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FORORD: 

 

Min motivasjon for oppgaven har vært å belyse en problemstilling som kommer i skyggen av 

andre innvandringspolitiske saker. Dette handler om norske barn som blir rammet når 

Utlendingsdirektoratet (UDI) avslår søknader om familieinnvandringstillatelse. Saker fra 

media, samt egne erfaringer fra yrkesbakgrunn og familieliv, har vekket min nysgjerrighet for 

målgruppens utfordrende livssituasjoner. Da jeg skulle skrive en masteroppgave i sosialt arbeid 

var det naturlig å bruke denne nysgjerrigheten og muligheten til å finne ut mer om disse barna. 

Ved å se verden gjennom informantenes briller ville jeg reflektere over ‘barnets beste’. 

Jeg ønsker å takke min veileder, Ulf Enqvist, ved Mittuniversitetet som har gitt gode tips og 

vist tålmodighet i min langtrukne arbeidsprosess. En stor takk rettes til min gode venn, 

Gunnhild Vist, for et kritisk blikk og konstruktive innspill. Jeg vil også takke Tanja Tegnander 

for god hjelp og nyttige innspill under hele prosessen. Takk til mine gode venner Ingrid 

Blichfeldt og Are Husby for korrekturlesing. Den største og mest ydmyke takk går til de flotte 

og sterke mødrene som stilte opp til intervju. Det er deres fortjeneste at denne oppgaven har 

sett dagens lys. 

Det har vært flere opp og nedturer i mitt arbeid med denne oppgaven, men endelig kan jeg med 

stolthet presentere det ferdige produktet. Jeg håper at så mange som mulig har tid og lyst å lese 

oppgaven og at det kan inspirere til videre forskning. I tillegg håper jeg at studien kan være en 

støtte til familier som er midt i sine familieinnvandringssaker. Det kan gi styrke å se at man 

ikke er alene og vite at det finnes løsninger midt i alt kaos. 
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SAMMENDRAG: 

Denne studien retter fokus på en gruppe som i liten grad har vært gjenstand for forskning 

tidligere; Barnefamilier der den ene forelderen er norsk statsborger og den andre forelderen er 

utenlandsk statsborger og hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt avslag på søknad om 

familieinnvandringstillatelse. Det som er spesielt med disse familiene er at de allerede har bodd 

sammen i Norge og fått barn. Deretter har den ene parten blitt nødt til å forlate landet. UDI gir 

avslag i familieinnvandringssaker dersom ikke alle kravene som utlendingsloven stiller er 

oppfyllt eller ved brudd på loven. Media har laget reportasjer om flere familier som har fått 

slike avslag og hvor familiemedlemmene har blitt adskilte. Reportasjene har pekt på ulike 

konsekvenser for familiene; praktiske, økonomiske og helsemessige problemer.  

Studiens mål har vært å beskrive noen viktige konsekvenser avslagene har gitt for barna. Det 

ble benyttet halvstrukturert kvalitative intervjuer som metode. Studiens åtte informanter er alle 

mødre og den omsorgstakeren som ble igjen alene i Norge med barna etter at fedrene måtte 

forlate landet. Analysen tar utgansgpunkt i mødrenes beskrivelser av barnas reaksjoner.  

Sentrale funn viser at mødrene og barna ble sterkt påvirket av adskillelsen med fedrene. Barna 

viste stor sorg og mødrenes viste svekket foreldrefunksjon. En konsekvens av dette var at barna 

utviklet negativ atferd i form av regresjon, selvskading, seperasjonsangst, aggresiv oppførsel 

og tvangstanker. Disse funnene kan forklares med tilknytningsteorien som viser sammenhengen 

mellom separasjon fra en nær omsorgstaker og risiko for negativ atferdsutvikling. 

Tilknytningsteorien hevder også at redusert foreldrefunksjon kan bidra til utvilkling av negative 

tilknytningsmønster som i sin tur kan påvirke barnas atferdsutvikling negativt.  

Adskillelsen fra far og den endrede omsorgssituasjon utgjøre to risikofaktorer for barnet. Barn 

som utsettes for mange risikofaktorer på samme tid har stor sansynlighet for å utvikle negativ 

atferd. Denne nye livssituasjonen var en direkte følge av UDIs avslag. Når man ser dette i lys 

av den utviklingsøkologiske teori, så er avslaget en ytre faktor som eksisterer på makronivået 

som påvirker barnet som befinner seg på mikronivået.  

Studien peker på at UDI ikke foretar en individuell vurdering av barnets særegne situasjon, 

behov og omsorgssituasjon, men vurderer barnets beste på et generellt grunnlag. I flere tilfeller 

må barnets beste vike for innvandringsregulerende hensyn. Dette er i strid med et 

barneperspektiv som mener at man må ta utgangspunkt i barnets beste ut i fra barnets ståsted, 

og ikke ut ifra voksnes perspektiv.  

 

Søkeord:  

Familieinnvandring, familiegjenforening, utlendingsloven, UDI & barnets beste, risiko & stressfaktorer. 
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1. INNLEDNING 

1.1.   BAKGRUNN 

Dominerende tema i innvandringsdiskusjoner i Norge, både innenfor media og i politikken, har 

i stor grad handlet om asylbarn, muslimer, terror og den såkalte flyktningkrisen. Veldig sjelden 

blir fokus rettet mot familieinnvandring og norske statsborgeres muligheter til å bli gjenforent 

med sine utenlandske ektefeller. Noen saker som omhandler disse familiene har likevel dukket 

opp i norsk media. I disse sakene har norske statsborgere fortalt om sine utenlandske partnere 

som ikke har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, fordi Utlendingsdirektoratet bedømmer 

at de ikke oppfyller alle vilkårene som loven stiller for slik tillatelse.  

Avisa Nordhordland (2015) intervjuet en norsk dame som fortalte at hennes tanzanianske mann 

ikke fikk innvilget besøksvisum til Norge til tross for at hun var i et komplisert svangerskap. 

