet for konflikt, og derav 
opplevelse av diskriminering. Motsetninger kan skape konflikt og diskriminerende 
adferd mellom aktørene på institusjonen, noe som gjelder også brukere seg imellom. 

 Figur 23 
Opplever du at det forekommer diskriminering mellom brukerne?

Totalt: 30

Tabell 15

Ja 63 %

Nei 27 %

Vet ikke 10 %

Ja

Nei

Vet ikke 10 %

27 %

63 %

Resultatet viser at hele 63 prosent av respondentene opplever diskriminering mel-
lom brukerne. Det er altså her den største diskrimineringsproblematikken ligger. 
Følgende kommentarer gjenspeiler en oppfatning, og det kan synes som om pro-
blemet retter seg én vei:
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«Etnisk norske diskriminerer de med annen kulturell bakgrunn.»

«Opplever ofte rasistiske og nedlatende kommentarer fra etnisk norske 
overfor brukere med annen etnisk bakgrunn (…)»

Videre eksempler peker på brukergruppen med minoritetsbakgrunn sin rolle i 
problematikken:

«Enkelte brukere tar frem “rasistkortet” veldig fort dersom de blir gren-
sesatt. Noen etnisk norske brukere har svært lav toleranse overfor bru-
kere med annen hudfarge.»

«Ofte gir disse pasientene et uttrykk for støtende kvinnesyn. Det har vært 
verbale konflikter mellom rusavhengige i institusjonen.»

Ifølge en ansatt trekker enkelte frem «rasistkortet» ved grensesetting i tillegg til enkeltes 
problematiske holdning til kjønn. Begge disse kommentarene samsvarer med diskrimi-
neringen rettet mot ansatte. Relevante spørsmål er om slike holdninger også gjelder 
brukerne seg imellom? I denne sammenheng er det sentralt å fremheve at det finnes 
mange kommentarer som vektlegger en mer positiv side:

«Opplever en høy grad av aksept innad i pasientgruppa, selv om enkelt-
pasienter kan være avvisende til pasienter med annen etnisk bakgrunn.»

«En del brukere har svært negative holdninger til brukere med denne bak-
grunnen, men dette gjaldt enkeltpersoner.»

På mange måter er disse eksemplene en bekreftelse på en diskriminerende holdning 
rettet mot brukergruppen fra brukere med etnisk norsk bakgrunn. Den spesifiserer 
enkeltes deltakelse, og dermed ansvar. Samtidig trekkes det frem «en høy grad av 
aksept innad i pasientgruppa», noe som nyanserer diskrimineringsperspektivet blant 
brukerne. Enkelte av respondentene beskriver også hvordan diskriminering tematise-
res på institusjonene:

«Har jobbet mye med dette internt for å forebygge/redusere diskrimi-
nering. Diskriminering/rasisme kan føre til utskriving pga. brudd på 
husregler.»
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«Institusjonen har imidlertid nulltoleranse overfor slik atferd, og kan 
medføre utskrivelse.»

Ifølge disse kommentarene kan diskriminerende atferd brukere imellom føre til 
utskrivelse av utøveren. Ut fra et slikt regelverk kan man gå ut fra at dette også gjel-
der brukere som diskriminerer personalet. Et interessant spørsmål blir da hvordan 
brukere som opplever seg diskriminert av personalet blir møtt. 

Oppsummering
Empirien rapporten er basert på viser at diskriminering forekommer på rusinstitusjo-
ner i Norge. 63 prosent av respondentene med minoritetsbrukere inne til behandling 
oppgir at diskriminering først og fremst forekommer blant brukerne. Diskrimineringen 
kommer ofte fra etnisk norske brukere og er rettet seg mot brukere med annen kultu-
rell bakgrunn. Uttrykksformen er gjennom rasistiske kommentarer, avvisning, nedla-
tende holdninger og lav toleranse. 

Samtidig påpekes det en høy toleranse blant brukerne, og de individuelles roller 
understrekes. 47 prosent oppgir også at det forekommer diskriminering rettet mot 
personalet fra brukergruppen. Dette forklares av ansatte med kulturelle holdninger 
blant brukere som ikke er kompatible med norske kulturelle verdier, for eksempel for-
ståelsen av kjønnsroller. 

På spørsmål om det forekommer diskriminering rettet mot brukere fra persona-
let, svarer 86 prosent «nei». Dette kan problematiseres ved en liten oppslutning «vet 
ikke» (noe som for den saks skyld gjelder for alle diskrimineringsspørsmålene), samt 
kommentarer som hentyder at det motsatte kan forekomme. Informantene nevner lite 
knyttet til opplevelse av diskriminering under opphold på institusjon, og deres erfa-
ring tilknyttet diskriminering retter seg mot samfunnssystemet generelt. 

61 prosent oppgir at brukergruppen har holdt seg stabil de tre siste år, men 35 
prosent svarer at det har vært en økning. 22 prosent oppgir at slike økninger påvirker 
miljøet på institusjonen. Kommentarer beskriver at brukergruppen kan oppfattes for-
skjellig fra øvrige brukere, og dette begrunnes i kulturell bakgrunn. Videre sies det at 
dette kan medføre uro i miljøet.

Det er naturlig at det oppstår utfordringer når mennesker med forskjellig kulturell 
bakgrunn samhandler. Spørsmålet er om det er forskjeller mellom brukere med mino-
ritetsbakgrunn og etnisk norske brukere i en institusjonskontekst? Bør tilpasninger 
gjøres i samhandlingen/behandlingen mellom ansatte og mennesker med annen kul-
turell bakgrunn? Følgende kapittel tar for seg utfordringer ansatte møter, tilpasninger 
som eventuelt gjøres og hvordan de involverte opplever dette. 
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4.4 Tilpasninger
Misbrukere versus misbrukere
Informantene vi snakket med oppgir å være en del av et internasjonalt rusmiljø, med 
hovedvekt av etnisk norske misbrukere. Felles for informant 1 og 2 er at de påpeker 
at alle er like i selve rusen, men forskjellig både før og etter. Dette reflekteres videre 
i en benektelse av at rusmiljøet «tar imot alle». Det er en indikator på at det ikke er 
enkelt å få venner i rusmiljøet, og at det som lokker er rusmiddelopplevelser. Venn-
skap er sekundært. 

På spørsmål om hvorvidt mennesker med minoritetsbakgrunn og etniske nord-
menn ruser seg av forskjellige årsaker, svarer informant 1 at nordmenn først og fremst 
bruker heroin, hardt, tungt og mye. Han er videre ikke enig i at injisering er spesielt for 
etnisk norske, og at vel så mange brukere med etnisk minoritetsbakgrunn injiserer. 
Han viser til selve årsaken til å ruse seg: 

«Vi har felles mål, og det er å ruse seg (…) målet for å bruke narkotika 
er alltid å glemme eller utsette.»

Informant 2 mener at nordmenn begynner å ruse seg tidligere enn mennesker med 
asylsøkererfaring. De etnisk norske møter rus allerede på ungdomsskolen, mens for 
mennesker i hans situasjon oppstår tilgjengeligheten til rusmidler og fristelser på et 
senere tidspunkt. Dette kan ses i sammenheng med at noen asylsøkere utvikler et 
skadelig rusmiddelbruk først etter ankomst til Norge. 

Informanten sier videre at «vi lever i rus, alt er likt», og sikter da til en dominerende 
likhet på tross av etnisk bakgrunn. Likhet mellom brukere oppleves i selve rusen, men 
han legger til hvordan grupperinger av misbrukere oppfattes av andre. Han sier at 
misbrukere med minoritetsbakgrunn ikke møtes med samme respekt og får samme 
rettigheter som andre i det norske samfunnet. Opplevelsen av å bli stigmatisert som 
rusmiddelmisbruker og selve rusopplevelsene er uavhengig av etnisk tilhørighet. 

Samtidig understreker han en markant forskjell. De etnisk norske har familie i lan-
det, til forskjell fra han selv og mange i hans situasjon. «Du kan ikke bli norsk uansett», 
sier han. En slik inndeling av norske versus ikke-norske brukere introduserte vi også i 
undersøkelsen til de ansatte.
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Utfordrende forskjeller og hensyn

Hva slags forskjeller opplever de ansatte? Respondenter fra institusjoner med bru-
kergruppen inne til behandling  svarer følgende på spørsmål om forskjeller:

 Figur 24
Opplever du at det finnes forskjeller mellom disse brukerne og brukere med etnisk 
norsk bakgrunn?

Tabell 16

Ja 48 %

Nei 21 %

Vet ikke 31 %

Ja

Nei

Vet ikke 31 %

21 %

48 %

Totalt: 29

Nesten halvparten av de som svarer, opplever at det finnes forskjeller. Hva består så 
disse forskjellene av? Kommentarfeltet illustrerer i kronologisk rekkefølge7 hva de 
ansatte oppgir på oppfølgingsspørsmålet «Hvilke?». 

1. Kultur 
2. Språk  
3. Kvinnesyn/traumatiserte/religion 
4. Dårligere referanserammer/sykdomsforståelse/sosiale koder/psy-

kisk syke/ære/hjelpebegrepet/skam/økonomi/væremåte/respekt/
eget ansvar for eget liv/khat/kan ikke generaliseres/stor grad av 
sårbarhet/fysisk utseende

Når disse besvarelsene settes i sammenheng med spørsmålet «Er det noe som er 
mer utfordrende i samhandlingen med disse brukerne enn med andre brukere? På 
hvilken måte?», gir det følgende svar i kronologisk rekkefølge:

1. Språk 
2. Kulturell art 
3. Kvinnelige ansatte 
4. Nei/samhandling/begreper/kjønn/traumer 
5. Tidsbruk/ulike forståelsesrammer/enkelte kulturelle forskjeller/grup-

peterapi/posttraumatiske lidelser/reaksjonsmønstre/skam/trosbak-
grunn/ansvarsfraskrivelse/psykiske problemer/ingen preferanser/
fordommer/holdninger/sykdomsforståelse

7 Den øverste (nummer 1) ble hyppigst nevnt i kommentarfeltet.
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Når disse resultatene relateres til hverandre, er det tre momenter som skiller seg 
ut. Disse er forskjeller og utfordringer tilknyttet kjønn, språk og kultur. Språk og 
kultur endrer rangeringsplass, mens kjønnsdimensjonen vektlegges i like stor grad 
i begge spørsmålene. Ut fra disse resultatene fremstår det som om forskjeller mel-
lom minoritetsbrukere og etnisk norske brukere i behandling først og fremst knyttes 
til kultur, og deretter språk. Når spørsmålet retter seg mot hva som er mer utfor-
drende med brukergruppen, endres plass i rangeringen. Opplevelse av forskjeller er 
ofte knyttet til kulturell bakgrunn, mens utfordringer rettes mot språk. 

Men man ser også flere andre vesentlige aspekter. For eksempel skilles det mellom 
«kvinnelige ansatte» og «kjønn», noe som i bunn og grunn omhandler det samme: 
problemer som knyttes til synet på kvinnelige ansatte ved institusjonene. Man ser 
også at traumer og religion relateres til minoriteter og ikke til norske. Noen av respon-
dentene vektlegger ikke forskjeller («kan ikke generaliseres») og andre opplever ikke 
brukergruppen som mer utfordrende enn norske. Hovedfunnene er at mange ansatte 
opplever forskjeller og andre utfordringer i møte med brukergruppen. Når ansatte 
opplever forskjeller, bør det da tas spesielle hensyn?

 Figur 25 
Tenker du at det bør tas spesielle hensyn i samhandlingen med disse brukerne?

Tabell 17

Ja 65 %

Nei 23 %

Vet ikke 13 %

Ja

Nei

Vet ikke 13 %

23 %

65 %

Totalt: 31

Figuren viser at de fleste ansatte mener at det bør tas spesielle hensyn i samhandlin-
gen med brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Hvorfor enkelte mener at det ikke 
skal tas spesielle hensyn, illustreres gjennom følgende kommentarer:

«De skal ivaretas på samme måte som andre pasienter, verken mer eller 
mindre. Utfordringen i rusfeltet er at kapasiteten er så lav at det går på 
bekostning av liv og helse.»