Etter fødselen ble søknad om familieinnvandringstillatelse avslått på grunn av at inntektskravet 

ikke var oppfylt. Moren har blitt syk av denne situasjonen og datteren gråter hver kveld fordi 

hun savner sin far. Far og datter kan kun sees på Skype og de vet ikke når de kan møtes igjen. 

Romerikes Blad (2015) skrev om en tyrkisk mann som skal tvangssendes ut fra Norge. Søknad 

om familieinnvandringstillate ble avslått fordi UDI mener at det ble gjort feil da mannen søkte 

fra Norge og ikke fra hans hjemland. Mannen ba om utsatt iverksettelse av utsendelsen basert 

på hans norske kones helsesituasjon og den to år gamle sønnens planlagte operasjon. UDI avslo 

med begrunnelse at det ikke forelå sterke nok rimelighetsgrunner for å utsette reisen. Sarpsborg 

Arbeiderblad (2013) intervjuet en norsk mann som er gift og har barn med en dame fra 

Filippinene. De fikk avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse fordi mannen ikke 

oppfyller inntektskravet. Ekteparet følte at de måtte rømme fra landet og flyttet til Sverige, hvor 

reglene for oppholdstillatelse knyttet til familieinnvandring er annerledes enn i Norge.  

Rådgiver Kjersti Holden i organisasjonen ‘For Fangers Pårørende’ omtaler en sak hvor Selim 

fra Kosovo skal utvises fra Norge. Hun hevder at UDI vektlegger innvandringspolitiske hensyn 

sterkere enn hensynet til barnets beste (NRK, 2009). John Peder Egenæs i Amnesty 

International mener at Norge bryter med barnekonvensjonen ved å utvise Selim (NRK, 2009). 

Dette er eksempler på praktisering av utlendingsloven som kan påvirke familier negativt og gi 

uheldige konsekvenser for de involverte barna. På blogspotten ‘Kampen mot UDI’ (2018) 

finnes over 60 historier som er skrevet av familier som er i lignende situasjoner. Disse historiene 

viser at strengt regelverk, lang saksbehandlingstid og byråkratiske rutiner forårsaker at 

familiemedlemmene må leve adskilte over mange år. Det er interessant å se nærmere på 

hvordan familienes barn, som må vokse opp uten far eller mor, rammes av UDIs praksis.  
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1.2.   MÅL OG PROBLEMSTILLING 

Denne studien omhandler norske barn i familier der den ene forelderen er utenlandsk 

statsborger og har fått avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse til Norge. Søkeren 

kommer fra et land utenfor Schengen-området, en såkalt tredjelandsborger, og partneren er 

norsk statsborger, såkalt referanseperson. Tredjelandsborgeren har oppholdt seg i Norge mens 

søknaden har blitt behandlet og har måttet reise ut fra landet etter at det ble gitt avslag på 

familieinnvandringstillatelsen. Familien har således ikke valgt selv å leve adskilt og tiden etter 

den fysiske adskillelsen kan tenkes å ha vært problematisk for hele familien. Samtlige av de 

gjenværende omsorgspersonene, referansepersonene, som ble boende sammen med barna i 

Norge var mødre. Se nærmere redgjørelse om utvalgsstrategien i avsnitt 2.1.5.  

Målet med studien er å undersøke om og eventuelt hvordan avslaget på søknadene om 

familieinnvandringstillatelse har påvirket de involverte barna. Fikk barna noen reaksjoner etter 

adskillelsen fra fedrene og har dette påvirket barnas atferdsutvikling? Hva tenker mødrene om 

framtiden? Ved å anvende kvalitativ metode tar studien sikte på å få fram mødrenes egne 

opplevelser og beskrivelser av hvilke konsekvenser seperasjonene har gitt i form av 

atferdsendringer hos barna. Idéen til studien har oppstått fra saker som er presentert i media og 

fra egne erfaringer fra min yrkesbakgrunn og eget familieliv. Det vil bli redegjort for min 

forforståelse i avsnitt 2.2.3.  

Fokus i studien rettes mot mødrenes tolkning av barnas utvikling, samt deres opplevelser av 

konsekvensanalyser verdørende barnets beste og omsorgssituasjonen som UDI gjorde i de ulike 

sakene. Studien berører juridiske og forvaltningsmessige tema, men dette er ikke hovedfokus i 

studien. Studien kommer ikke til å gå detaljert inn på hvordan UDI har vurdert barnets beste 

opp mot andre faktorer i saken, så som innvandringspolitiske hensyn eller samfunnets 

interesser. Det tas ikke stilling til om UDI har brutt Barnekonvensjonen i disse sakene. 

Forskningsspørsmål:  

Hvilke erfaringer har norske mødre med deres barns reaksjoner og situasjon etter at fedrene 

måtte forlate Norge etter avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse? 

Underspørsmål: 

Hvordan påvirkes barna av adskillelsen fra fedrene?  

Hvordan påvirker den endrede livssituasjonen samspillet mellom mor og barn?   

Hvilke konsekvenser kan familiesplittelsen få for barnas atferdsutvikling? 

Hvordan opplevde mødrene UDIs konsekvensanalyse vedrørende barnas situasjon? 

Hva tenker mødrene om situasjonen for barna framover? 
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1.3.   BETYDNING FOR SOSIALT ARBEID 

Migrasjon og menneskerettigheter henger sammen og berører hverandre. Interessen for 

menneskerettigheter har spredd seg utenfor den rendyrkede jussens område. Dette kan ha 

bakgrunn i myndighetenes praksis i utlendingsretten og måten myndighetene intervenerer i 

menneskers liv på (Rosén, 2010). Sosialt arbeid har alltid vært en menneskerettighetsprofesjon 

som har troen på at alle mennesker har en egenverdi. Et av hovedmålene i sosialt arbeid er å 

fremme rettferdige sosiale strukturer som kan tilby mennesker sikkerhet og utvikling. Flere av 

aspektene i artikkel 22 og 25 i de Forente nasjoners (FN) deklarasjon om menneskerettigheter 

er relevante for sosialt arbeid fordi de peker på viktigheten av sosiale og økonomiske rettigheter 

(Healy, 2009). De internasjonale organisasjonene for sosialarbeidere og deres utdannings- 

institusjoner har utarbeidet en global agenda for sosialt arbeid. Gjennom å styrke det etablerte 

sammarbeidet med FN skal de jobbe for sosial rettferdighet og utvikling. Agendaen forplikter 

sosialarbeidere å støtte, påvirke og muliggjøre strukturer som bekjemper hovedårsakene til 

undertrykkelse og ulikheter (Global Agenda, 2012).  