«Dette er en svært liten gruppe av totalmengden rusmisbrukere, og slik 
jeg ser det vil det være helt feil å forholde seg annerledes til dem enn 
til andre. Det er ikke her utfordringene i rusfeltet ligger. Den ligger i at 
pasientgruppen er særdeles lavt prioritert og lider og dør under dette.» 
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Kommentarene kan tolkes dit hen at respondentene mener at det å ta spesielle hen-
syn til en spesifikk brukergruppe kan gå på bekostning av andre grupper. De peker 
mot utfordringen i rusfeltet generelt og at rusmiddelmisbrukere som helhet er lavt 
prioritert. Undersøkelsen viser til at alle brukere har individuelle behov. Eksemplene 
under konkretiserer dette: 

«Vi tilpasser behandling individuelt i behandlingen ut mot alle pasien-
tene. Vi er bevisst på en god samhandling og en god individuell tilpas-
ning idet det er god behandling ut mot pasienten.»

«Uansett type pasienter: Vi forsøker å møte den enkeltes individuelle 
behov. Kulturelle forskjeller er en naturlig del å ta hensyn til».

Her poengteres individuelle tilpasninger og at kulturell bakgrunn vil være en naturlig 
del å ta hensyn til. Rammer for drift trekkes også frem: 

«Hvis det vurderes å være behov for spesielle hensyn, vil institusjonen 
forsøke å legge til rette for dette innenfor de rammer vi har.»

«Viktig å ha en god relasjon til pasienten, men være tydelig på at tilret-
telegging bare kan skje innen de rammene som finnes ved behandlings-
stedet. Pasienter må blant annet akseptere at mat tilberedes på samme 
kjøkken og med samme utstyr som for andre pasienter.»

De ansatte vektlegger brukernes behov, men er innforstått med at spesifikke hensyn 
bare kan tas innenfor institusjonenes etablerte rammer. Matpreferanser og behovet 
for at maten tilberedes på en særskilt måte knyttes til kulturelle og religiøse årsaker. 

Koranen forbyr for eksempel svinekjøtt, og setter også forutsetninger for at dyr 
slaktes i henhold til halal:

«Sure 5:4. Forbudt (som spise) for dere er det selvdøde, blod, svinekjøtt, 
alt som er helliget en annen enn Gud, det som er kvalt, eller drept ved 
slag eller fall eller er stanget i hjel, eller som er angrepet av rovdyr, med 
mindre dere har nådd å slakte det rituelt, samt det som er slaktet ved en 
hedensk offersten» (Koranen 1989: 105). 
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Mat er en naturlig del å ta stilling til i møte med denne delen av brukergruppen, noe 
mange av de ansatte også nevner: 

«Kun vedr. mat.»

«Kan hende man må bruke tolk, men min erfaring er å møte alle med 
respekt og behandle dem med respekt. Også å tilrettelegge hvis det er 
mattabuer, men jeg synes ikke det er å ta hensyn.»

Begge disse er eksempler som trekker frem mat som essensielt. Den første presi-
serer at hensyn bør kun knyttes til mat, mens den siste tar høyde for at individuelle 
behov kan være en integrert del av samhandlingen med brukere generelt. I tillegg 
påpeker den ansatte bruken av tolk som en vesentlig del av utfordringene som knyt-
tes til brukergruppen. Følgende kommentar viser et mer omfattende hensyn noen 
ansatte mener bør tas: 

«Kultur, religion, kosthold og forhold til kjønn er ulike i ulike kulturer, og 
dette må vi ta hensyn til.»

Denne isolerte kommentaren fra en ansatt omfatter ikke bare kost og kulturell 
bakgrunn, men tar også for seg forholdet til kjønn. Det vesentlige er møtet med 
mennesker med annen kulturell bakgrunn og andre holdninger i en behandlings-
situasjon. Er det mulig å behandle en bruker uten å ta hensyn til kulturell bakgrunn 
og holdninger som er i strid med egne verdier? En bevissthet om partenes verdisyn 
kan ofte være det beste for både bruker og ansatt. Hvor langt skal man strekke seg 
i behandlingens tjeneste, og hva med relevant kompetanse? Disse kommentarene 
berører dette behovet for å bedre relasjonen:

«Har erfart at økt kulturell forståelse og forståelse for de traumer 
brukeren har med seg, bidrar til bedre samhandling og relasjonsbyg-
ging.»

«Man trenger å ha kompetanse om ulike kulturelle og religiøse tema. 
Man må kunne forstå hvordan dette kan være av betydning for sam-
handling og hvordan man snakker sammen. Man må ha kunnskap om 
traumer og kognitiv svikt.»
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«Bruk av tolk. For institusjoner med matservering: Tilpasse menyer. 
Opparbeide/hente inn kunnskap om spesifikk kultur for å unngå 
misforståelser, og skjønne brukers bakgrunn bedre. Være obs på 
mulig feildiagnostisering/underdiagnostisering. Tilpasse vokabular/
begrepsbruk i samtaler vedr. psykiske lidelser.»

Disse eksemplene berører faktorer respondentene mener det bør tas hensyn til. Som 
sentrale virkemidler for god samhandling mellom partene, vektlegger de kulturkom-
petanse, språklige nyanser og innsikt i brukerens forståelse av psykisk helse. Kom-
mentarer viser dominerende kategorier knyttet til hensyn som blir sentrale ved norske 
rusinstitusjoner: 

1. Ingen hensyn/individuell tilnærmelse  
Alle skal behandles likt, men det ligger som premiss at brukere skal tilnærmes indivi-
duelt. Hensyn kan vises, men ikke på gruppenivå. 

2. Noe hensyn/rammer for drift 
Noe hensyn. Kategorien begrunnes i holdninger versus rammer for drift, men nivået av 
hensyn varierer. Rammene for drift regulerer dette. 

3. Omfattende hensyn 
Ønske om å imøtekomme alle brukergruppers behov. Mener det bør tas hensyn til 
kulturkompetanse, språklige nyanser og innsikt i brukerens psykiske helse. Dette for å 
bruke kompetansen som et verktøy for god samhandling med brukergruppen. 
Flertallet av respondentene mener at det finnes forskjeller mellom brukere med minori-
tetsbakgrunn/asylsøkererfaring og etnisk norske brukere, og at disse forskjellene kan 
oppleves som utfordrende. Samtidig møtes brukergruppen med hensyn. Faktorene 
som binder sammen utfordringer og hensyn begrunnes i kulturell bakgrunn, språklig 
kompetanse, syn på kjønn og psykisk helse. Dette tyder på at brukergruppen kan aner-
kjennes som en gruppe med spesielle behov. Det er også her nødvendig å presisere at 
gruppen ikke er en homogen gruppe, verken på kollektivt eller individuelt nivå. 