Trevithick (2008) understreker at sosialt arbeid handler om å legge til rette for at mennesker 

kan utvikles og berike sine liv og at profesjonen er innrettet mot problemløsning og forandring. 

Basert på dette, så mener jeg at innvandringspolitikk og dets konsekvenser for enkeltindivider 

er et viktig tema for sosialt arbeid, både på internasjonalt og nasjonalt plan. I dagens globale 

tid, hvor mennesker møtes over landegrenser, blir tema som berører nordmenns muligheter til 

å stifte familie på tvers av landegrenser av interesse for sosialt arbeid. Utlendingsloven påvirker 

familienes muligheter til samvær og i sin tur deres sosioøkonomiske livssituasjon og dette angår 

sosialarbeidere. De kan tenkes å komme i kontakt med familier i som har fått avslag og som er 

i behov av tiltak gjennom NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen), barnehage og skole eller 

psykiatrien.  

Shulman (2003) peker på at sosialt arbeid har fokus på klienten som kan være en enkeltperson, 

en familie eller en gruppe som er utsatt. Fokus rettes også på samfunnssystemene som berører, 

undertrykker eller avhjelper. Fook (2003) nevner at kritisk sosialt arbeid handler om å analysere 

sosialt arbeid ut i fra tanken om at det finnes undertrykkende strukturer som stadig vekk må 

kritiseres. UDIs praksis kan tenkes å hindre familiers muligheter for samvær og kan oppleves 

som undertrykkende. Utlendingsloven og dens praksis er derfor en struktur som bør analyseres. 

«Barnets beste» er et viktig tema i Norge og sosialarbeidere bør derfor ha kjennskap til disse 

strukturene og vurdere om de gir negative konsekvenser for barna. Denne kunnskap kan også 

anvendes i arbeidet med barn som befinner seg i lignende livssituasjoner. 
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1.4.   BEGREP OG HISTORIKK 

1.4.1.   MIGRASJON OG INNVANDRINGSPOLITIKK 

Vi lever i en globalisert verden hvor mennesker er i bevegelse enten som flyktninger på grunn 

av krig og katastrofer, som arbeidssøkere eller som turister (Brochmann, 1999). Gjennom 

globalisering skjer flyten av tjenester og informasjon over land og verdensdeler, nære relasjoner 

likeså (Bäck-Wiklund & Johansson, 2012). Migrasjon defineres som folkeforflytninger mellom 

land og handler om både påtvunget og frivillig flytting (Rosén, 2010). Lenge var Norge 

dominert av nordiske borgere, men fra slutten av 1960-tallet ble Norge satt på kartet som et 

potensielt arbeidsmarked for immigranter. Migrasjonen til Vest-Europa både fra «Øst» og 

«Sør» økte etter den andre halvdelen av 1980-tallet (Brochmann, 1999). I 1975 innførte Norge 

innvandringsstopp og fra 1981 satset staten på å redusere innvandringen fra utviklingsland. Det 

ble innført reguleringstiltak og grensekontroller (Vevstad, 2010).  

Da den legale veien inn i arbeidsmarkedet ble stoppet kom innvandrere fra den tredje verden 

inn i landet som studenter, gjennom familiegjenforening eller som asylsøkere. I kjølvannet av 

dette ble det innført nye reguleringer som for eksempel visumkrav, inntektskrav og europeisk 

samarbeid (Vevstad, 2010). Den økte innvandringen fører med seg nye problemstillinger som 

berører velferdsstatens utvikling. Familieinnvandring kan bli en økonomisk belastning for 

staten dersom familiene ikke kan forsørge seg selv økonomisk (NOU 2004:20).  

 

1.4.2.   NORSK FAMILIEINNVANDRING OG UTLENDINGSLOVEN 

Familieinnvandring består av personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til 

noen i Norge. I perioden 1990 til 2015 utgjorde denne gruppen 36 % av den ikke-nordiske 

innvandringen til Norge (Sandnes & Dzamarija, 2016). De to største gruppen er familier til 

arbeidsinnvandrere fra EØS-land og familier til personer uten innvandrerbakgrunn (Aalandslid 

& Tronstad, 2010). Familieinnvandrere deles ofte inn i to grupper; de som kommer for å 

gjenforenes med familie og de som kommer for å etablere familie (Sandnes & Dzamarija, 

2016). Utlendingsloven anvender begrepet «familieinnvandring» som en samlebetegnelse for 

begge gruppene. Begrepet blir brukt i denne studien, selv om informantene bare hører til den 

sistnevnte gruppen (Sandnes & Dzamarija, 2016).  

Utlendingsloven (2010) er det viktigste regelverket på innvandringsområdet og danner 

grunnlaget for kontrollen med utlendingers innreise, utreise og opphold i Norge. Dette reguleres 

etter gjeldende innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser. Statsborgere fra land 

utenfor Schengenområdet må søke om tillatelse for å bo i Norge. UDI (2015) presiserer at det 
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er et vilkår at referansepersonen disponerer bolig, har forsørgelsesevne i form av midler og kan 

vise til inntekt fra foregående år. Vevstad (2010) forklarer at ved sterke menneskelige hensyn 

kan det gjøres unntak fra vilkåret knyttet til referansepersonens status og inntektskravet. Videre 

sier loven at i saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, men 

det kan legges vekt på innvandringspolitiske forhold. 

Dersom søkeren har brutt utlendingsloven, ved for eksempel ulovlig opphold i riket eller ved å 

ha oppgitt uriktige opplysninger, kan avslag på søknad og utvisning bli gitt (Utlendingsloven, 

2010). Dersom utvisningsvedtak blir gitt, må utlendingen forlate Norge og innreiseforbud gis. 

En utvisning kan ikke gjennomføres dersom det sett opp mot sakens alvor og utlendingens 

tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak ovenfor utlendingen selv eller de 

nærmeste familiemedlemmene (Utlendingsloven § 70). En utvisning må være i samsvar med 

Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.  

 

1.4.3.   MENNESKERETTIGHETER OG FAMILIELIV 

Et lands innvandringspolitikk handler om statens rett til å innvilge statsborgerskap og regulere 

migrasjonsstrømmer. Lovverket må likevel være i tråd med internasjonale konvensjoner 

(Kjørholt, 2010). Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Forente Nasjoners 

(FNs) konvensjoner er begge inkorporerte i den norske Menneskerettsloven av 1999. FNs 

konvensjoner handler blant annet om retten til å danne familie og til å inngå ekteskap 

(Christensen, 2006). Den europeiske menneskerettskonvensjonen regulerer blant annet 

privatpersoners rett til å utøve et familieliv (Rosén, 2010). Konvensjonen pålegger dessuten 

myndighetene å sikre barnets velferd, samt å respektere at foreldrene er likestilte omsorgstakere 

(Kaufmann, 2002). Høstmælingen (2008) forklarer at Barnekonvensjonen (BK) er inkorporert 

i norsk lov og gir tydelig uttrykk for retten til familiegjenforening. Søknader om gjenforening 

skal behandles humant, raskt og ikke få negative konsekvenser for søkeren eller dens familie. 

Videre skriver Høstmælingen (2008) at loven hevder barns rett til å få omsorg fra sine foreldre 

om det er til barnets beste.  

Norge er med i EØS-samarbeidet og det betyr at en person som er statsborger i et EØS-land har 

rett til fri bevegelighet som arbeidstaker eller student i hele EØS-området. Dersom personen 

kan vise til lønnet arbeid, studiemidler eller oppsparte midler har personen rett til å ta familien 

sin med seg når de flytter til et annet EØS-land (UDI, 2011). Et brudd på interne 

immigrasjonsregler eller en innmelding i Schengens informasjonssystem (SIS) i ett EØS-land 

er ikke nok til å nekte opphold i et annet EØS-land (Grenseløs Kjærlighet, 2011.).  
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1.4.4.   BEGREPET «BARNETS BESTE»  

«Barnets beste» er barnekonvensjonenes mest sentrale begrep og handler om at barnets beste 

skal komme i første rekke og være et grunnleggende hensyn ved alle tiltak som gjelder barn 

(Høstmælingen m.fl., 2008). Befring (2010) skriver at hensynet til barnets beste er sammensatt 

og at uttrykket brukes i rettslige, ideologiske og politiske sammenhenger. Høstmælingen m.fl. 

(2008) skriver at prinsippet om «barnets beste» må overveies av alle som treffer beslutninger 

som gjelder barn, for eksempel domstolene, administrative myndigheter og lovgivende organer. 

Hensynet til barnets beste må også være hovedhensyn i familielivet, på skolen og i 

immigrasjonsspørsmål. Høstmælingen (2012) skriver at offentlige myndigheter har, etter 

forvaltningsloven § 17, plikt til å sørge for at saken er fullt opplyst før det treffes et 

enkeltvedtak. Befring (2010) presiserer at en konkret skjønnsutøvelse er nødvendig dersom 

man skal ta hensyn til den enkelte sakens egenart. En manglende skjønnsutøvelse vil kunne 

medføre problemer med rettssikkerheten ved at avgjørelsene kan bli for lite fleksible og 

mangler individuell tilpassing.  

Kjørholt (2010) forklarer at den nye utlendingsloven styrker barns rettsposisjon på en del felt, 

blant annet retten til familiegjenforening for samboende med barn. Hensynet til barnets behov 

for å bo sammen med foreldrene ble innført som et sentralt tema i sakvurderingen. Loven har 

ingen generell regel om høring av barn, men barns rett til å bli hørt er i stedet hjemlet i 

forskriftene. På samme tid har det blitt innført politiske innstramningstiltak som har 

konsekvenser for barns rettsstatus, for eksempel underholdskravet. Høstmælingen (2012) 

mener at hensynet til barnet er det overordnede målet i all lovgivning om barn. Likevel er det 

ikke enerådende, da hensyn til for eksempel økonomi, likestilling og innvandringspolitikk også 

spiller inn. «Barnets beste» er et diffust begrep og vurderingene blir skjønnsmessige da det ikke 

finnes konkrete standarder som kan anvendes i alle saker. Samtidig er skjønn nødvendig, fordi 

hvert barns situasjon er unik. Den beste løsningen kan ikke avgjøres uten at man kjenner til alle 

sidene av saken. Å ha barnets beste som utgangspunkt innebærer, ifølge Hafstad & Øvreeide 

(2012), å innta en etisk posisjon som kan være intuitiv eller et gjennomtenkt valg av hva som 

er riktig å gjøre. Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har avsagt flere dommer i 

norske utvisningssaker. I flere saker har den europeiske menneskerettighetskonvensjon og 

utlendingsmyndighetene hatt ulik oppfatning av hva som er barnets beste. I Nunez-dommen (Se 

avsnitt 4.6) ble den norske stat dømt for ikke å ha lagt tilstrekkelig vekt på hensynet til barnets 

beste (UDI, 2011). Domstolen vektet hvor hardt utvisningen ville ramme utlendingens barn opp 

mot utlendingens overtredelser (UNHCR, 2011).  
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2. METODE  

2.1.   METODISKE VALG 

2.1.1.   KVALITATIV METODE  

Det er viktig å velge den metoden som er best egnet for å utforske og gi svar på studiens 

forskningsspørsmål (Malterud, 2014). Kvantitative studier fokuserer på fenomeners omfang, 

mens kvalitative studier søker forståelse av sosiale fenomener (Fossåskaret, 1997). Da formålet 

er å søke dybdeforståelse om hvilke konsekvenser et avslag på søknad om familieinnvandring 

kan gi for barn, er anvendelse av kvalitativ metode best egnet for denne studien. Kvale & 