Tilpasninger – av hvilken art og hvordan oppfattes disse av brukerne?

Frem til nå har vi omtalt de ansattes formening om forskjeller, utfordringer og hensyn, 
og en naturlig overgang blir derfor å se nærmere på hvilke tilpasninger som faktisk 
gjøres. 
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 Figur 26
I din institusjon, gjør dere noen tilpasninger i møte med disse brukerne?

Totalt: 31

Tabell 18

Ja 77 %

Nei 19 %

Vet ikke 3 %

Ja

Nei

Vet ikke 3 %

19 %

77 %

%

Dette resultatet viser at det gjøres tilpasninger i møte med brukergruppen på de 
fleste institusjoner.8 Av kommentarene til oppfølgingsspørsmålet «Hvis ja, vurderes 
disse til å være av kulturell art, eller av annen art? Hvordan?», kan det være hensikts-
messig å skille ut tre dominerende former for tilpasning: 

1. Kulturell art 
De fleste respondentene nevner tilpasninger som gjøres i forhold til å møte brukerens 
kulturelle bakgrunn, eksempelvis mat og religion. Hovedsakelig er dette kosthold. 

«Tilpasning for det meste kun knyttet til alternativt mattilbud for per-
soner med muslimsk bakgrunn.»

I tillegg oppgis utøvelse av religion.

«Av kulturell art. Ser at man må jobbe mer aktivt for å få med foreld-
rene i vårt behandlingsopplegg. Legge til rette for at vedkommende 
kan opprettholde sine tradisjoner, f.eks. ift. mat og religion.»

Denne kommentaren illustrerer at forståelsen av begrepet kulturell bakgrunn strek-
ker seg lenger enn til å dreie seg om mat – i dette tilfellet ved å trekke inn foreldrene 
i behandlingsopplegget. Andre eksempler på dette:

«(…) samtale rundt kulturforskjeller.»

8 Likevel oppgir 19 % at det ikke gjøres, og det blir da interessant hva dette begrunnes i. Dette 
kan det bare spekuleres i, siden undersøkelsen ikke inneholder noe som kan konkretisere dette. 
Det er nærliggende å tenke at dette heller dreier seg om type institusjon og hensikten for drift enn 
liten vilje til tilpasning.
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«Vi hadde kontakt med fagpersoner som hadde kompetanse på personer 
som har vokst opp i krigsutsatte områder. Dette som en slags veiledning 
i forkant av inntak.» 

De refererer til tilpasninger som gjøres i forhold til å forstå brukeren bedre ved å sette seg 
inn i dennes kulturelle bakgrunn. 

2. Språklig art 
Etter kulturell art er det tilpasninger som gjøres av språklig art som nevnes hyppigst. 
Spesielt rettes fokuset mot bruk av tolk, men også annen språklig tilrette legging kom-
menteres: 

«Bruk av tolk. Fritatt fra enkelte grupper pga. dårlig norsk. Egen mat i 
enkelte tilfeller.»

«Ut fra de erfaringene vi har hatt, har det ikke vært behov for spesielle til-
pasninger utover noe støtte knyttet til skriftlig informasjon/oppgaver etc.»

Flere fokuserer på bruk av tolk, men kommentarene trekker også på utvidet tilpasning i 
forhold til språklige utfordringer – den første ved fritak fra fellesaktiviteter grunnet dår-
lige norskkunnskaper og den andre ved hjelp til skriftlig arbeid. 

3. Individuell art 
Den siste dominerende tilpasningen som går igjen, er individuelle tilpasninger. Dette 
begrunnes i at alle skal møtes likt, uavhengig av etnisitet eller bakgrunn. Typiske kom-
mentarer vedrørende spesielle behov er:

«Tilpasning til brukerens behov som for alle.»

«Det gjøres alltid individuell tilpasning for pasienter i behandling.»

Selv om denne formen for tilpasning inneholder både det språklige og det kulturelle, er 
fokuset på individets behov. Det finnes også eksempler på at noen tilpasninger er uøn-
skede eller at tilpasninger også kan ses fra et ideologisk og kulturelt perspektiv:

«Vi møter den enkelte der den er, og da er også den kulturelle bakgrunnen en 
av faktorene vi tar hensyn til: kultursensitivitet, men ikke kulturrelativisme.»
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Denne respondenten presiserer en sensitiv holdning og tilpasning til brukernes 
kultur, men da ut fra egen kultur, normer og verdier. Ser man disse formene for 
tilpasninger opp mot tidligere fokus på forskjeller, utfordringer og hensyn, viser 
undersøkelsen at tilpasningene dekker momenter de ansatte oppgir i henhold til 
denne gruppen – det være seg forskjeller, utfordringer og hensyn i forhold til kultur 
og språk. Problematiske holdninger mht. kjønn blir ikke tilpasset i samme grad. 

Det blir heller ikke fokusert på forståelse av psykisk helse og/eller traumer under 
tilpasninger som gjøres på institusjonene. Dette kan ligge implisitt i at tilpasninger i 
forhold til psykisk helse og traumer inngår som en selvfølgelig del av behandlingen. 
Det som er nødvendig å kartlegge er om svaret indikerer at det ikke fokuseres på 
tilpasninger knyttet til PTSD eller annen form for psykiske utfordringer mennesker 
med asylbakgrunn kan erfare. Rapporten viser at brukere med asylbakgrunn oftere 
og i større grad bærer på traumer som skiller seg fra etnisk norske brukere i alvor-
lighetsgrad. 

Psykiske lidelser og traumer trekkes frem under forskjeller, utfordringer og hensyn 
som oppleves i samhandlingen med disse brukerne. Således kan dette dessverre ses 
på som et trekk ved denne brukergruppen. 

De to foregående spørsmålene – «I din institusjon, gjør dere noen tilpasninger i 
møte med disse brukerne?» og «Hvis ja, vurderes disse til å være av kulturell art, eller 
av annen art? Hvordan?» – følges opp med spørsmålet «Tror du brukeren selv ville 
svare som deg på de to foregående spørsmål? Hvorfor ikke?», hvor det også her gis 
muligheten til kommentarer. 

De fleste mener at brukerne ville svart det samme som dem, men enkelte sier «nei» 
eller «vet ikke». Slike kommentarer nyanserer de ansattes syn på brukernes opp levelser. 