Brinkmann (2015) skriver at kvalitativ metode fanger opp kompleksiteten i opplevelser, tanker 

og følelser, noe som er hensikten med samtalene med informantene i min studie. Selv om den 

kvalitative metodens målsetting er å vise nyanserikdom, betyr ikke dette at det kvantitative 

elementet er helt fraværende. Om et stort antall informanter bruker samme uttrykk eller 

gjenforteller anekdoter på samme tema så er dette av interesse (Alvehus, 2013). En styrke ved 

kvalitativ tilnærming er at man kan studere kulturelle fenomener som er vanskelige å få tilgang 

til ved anvendelse av andre metoder (Thagaard, 2009).  

2.1.2.   FRAMGANGSMÅTE  

Det var viktig for meg å få tilgang til informantenes erfaringer som er basert på deres egne 

observasjoner av barnas atferdsutvikling. Jeg valgte derfor å anvende en fenomenologisk 

tilnærmingsmåte som, ifølge Malterud (2014), er en forståelse der menneskers erfaringer regnes 

som gyldig kunnskap. Målet med fenomenologiske studier er å undersøke ulike fenomen slik 

de opptrer for mennesker i konkrete situasjoner i hverdagen (Kvale & Brinkmann, 2015). I min 

studie er det konsekvenser av adskillelsen mellom barn og far som er fenomenet som skal 

undersøkes. Hermeneutikken er opptatt av å finne forståelige sammenhenger mellom et 

menneskes handlinger, de indre behov, emosjoner eller ønsker som ligger bak disse handlingene 

(Askland, 2013). Dermed er det naturlig å ha en hermeneutisk tilnærming som kan gi en 

forståelse av hvordan barna kan påvirkes av og utvikles etter adskillelsen. Dette drøftes med 

forskning og teori om barns tilknytning og utviklingsøkologi som ramme.  

I følge Malterud (2014) bygger kvalitative metoder ofte på teorier om menneskelig erfaring 

(fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk). En velegnet fremgangsmåte for å studere 

personers opplevelser og erfaringer vil derfor være fenomenologisk-hermeneutisk metode. 

Fokus for tolkning av studiens empiri vil derfor handle om å analysere informantenes 

beskrivelser av konsekvenser i form av atdferdsendringer for barna etter avslaget.  
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2.1.3.   INTERVJU SOM DATAINNSAMLINGSMETODE 

Alvehus (2013) mener at intervju som metode er et effektivt redskap fordi forskeren kan spørre 

imformantene om følelser, motiv og syn på hendelsesforløp. Kvale & Brinkmann (2015) skriver 

at et halvstrukturert forskningsintervju har som mål å innhente beskrivelser fra informantens 

livsverden (fenomenologien) med henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene, 

(hermeneutikken). Halvstrukturert intervju passer bra å anvende i min studie for å få gode 

beskrivelser fra informantene om deres egne tolkninger av barnas reaksjoner. Når man anvender 

halvstrukturerte intervjuer følges et skjema som består av et fåtall åpne spørsmål eller bredere 

tema som samtalen sentrerer seg rundt (Alvehus, 2013). Aberbach & Rockman (2002) mener 

at strukturerte intervjuer med klare svaralternativer kan være problematiske fordi informantene 

tvinges inn i forhåndsdefinerte kategorier. Derimot vil bruk av halvstrukturerte intervjuer gi 

informanten større fleksibilitet til å velge tema. Sett fra et reliabilitetsperspektiv kan 

halvstrukturerte intervjuer være problematiske fordi deler av spørsmålene og rekkefølgen 

varierer fra gang til gang og da kan det være vanskelig for andre å gjenta intervjuene. Likevel 

vil det føre til høyere reliabilitet enn ved bruk av ustrukturerte intervjuer fordi en god del av 

spørsmålene er standardiserte. 

I tillegg til å samle inn data gjennom intervjuer, valgte jeg også å be om å få kopier av UDI-

vedtakene som informantene refererte til under intervjuene. Dette for å se om det finnes samsvar 

eller motstridigheter mellom UDIs vurderinger av mulige konsekvenser for barna og 

informantenes opplevelser av de faktiske konsekvenser for barna. Noen av informantene hadde 

ikke vedtakene tilgjengelige på grunn av at de hadde flyttet til et annet land, mens andre ikke 

maktet å finne fram disse papirene på grunn av vonde minner. Jeg fikk tilsendt kopier av 

vedtakspapirer fra tre av de åtte informantene.    

 

2.1.4.   INTERVJUGUIDE OG INTERVJUTEKNIKK 

Ut ifra de sakene som hadde vært oppe i media var det en del temaer som var naturlige å ta opp 

i intervjuene. Først var det hensiktsmessig å få et overblikk over informantenes bakgrunn, 

saksprosessen de har hatt med UDI og hvordan familielivet så ut før og etter at den ene 

forelderen måtte forlate Norge. Deretter var det viktig å få klarhet i om barna har endret sin 

atferdsutvikling som følge av adskillelsen. Om dette var tilfellet, så var neste steg å kartlegge 

og utdype disse endringene. Intervjuguiden ble utarbeidet etter Kvale & Brinkmanns (2015) 

prinsipper for kvalitative intervjuer. Intervjuguiden ble prøvd ut på to ulike testpersoner. Begge 

disse intervjuene ble etterfulgt av evalueringssamtaler som gav gode og nyttige 



 

 

9 

 

tilbakemeldinger. Jeg brukte lydopptaker, Call Note (innspillingsprogram for Windows), under 

intervjuene slik at jeg kunne konsentrere meg om å lytte til hva som ble sagt uten å bruke energi 

på å skrive notater. Lydopptakene gav mulighet til å høre intervjuene gjentatte ganger for å få 

en nøyaktig transkribering, som førte til mer presis gjengivelse av verdifulle utsagn. Bruk av 

lydopptaker kan være en svakhet dersom det blir et forstyrrende element for informanten. I 

dette tilfellet var selve lydopptaker-appen installert på min PC og dermed usynlig for 

informantene. Jeg spurte informantene før intervjuene om tillatelse til å anvende lydopptaker.  

 

2.1.5.   UTVALGSSTRATEGI OG VALG AV INFORMANTER 

Når man vil få tak i personer med spesifikke erfaringer kalles det for strategisk utvalg (Alvehus, 

2013). Jeg satte opp klare kriterier for utvelgelse av informanter, for å sikre at de innehadde 

relevant informasjon for å kunne besvare forskningsspørsmålet. Et avslag på søknad om 

familieinnvandringstillatelse skulle foreligge og paret skulle ha ett eller flere felles barn. Den 

fraværende forelderen og barnet skulle ha tilbragt en del tid sammen i Norge før adskillelsen, 

slik at en tett relasjon var opprettet. Om barnet var mindre enn 2 år ved seperasjonstidspunktet 

skulle partene ha levd adskilt helt opp til barnets 3 års alder. Dette for at barnet skulle ha hatt 

mulighet til å uttrykke sine følelser om adskillelsen verbalt. For å få kontakt med aktuelle 

barnefamilier la jeg ut informasjon om studien på fem Facebook grupper som har medlemmer 

som har erfaring med familieinnvandringssaker. Disse gruppene har jeg kommet i kontakt med 

gjennom organisasjonen Grenseløs Kjærlighet, som gir informasjon og støtte til familier som har 

fått avslag på sine familieinnvandringssaker. På grunn av hensynet til anonymiteten til 

informantene har jeg valgt å ikke presentere navnene på Facebook gruppene. 

Det var 16 personer, som selv hadde sett forespørselen eller blitt tipset av andre, som meldte 

sin interesse. Når andre personer tipser om aktuelle kandidater kalles det for snøballmetoden. 

Metoden er særlig egnet når aktuelle kandidater ikke er synlige i befolkningen (Tansey, 2007). 

Det var tolv personer (ti kvinner og to menn) som var av interesse for studien og som fikk 

tilsendt et kartleggingsskjema via e-post. Av de elleve personene som retunerte skjemaet var 

tre kandidater uaktuelle for studien. Den ene mannen ble valgt bort fordi han ikke har den 

daglige omsorgen for barnet. Den andre mannen og en av kvinnene ble valgt bort på grunn av 

at deres barn var under 2 år. Til slutt var det åtte informanter igjen som fylte alle kravene for 

deltagelse (se 5.1.). De er alle kvinner, har norsk statsborgerskap og har et eller flere barn. Det 

hadde vært en styrke å intervjue de eldste barna, men lange avstander mellom meg og familiene 

gjorde det umulig med et fysisk møte. Skype intervju med så små barn er uhensiktsmessig. 
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Det ble planlagt å gjennomføre bare et intervju med hver informant og da var det naturlig å ha 

flere enn fem informanter for å generere et rikt nok datamateriale. Et tak på ti intervjukandidater 

ble satt for at mengden av transkribert materiale ikke skulle bli for stort, slik at analysen kunne 

utføres tilfredsstillende. Alvehus (2013) forklarer at det nås en metning i informasjonen når 

samme informasjon dukker opp og nye intervju gir lite ny informasjon. Jeg opplevde å komme 

til et slikt metningspunkt allerede ved det sjette intervjuet, men jeg valgte å gjennomføre de to 

siste planlagte intervjuene fordi informantene allerede hadde takket ja til å delta.  

 

2.1.6.   BESKRIVELSE AV INTERVJUENE 

Alle de åtte informantene fikk detaljert informasjon om studiens målsetting og opplegg for 

intervjuet på forhånd per telefon. Da hadde informantene anledning til å bli litt kjent med meg 

og stille spørsmål slik at eventuelle misforståelser ble oppklart. Denne telefonrunden la et godt 

grunnlag for en åpen, avslappet og trygg atmosfære allerede før selve intervjuene. Intervjuene 

ble gjennomført i perioden fra februar til april 2015. Det første intervjuet fant sted ved personlig 

oppmøte på universitetet i Østersund og de syv neste intervjuene ble gjennomført ved hjelp av 

videosamtaler på Skype. Deakin & Wakefield (2013) påpeker at fordelen med å benytte Skype 

i intervjuer er at tid og geografiske avstander ikke blir et hinder for gjennomføringen. Alle 

intervjuene varte mellom en og to timer og transkribering ble gjort rett etter hvert intervju, mens 

inntrykkene var ferske. Jeg synes det stort sett gikk bra å gjennomføre intervjuene med bruk av 

Skype. Et par ganger, i korte sekvenser, ble intervjuet forstyrret av små tekniske problem, som 

lav eller skurrete lyd eller brudd i internettdekningen. Alle informantene uttrykte at de syntes 

det gikk bra å bli intervjuet via Skype. De hadde alle erfaring med bruk av Skype. Dessuten 

følte de seg mer avslappet i eget hjem og mente at de fikk sagt det de hadde på hjertet. Dette er 

i tråd med det Hanna (2012) skriver om at Skype er en slags nøytral møteplass fordi begge 

partene kan velge et komfortabelt sted som de kan være under intervjuet.  

 

2.1.7.   TRANSKRIBERING OG ANALYSEMETODE 

I transkriberingsfasen skrev jeg i hovedsak ned det som ble sagt ordrett. Informantenes ulike 

dialekter ble imidlertid omgjort til bokmål. I tillegg ble teksten, jamfør Malterud (2014), 

redigert i en viss utstrekning for å forebygge at informanten blir latterliggjort ved ordrett 

nedskrivning av samtalen. Da det er innholdet i det transkriberte materialet som er av interesse 

var det naturlig å gjennomføre en samtaleanalyse og ikke en innholdsanalyse. Ifølge Kvale & 
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Brinkmann (2015), er det ikke nødvendig å gjengi kroppsspråk og repetisjoner når en tekst blir 

transkribert før en samtaleanalyse. Ved gjennomlesningen tolker forskeren teksten påvirket av 

sin identitet og sitt kulturelle filter. Derfor må utvelgelsen av hvilke tema som skal følges opp 

bygges på gjennomtenkte valg (Riessman, 2008). Deler av intervjuene som ikke var relevant 

for studien ble oppsummert i transkriberingen, men ble ikke brukt i det videre arbeidet.  