«Tja … noen protesterer mot at det i for liten grad ble tatt hensyn til 
egne matønsker.»

Tilpasninger av kulturell art, spesielt med tanke på kost, er den formen for tilpasning 
de ansatte mener de gjør hyppigst. Denne kommentaren viser at det ikke nødven-
digvis oppleves slik av brukerne, noe som kan tilskrives noen brukeres urealistiske 
forventninger til oppholdet på institusjonen:

«Ja, de blir inkludert på samme måte, uavhengig av kulturell bak-
grunn.»

Spørsmålet er om idelogien som ligger til grunn for at alle skal møtes likt, først og 
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fremst tjener formålet heller enn brukerens egen opplevelse. Likhetstankegang kan 
også skape klare begrensninger. Alle individuelle behov kan ikke møtes på tilstrek-
kelig måte, verken kapasitetsmessig eller ideologisk sett. Følgende kommentar 
illustrerer:

«Tilpasningene er integrert i drift, og oppleves nok ikke som noen 
“særtiltak”.»

Denne kommentaren peker på behandlingsutfordringer i det flerkulturelle samfunnet. 
Norge er et flerkulturelt samfunn som skal tilrettelegge for behov og tilpasse tiltak for 
sine borgere. Tilpasninger til etniske minoriteters behov integreres i selve samfunns-
maskineriet og blir etter hvert selvfølgeligheter, som eksempelvis alternativ kost. Som 
respondenten uttrykker det, vil de da heller ikke oppleves «som noen “særtiltak”».

«Samtidig vil pasientene ha behov for avklaringer/tilpasning vi ikke 
alltid har kapasitet til å gi.»

Kapasitet og rammer for drift legger begrensninger i forhold til hva man kan til-
passe i samhandlingen. Brukere kan oppleve dette som at deres behov ikke blir 
imøtekommet, og selv relatere dette opp mot forhold som kulturell bakgrunn. En 
opplevelse av å bli diskriminert kan også bli et resultat, selv om opplevelsen ikke 
var intensjonell – verken av ansatte eller andre brukere. 

Bruk av tolk

Resultatene viser også at kommunikasjon og språkforståelse kan være krevende 
i møte med brukergruppen. I den sammenheng er det naturlig å rette fokuset mot 
bruken av tolk. På spørsmålet «Benyttes profesjonell tolk i samtale med brukere der 
det er behov?», viser den totale oversikten følgende:

 Figur 27 

Rettes fokuset kun mot de som opplyser at de behandler mennesker fra brukergrup-
pen, gir det følgende resultat:

Totalt: 53

Tabell 21

Alltid 28 %

Noen ganger 30 %

Sjelden 42 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden 42 %

30 %

28 %
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 Figur 28 
Benyttes profesjonell tolk i samtale med brukere der det er behov?

Totalt: 29

Tabell 19

Alltid 24 %

Noen ganger 41 %

Sjelden 34 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden 34 %

41 %

24 %

Antall ansatte som sier de «alltid» benytter tolk ved behov, synker når de med bru-
kererfaring svarer. Sentralt her er at 34 prosent oppgir sjelden bruk av tolk der det 
faktisk kan være behov, noe som er relevant når man vet at de har kontakt med 
brukergruppen. Ettersom språk oppleves utfordrende i møte med brukerne og tolk 
sjelden benyttes, kan flere sentrale spørsmål stilles. Et relevant spørsmål i denne 
sammenheng er da knyttet til hvordan diagnoser kan stilles uten nødvendig felles 
språkforståelse.

Både behandling og kommunikasjon avhenger av felles forståelse og tolkning av 
språklig innhold. Dersom profesjonell tolk ikke benyttes, hvem er det da som mulig-
gjør og sikrer felles forståelse? Vi relaterte derfor spørsmålet vedrørende tolkebruk 
opp mot familie, venner og andre brukere.

 Figur 29
Benyttes familiemedlemmer som tolk?Tabell 20

Alltid 0 %

Noen ganger 7 %

Sjelden 93 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden 93 %

7 %

0 %0 %

Totalt: 27

 Figur 30
Benyttes venner som tolk?Tabell 21

Alltid 0 %

Noen ganger 7 %

Sjelden 93 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden 93 %

7 %

0 %0 %

Totalt: 27
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 Figur 31 
Benyttes andre brukere på institusjonen som tolk?Tabell 22

Alltid 0 %

Noen ganger 8 %

Sjelden 92 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden 92 %

8 %

0 %

Totalt: 26

0 %

Disse figurene viser entydige svar på spørsmålene om tolkebruk og hvem som tol-
ker. Betyr disse resultatene at det er mange brukere med en annen språkbakgrunn 
og redusert norskkunnskap som verken forstår eller blir forstått? Hva da med symp-
tomtolkningene som resulterer i diagnosesetting? Spørsmålet knyttet til tolk presi-
serer «ved behov», og diagnosesetting er på alle måter innenfor kategorien «ved 
behov». Når det kommer til spørsmålet om andre enn profesjonell tolketjeneste tol-
ker, er selvfølgelig problemstillinger rundt taushetsplikten betydningsfullt. 

Ses dette spørsmålet i sammenheng med den totale oversikten og hvorvidt insti-
tusjonene har definert seg selv til å være ruralt eller urbant plassert, gir det følgende 
resultat:  

 Figur 32

Oransj indikerer her at institusjonen er urbant plassert og blå ruralt plassert. Her frem-
kommer det at 15 prosent av ansatte fra rurale institusjoner oppgir at de benytter andre 
brukere som tolk. Tilsvarende på spørsmålet «Benyttes profesjonell tolk i samtale med 
brukere der det er behov?», oppgir 38 prosent av de ansatte fra rurale strøk at de «alltid» 
bruker tolk. 21 prosent av de ansatte fra urbane strøk oppgir det samme.