Analyseprosessen handler om, på et overordnet plan, å sortere i ulike kategorier etter tema, om 

å komprimere materialet og om å argumentere (Alvehus, 2013). Etter at materialet var 

transkribert og gjennomlest flere ganger ble Malteruds (2014) analysemetode, systematisk 

tekstkondensering, anvendt. Først løftes deler av materialet ut for å analyseres og deretter 

sammenlignes det med andre deler av materialet som har felles tema, en dekontekstualisering. 

Deretter sjekkes at de funn som er trukket ut fortsatt stemmer overens med den sammenhengen 

de ble hentet ut fra, en rekontekstualisering. Metoden åpner opp for å benytte teorier som 

matcher med forskningsspørsmålet, slik at studiens målsetting kan oppnås. I tillegg er det mulig 

at kunnskap fra den enkeltes informants fortelling kan ses opp mot de andre informantenes 

fortellinger. En slik sammenligning er viktig for å kunne se eventuelle fellestrekk.  

En del tema dukket opp i alle intervjuene og skilte seg ut som klare mønstre, såkalte preliminære 

tema. Dette var tema som mødrene var veldig opptatte av og som etterhvert utgjorde en basis 

for strukturering av det innsamlede materialet. Interessante meningsbærende enheter ble sortert 

inn i ulike hovedtema, også kalt koder. For å synliggjøre ulike aspekter av innholdet i hvert 

hovedtema, ble de delt inn i undertema som utgjorde verktøy for kondenseringen. Deretter ble 

kategorier utviklet ved å sammenfatte essensen i hver og en av de kondenserte meningene. De 

preliminære tema som var mest aktuelle i forhold til problemstillingen fikk egne ark i en Excel 

arbeidsbok (matrisen); saken, mor, barnet, far-barn, mor-far og framtiden. Andre preliminære 

tema ble ansett som uviktige i forhold til problemstillingen og ble ikke fulgt opp videre; fars 

problemer med UDI, utfordringer mellom far og mor og mødrenes opplevelse av fordommer i 

systemet. For å få en full oversikt over datamaterialet ble hvert ark i Excel arbeidsboken inndelt 

i åtte rader, en for hver informant, og i kolonnene ble kategoriene inndelt i hovedtema og 

undertema. I et utvalgt snitt (se illustrasjon s.12) fra arkfane 3, preliminært tema «Barnet», vises 

to kategorier; «Konsekvenser» og «UDIs vurderinger». Disse kategoriene er inndelt i 

hovedtemaene «atferd», «tiltak», «positivt» og «barnets beste». I hver celle med hovedtema ble 

utvalgte sitat (meningsbærende enheter) om barnet plassert under det aktuelle undertemaet. For 

eksempel hører undertemaene «separasjonsangst» og «tvangshandlinger» inn under 

hovedtemaet «atferd». 
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Illustration: Utdrag fra matrisen: Excel arbeidsbok. 

 

2.2.   VURDERING AV KVALITETEN I STUDIEN 

Vurderingen av troverdighet i kvalitativ forskning innebærer en bedømming av hvilken grad 

forskeren har frembrakt resultater som er pålitelige, gyldige og overførbare (Denzin, 2005). Å 

etterstrebe et troverdig resultat var et viktig moment i mitt arbeide, samt å ha fokus på relevans 

gjennom refleksivitet. Dessuten forsøkte jeg å reflektere rundt etiske spørsmål og min egen 

forforståelse i alle faser. Tanker om disse prosessene blir presentert i dette kapitlet. 

 

2.2.1.   PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET  

Reliabilitet i kvalitative studier handler om hvor pålitelige forskningsresultatene er (Kvale & 

Brinkmann, 2015). I følge Mehmetoglu (2004) så er det viktig å bedømme og revidere funnene, 

samt å presentere hvordan de er tolket og kategorisert for at en studie skal være pålitelig. Dette 

har jeg forsøkt å etterkomme i metode- og drøftingskapitlene. Johansson (2005) mener at 

forskningsintervjuet er en tilrettelagt og profesjonell samtale. Situasjonen er i høy grad preget 

av en maktrelasjon, der intervjueren stiller spørsmål og informanten forventes å svare. For å 

unngå misforståelser og usikkerhet hos informantene var jeg åpen om hensikten med studien, 
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min rolle og hvilke metoder jeg skulle anvende. Et annet kriteria for pålitelighet er hvordan 

eksisterende litteratur er anvendt (Ringdal, 2001). Det teoretiske fundamentet ble hentet fra 

litteratur som gav relevante begrep for analysen. I tillegg til ordinær litteratursøk (se avsnitt 4.1) 

kontaktet jeg ulike støttespillere for å få tips til aktuelle forskningsartikler som gav flere 

vinklinger i analysen. Gyldighet dreier seg om i hvilken grad framgangsmåter og funn på en 

riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten (Johannessen, 

2010). Mehmetoglu (2004) mener at i og med at forskeren er subjektiv og følelsesmessig 

påvirket så må det framgå at resultatene faktisk kommer fra datamaterialet. Derfor har jeg nøye 

beskrevet utvelgelsen av informanter, hvem de er og anvendt sitater i empirikapitelet.  