31 av de 82 institusjonene som besvarte undersøkelsen oppga at de hadde brukere 
med asylsøkererfaring på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Av disse defi-
nerte 10 institusjoner seg til å være ruralt plassert. Det er derfor nærliggende å tro at det 
er generelt færre brukere med asylsøkererfaring ute i distriktene enn det er i byene. En 

Tabell 23

Alltid

Noen ganger 3 % 15 %

Sjelden 85 % 96 %

Alltid

Noen ganger

Sjelden

15 %3 %

96 %85 %
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mulig forklaring er at de rurale institusjonene benytter profesjonelle tolker oftere fordi 
det er færre antall brukere og situasjoner hvor behov for tolk forekommer. På tilsvarende 
måte benytter urbane institusjoner tolk «noen ganger» fordi tolkebehovet forekommer 
oftere og profesjonell tolk kan være vanskelig å oppdrive ved akutte behov. At 15 prosent 
av de rurale oppgir at de «noen ganger» benytter andre brukere som tolk, i motsetning til 
3 prosent (urbane), kan mulig også tilskrives antall brukere institusjonen er i kontakt med. 
Finnes det for eksempel to brukere med samme språkbakgrunn på institusjonen, vil det 
være enklere å henvende seg til en medbruker i spontane språkutfordrende situasjoner.

Kommentarer fra undersøkelsen kan belyse hvordan språklig problematikk for-
toner seg: 

«Bruk av tolk hvis det ikke er mulig å kommunisere på norsk eller engelsk.»

Dette eksempelet innehar to perspektiver. Det illustrerer hvorfor 34 prosent svarer at 
de «sjelden» bruker tolk fordi behovet ikke oppleves prekært. Både ansatte og brukere 
gjør seg forstått på engelsk. Når mennesker kommuniserer og benytter et språk som 
ingen mestrer fullt ut, øker sannsynligheten for misforståelser, og nyanser og kvaliteten 
på engelskkunnskapen blir helt sentral. Det er da stor risiko for at innhold i dialogen 
forsvinner eller tolkes feil – en situasjon som kan resultere i feilaktig journalføring og feil 
i diagnosesetting, epikriser og lignende.

Enkelte av de ansatte er bevisste på dette, og påpeker i kommentarfeltet at det er vik-
tig å «utforske utsagn mer» ved behov. Dette fordi – som en ansatt påpeker – at mangel 
på «språkforståelse/dybdeforståelse kan føre til misforståelser».

Slike språklige nyanser presiseres ofte i kommentarfeltene, dog på forskjellige måter:

«Mange svarer at de skjønner, mens det etterpå viser seg at de ikke 
skjønte. Nødvendig å sjekke at de har forstått.»
«Usikkerhet rundt ungdommens forståelse av språk og grunnen til at vi 
gjør ulike ting, gjør at vi må forsikre oss om at vedkommende forstår samt 
at vedkommende følges tettere opp.»

Eksemplene illustrerer hvordan språklig problematikk kan virke gjensidig hemmende 
for samhandlingen på institusjonen. 

«Kommer helt an på om de snakker norsk eller ei. Vi opplever at mangel 
på språk fører til utfordringer, men det gjelder også etniske norske der-
som de f.eks. er døve/svært tunghørte.»
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Respondenten sammenligner utfordringer partene på en institusjon kan møte når 
språkgrupper er forskjellige med kommunikasjonsprosessen der svekket hørsel er 
utfordringen. Personen beskriver derved en utfordrende samhandlingssituasjon som 
kan sammenlignes med manglende kvalifisert tolkebruk.

Et vesentlig poeng i forhold til språk er hvordan ubehag og lidelser kommer til uttrykk 
– og felles språkforståelse er meget sentral i denne sammenheng. Følgende kommen-
tar trekker på dette:

«Særlig ift. språk. Virker også som det kan være noen annen tradisjon/
erfaring ift. hvordan man uttrykker indre ubehag.»

Å uttrykke lidelse tydelig og forståelig forutsetter evnen til å gjøre seg forstått av den 
som skal hjelpe. Direkte språklig oversettelse av lidelsesuttrykk kan være krevende i 
enkelte tilfeller, fordi språk ikke har universale termer for kategorisering av tilstand. 

Dårlig språkkunnskap beskrives som mest utfordrende i samhandling. Samtidig viser 
resultatet at 34 prosent oppgir at de «sjelden» bruker profesjonell tolk. Man kan da stille 
spørsmålstegn om årsaken til lav bruk av tolk når språk anses som mest utfordrende. 
Dette er selvfølgelig relatert til ressurser og kapasitet samt institusjoners mandat og 
hensikt. Uavhengig av dette fremgår det at språklig mangel hos brukergruppen blir sett 
på som utfordrende av ansatte, noe som er gjensidig. Kanskje har den ansatte som har 
svart følgende hatt dette i tankene:

«Vi bruker ALDRI familie, venner eller andre brukere som tolk.»

Man kan gå ut fra at den ansatte her refererer til svaralternativene til spørsmålene 
omkring bruk av tolk, som ikke inneholdt kategorien «aldri», men «sjelden». Respon-
denten understreker her at det ikke benyttes andre tolker enn de rent profesjonelle. 
Likevel finnes det en annen mulighet som både beskytter taushetsplikten og språklige 
nyanser.

Ansatte med spesifikk kompetanse

Figuren nedenfor viser svar fra de institusjonene som har brukergruppen inne til 
behandling. 
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 Figur 33
Finnes det ansatte med spesifikk kompetanse (faglig og/eller erfaringsmessig) i 
møte med disse brukerne?Tabell 23

Ja 37 %

Nei 50 %

Vet ikke 13 %

Ja

Nei

Vet ikke 13 %

50 %

37 %

Totalt: 26

Halvparten oppgir at de ikke har spesifikk kompetanse ved deres respektive insti-
tusjon. 37 prosent svarer at de har dette. Ut fra oppfølgingsspørsmålet «Hvis ja, på 
hvilken måte?», presiseres det hva denne kompetansen er. I hyppigst svart rekke-
følge er dette resultatet:

1. Egen minoritetsbakgrunn 
«Har ansatte med innvandrerbakgrunn.»

2. Erfaringsmessig 
«Erfaring med flerkulturelt miljø.»

3. Faglig/språklig kompetanse (trekkes frem like mange ganger) 
«Ansatte med særskilt utdanning (…)»
«Ved at ansatt er flerspråklig (…)» 

4. Engasjement 
«Enkelte ansatte med sterkt engasjement overfor denne gruppen.»

Enkelte av kategoriene sammenfaller, og noen institusjoner har høy kompetanse 
innenfor feltet. Et eksempel er følgende:

«Ansatte med minoritetsbakgrunn og annen kulturell bakgrunn. Spe-
sialister i traumebehandling. Lærere med særlig kompetanse i skole-
kartlegging og språkopplæring.» 

Knyttet til spørsmålet om spesifikk kompetanse, henvises det ofte til at enkelte 
ansatte ved deres institusjon har minoritetsbakgrunn. Kan man da gå ut fra at 
ansatte med denne bakgrunnen brukes som tolk? Dersom det er tilfelle, er det en 
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forklaring på at 34 prosent svarer at de «sjelden» bruker profesjonell tolk. 
Videre er det også en forklaringsmulighet knyttet til hvorfor rurale institusjoner 

oftere oppgir at de «alltid» bruker profesjonell tolk enn urbane. På spørsmålet «Finnes 
det ansatte med spesifikk kompetanse (faglig og/eller erfaringsmessig) i møte med 
disse brukerne?», viser den totale oversikten at 20 prosent av rurale institusjoner sva-
rer at de har ansatte med spesifikk kompetanse, mot 39 prosent hos de urbane. Dette 
tyder på at de urbane institusjonene har flere ansatte med minoritetsbakgrunn som 
kan benyttes som tolk. 

Utfordringer de ansatte opplever i tilknytning til brukergruppen, begrunnes først 
og fremst i kulturelle og språklige aspekter. Kommentaren under viser til førstnevnte:

«Skam og trosbakgrunn krever at vi må bruke mer tid. Pasienter med 
flerkulturell bakgrunn trenger mer tid, og jeg mener mange ikke pas-
ser i korttidsbehandling.»

Respondenten viser til brukergruppens kulturelle bakgrunn og relaterer dette til 
tidsaspektet og samhandlingen. Er det da slik at en ansatt med spesifikk kompe-
tanse ville kunne redusere og effektivisere behandlingstiden? Det er også mange 
ansatte som nevner psykisk helse som utfordrende i møte med brukergruppen, da 
spesielt med tanke på traumatisering. 

«Det er viktig å innhente informasjon om hvilke forhold disse brukerne 
kommer fra, samtidig være åpen på at dette er områder som vi nok har 
liten kompetanse på (…)»

Kommentaren kan ikke entydig leses som om det er brukernes psykiske helse den 
ansatte sikter til – det kan vel så godt være kulturell bakgrunn. Personen peker 
her på bakgrunn, men også kunnskapsnivå. Dette henger sammen med at 50 pro-
sent av institusjonene med brukergruppen inne til behandling opplyser at de ikke 
har ansatte med spesifikk faglig eller erfaringsmessig kompetanse. Flere ansatte 
hevder at det er få personer innen brukergruppen vi sikter til, og at etterspørselen 
etter spesifikk kompetanse derfor er liten. Likevel svarer 39 prosent at de har bru-
kere med asylsøkererfaring inne på institusjonen. Samtidig kan ikke forskjeller og 
utfordringer ses som synonymt med brukergruppen, noe mange ansatte er opptatt 
av. Det kan også henge sammen med institusjonenes mandat og hensikt, samt til-
skrives faktorer og nyanser denne undersøkelsen ikke har klart å fange opp. 
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Oppsummering
Nesten halvparten av respondentene med brukergruppen inne til behandling opp-
lever forskjeller mellom disse brukerne og etnisk norske brukere. Forskjeller og 
utfordringer i møte med brukergruppen begrunnes i all hovedsak i kulturelle mot-
setninger, spesielt med tanke på menns syn på kvinner, samt språklige vanskelighe-
ter. En annen viktig faktor som nevnes, er psykisk helse. Informantenes opplevelser 
av forskjeller mellom grupperingene kan i all hovedsak oppsummeres med at alle er 
like i selve rusmiddelopplevelsen. Forskjellene oppleves før og etter, og blant annet 
blir nordmenns familierelasjoner trukket frem som et bilde på en markant forskjell: 
ensomhet. 

Videre opplyser 21 prosent av de ansatte at de ikke opplever noen forskjeller, og 
flere er opptatt av at dette ikke kan generaliseres. Videre svarer 65 prosent at det bør 
tas spesielle hensyn i samhandling med disse brukerne, mens 23 prosent svarer «nei» 
på dette spørsmålet. Kommentarene skildrer et mer nyansert bilde, og hensynene 
synes å kunne sammenfattes på følgende måte: 1) Ingen hensyn/individuell tilnær-
melse; 2) Noen hensyn/rammer for drift; 3) Omfattende hensyn. Brukergruppen vur-
deres altså som utfordrende og flertallet mener det bør tas spesielle hensyn.

Av de ansatte svarer 77 prosent at det gjøres tilpasninger i møte med disse bru-
kerne. Tilpasningene ses som av kulturell, språklig og individuell art, og de aller fleste 
oppgir at brukerne selv ville svart som dem angående spørsmål omkring tilpasninger 
som gjøres. I de tilfeller dette problematiseres, forklares dette med at tilpasninger er 
integrert i rammer for drift, og derfor kanskje ikke oppleves som noen særskilte tiltak 
av brukeren. Tilpasningene som trekkes frem er blant annet tilrettelegging av kost, 
utøvelse av religion og bruk av tolk. 

Utfordringer tilknyttet språk trekkes frem av de ansatte. Av de institusjonene som 
hadde brukergruppen inne på den tiden undersøkelsen ble gjennomført, opplyser 24 
prosent at de «alltid» bruker profesjonell tolk, 41 prosent at dette gjøres «noen gan-
ger» og 34 prosent at dette «sjelden» gjøres. Her finnes det noen små variasjoner mht. 
om institusjonene definerer seg selv som urban eller rural. Bruk av familie, venner 
eller andre brukere som tolk forekommer ytterst sjelden. 

Tatt i betraktning at mange av respondentene nevner språklige problemer som 
utfordrende, er det interessant å kartlegge videre hvordan kommunikasjon og sam-
handling foregår. 

Av respondenter med brukere på institusjonen, oppgir 50 prosent at det ikke fin-
nes ansatte med spesifikk (faglig eller erfaringsmessig) kompetanse. I motsetning til 
dette svarer 37 prosent at de har ansatte med spesifikk kompetanse. Denne kompe-
tansen kan oppsummeres som «egen minoritetsbakgrunn», «erfaringsmessig», «fag-
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lig/språklig kompetanse» og «engasjement». Det er nærliggende å tenke at mange 
av de ansatte med minoritetsbakgrunn brukes som tolk ved behov. Dette kan blant 
annet forklare at mange opplyser at de «sjelden» bruker profesjonell tolk, og ses også 
i sammenheng med variasjoner i forhold til hvor institusjonene plasserer seg geo-
grafisk. 
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90 INTERVJUGUIDE

Innledende:
– hvor kommer du fra?
– hvor gammel er du?
– er du religiøs, eventuelt hva er din religiøse bakgrunn?
– hvor lenge har du bodd i Norge?
– har du oppholdstillatelse/statsborger?
– hvor lenge?
– hvordan kom du til Norge? alene/sammen?
– hvorfor kom du til Norge?

Ventefasen:
– har du bodd på mottak/har du bodd privat?
– hvor lenge?
– kan du beskrive hverdagen din på dette tidspunktet?
– opplevde du denne tiden som meningsfull?
– opplevde du tiden i hjemlandet som meningsfull?
– kan du si noe om likheter og forskjeller?
– har du opplevd at den du var hjemme har forandret seg i Norge?
– har du noen gode minner fra denne perioden?
– har du noen dårlige minner fra denne perioden?
– har du i løpet av denne fasen følt at du har blitt «sett», og fått muligheten til å                               
    bidra med noe du kan?

Rusmiddelbruk:
– hva slags rusmidler bruker du/har du brukt?
– hvor lenge?
– kan du fortelle noe om hvorfor du begynte?
– kan du fortelle noe om hvordan det har utviklet seg? Ruskarriere?
– finnes det en ruskultur i ditt hjemland? 
– kan du si noe om forskjellene og likhetene med den norske ruskulturen?
– hvorfor tror du asylsøkere ruser seg?
– tror du etniske nordmenn og asylsøkere ruser seg av forskjellige grunner?
– hva slags type kriminalitet synes du asylsøkere begår og hvorfor?
– kan du fortelle noe positivt om rusen?
– kan du fortelle noe negativt om rusen?
– føler du at du har blitt «tatt i mot» av det norske rusmiljøet?
– hvem ruset/ruser du deg sammen med?
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– opplever du et samhold/vennskap?
– stigmatiserende å være asylsøker i norsk rusmiljø?
– stigmatiserende å være norsk i asylsøker rusmiljø?
– rasisme innenfor miljøet? Hvorfor/hvordan?

Intervensjon/mening/aktivisering:
– hva opplever du som meningsfullt?
– hva kunne ha hindret/minsket ditt rusmiddelmisbruk?
– hva er dine ønsker for framtiden?
– hva er dine råd for asylsøkere som kommer til Norge?
– hva synes du kan gjøres bedre for asylsøkere?
– hva opplever du at andre asylsøkere ønsker å gjøre i Norge?
 
Institusjonsliv:
– har det i samtaler på mottaket blitt benyttet tolk?
– har det i samtaler på institusjonen blitt benyttet tolk?
– har du opplevd diskriminering fra personalet?
– har du opplevd diskriminering fra andre brukere?
– har det blitt tatt hensyn til din kulturelle bakgrunn?
– tanker om dette?
– tenker du at etniske norske brukere og mennesker som deg, med asylsøkerbak 
    grunn, bør behandles forskjellig for å oppnå best resultat?
– hva er dine tanker og ønsker for framtiden? 



92 

Om prosjektet
Kompetansesenteret – rus, velferdsetaten, Oslo kommune samler i disse dager 
inn informasjon om mennesker med etnisk minoritetsbakgrunns rusmiddelvaner 
i Norge. Innsamlingen av denne informasjonen foregår gjennom individuelle inter-
vjuer/samtaler med klienter innenfor rusmiddelbehandlende institusjoner med 
etnisk minoritetsbakgrunn, samt spørreskjema sendt ut til representant for ansatte 
ved alle rusmiddelinstitusjoner i Norge. 

Prosjektets arbeidstittel er «Freeland del 2» og dets tema er etniske minoriteters 
rusmiddelbruk før, i løpet av og etter integrering inn i det norske samfunnet. Prosjek-
tets overordnede målsetting er å gjøre et forsøk på å redusere antall rusmiddelmis-
brukere med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge ved å utarbeide rusmiddelforbyg-
gende tiltak spesielt rettet mot og tilpasset disse gruppene.

Ved prosjektets slutt vil det publiseres en skriftlig rapport hvor anonymiserte deler 
av denne informasjonen vil bli gjengitt.

Hvordan benyttes ditt intervju?
Informasjonen du gir under intervjuene/samtalene vil bli brukt i rapporten i form av 
direkte sitater, meningsinnhold og din er personlige erfaring. Dette vil anonymise-
res slik at det ikke skal være mulig å gjenkjenne deg. Det betyr at navn, alder og 
vesentlige personlige kjennetegn ikke vil bli brukt. Det kan være verdt å merke seg 
at når rapporten er publisert, kan informasjonen du har bidratt med brukes videre. 
Altså, at rapporten kan leses og brukes av alle, da også media og annen forskning. 

Frivillig deltakelse.
Det er selvfølgelig frivillig å delta. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 
trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for deg og din situasjon. Der-
som du godtar å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. 

Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det 
vil påvirke deg og din situasjon. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørs-
mål til prosjektet, kan du kontakte prosjektansvarlig Espen Freng, eller prosjektleder 
Simen Lund, kompetansesenteret – rus, Velferdsetaten, Oslo kommune. 

Rett til innsyn og sletting av informasjon om deg. 
Hvis du sier ja til å delta, har du rett til å få innsyn i hvilken informasjon og hvordan 
den har blitt brukt om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i den 
informasjonen vi har brukt. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få 
slettet innsamlet informasjon, med mindre informasjonen allerede er inngått i den 

SAMTYKKEERKLÆRING
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publiserte rapporten. Altså må dette skje i god tid før rapporten publiseres, og du 
vil derfor få anledning til å lese igjennom denne hvis du ønsker det.    

Alle databehandlede notater og eventuelle lydopptak vil bli slettet ved prosjektets 
slutt.

Samtykke til deltakelse i «Freeland» del 2.
– Jeg gir med dette mitt samtykke til at opplysningene gitt av meg under intervjuet 
kan brukes i tråd med informasjonen gitt i denne samtykkeerklæringen:

(Informantens underskrift og dato).

– Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet:

(Prosjektleder og/eller prosjektansvarligs underskrift og dato).
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