Jeg tenker at når man forsker på vanskelige tema er det sannsynlig at informantene er sterkt 

berørt. Flertallet av informantene var på intervjutidspunktet i en uavklart situasjon i forhold til 

framtiden i Norge. Informantene kan ha hatt en egen agenda, som til eksempel et ønske om å 

påvirke myndighetenes praksis for å gagne egen sak. Dette kan ha farget deres utvelgelse av 

tema og beskrivelser kan ha blitt overdrevet eller forvridd, samt at historiene kan ha blitt 

presentert som mer problemorienterte enn løsningsorienterte. Dette kaller Andersen (2006) for 

«en bevisst eller ubevisst manipulasjon». Slik «bevisst utvalg» av informasjon kan true 

validiteten til slutningene. For å sikre at informantene ikke kontrollerte utfallet i for stor grad, 

ble spørsmål repetert og hovedtemaer ble tatt opp i samtlige intervjuer. En styrke ved studien 

kan være at familienes historier hadde mange likhetstrekk og at de fleste hovedtema dukket opp 

i alle intervjuene. Det transkriberte materialet viste seg å utgjøre en god basis for analysen 

nettopp fordi veldig mange tema tydelig skilte seg ut. En svakhet ved studien kan være at det 

ikke var tid til å følge opp alle viktige tema som kom fram i intervjuene. Dessuten er temaet, 

familieinnvandring, en del av et stort og komplisert felt med mange lover, instanser og politiske 

beslutninger som påvirker familiene og deres barn. Studiens familier er bare en liten del av en 

stor kontekst og det er mange faktorer som påvirker barna.  

 

2.2.2.   RELEVANS OG OVERFØRBARHET 

Relevans i forskning handler om hvorvidt metoden utgjør en relevant vei til kunnskap og tilfører 

noe nytt og anvendbart i et mer overordnet perspektiv (Malterud, 2014). Jeg mener at metoden 

er relevant fordi intervjuene gir informantene muligheten til å fortelle detaljert om hva de selv 

har opplevd. Samtidig åpner bruk av halvstrukturerte intervjuer opp for at informantene fritt 

kan velge fokus i intervjuet. Studiens tema er relevant fordi kunnskapsgrunnlaget er tynt  

angående konsekvenser for norske barn i familieinnvandringssaker. Mehmetoglu (2004) mener 
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at målet med kvalitativ forskning er overførbarhet, at funn kan overføres til lignende kontekster. 

Det kan tenkes at empirien fra min studie kan generere ny kunnskap som kan bidra til en dypere 

forståelse for målgruppen samt for barn som befinner seg i lignende livssituasjoner. Ved å gjøre 

studien offentlig kan den anvendes av sosialarbeidere, politiske og ideele organisasjoner og 

privatpersoner som jobber med disse barna. Dessuten har jeg valgt å presentere empirien med 

detaljerte beskrivelser og mange sitater, slik at leseren selv kan vurdere overførbarheten. Det er 

samtidig viktig å tenke på at begrepet overførbarhet, ifølge Malterud (2014), impliserer at det 

kan finnes grenser for i hvilken utstrekning funn er gyldige i andre sammenhenger. Studiens 

overførbarhet kan være begrenset på grunn av et lavt antall informanter og bør derfor oppfattes 

som starten på forskning av temaet (se mer om videre forskning i avsnitt 6.9). 

 

2.2.3.   FORFORSTÅELSE 

Den hermeneutiske posisjonen argumenter for at det eksisterer en uunngåelig, men nødvendig 

forforståelse (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har jobbet med flyktninger i mange år og har sett 

hvordan menneskers savn etter nære slektninger over tid kan føre til negative og destruktive 

spiraler. Selv har jeg hatt en 10 år lang kamp for at min tidligere utenlandske ektemann skulle 

få leve med meg og vår sønn. Etter flere avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse 

måtte han returnere til sitt hjemland. Dette var traumatisk for oss alle tre og vi havnet i en 

usikker situasjon med økonomiske, praktiske og helsemessige utfordringer. I begynnelsen av 

arbeidet med denne studien hadde jeg en antakelse om at alle som lever ufrivillig adskilt fra 

sine nærmeste over lengre perioder lider av savn og sorg. I tillegg var jeg sikker på at de fleste 

mødrene hadde lidd like mye som meg og at deres barn hadde hatt samme negative 

atferdsutvikling som min sønn. Denne forforståelsen bygger på mine erfaringer, noe som stiller 

et strengere krav til å oppfylle relevans gjennom dokumentert refleksivitet. I følge Malterud 

(2014) innebærer dette at forskeren har et kritisk blikk på egen rolle, tolkning og forforståelse. 

Lindseth & Norberg (2004) skriver at det er mulig å bli klar over enkelte aspekter av egen 

forforståelse ved hjelp av kritisk refleksjon. Jeg sorterte mine tanker om de ulike tema ved hjelp 

av indre dialog og skriftlig bearbeidelse. I tillegg fulgte jeg Malteruds (2014) tips om å rådføre 

meg med andre for å unngå at materialet blir en kilde for å uttrykke egne meninger. Jeg har 

reflektert sammen med veileder og andre fagpersoner om hvordan jeg kunne bli mer objektiv. 

Likevel kan min forforståelse ha medført en sterkere sensitivitet for visse beskrivelser, som kan 

ha resultert i en skjev gjengivelse av tema i forhold til hva som var det viktige for informantene.  
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Malterud (2014) mener at forskerens posisjon kan være en ressurs hvis perspektivet og 

kunnskapen gir særskilte forutsetninger for innsikt og forståelse. Min sterke nærhet til studiens 

tema kan være både en svakhet og en styrke. Min kunnskap om utlendingsloven, familienes 

kontekst og saksprosessen, kan ha utgjort en styrke i arbeidet med studien. Min forforståelse 

kan ha utgjort en svakhet ved at jeg kan ha blitt styrt av mine tanker og følelser. For å 

kompansere dette fulgte jeg Brymans (2011) råd om å balansere mellom studiens fokus og 

åpenhet for informantenes opplevelser. Dette innebar at jeg var strukturert, tydelig, sensitiv og 

fleksibel. Jag var bevisst på å ikke fortelle noe til informantene om min egen bakgrunn eller 

personlige erfaringer med UDI. Mine erfaringer ble ikke eksemplifisert, men derimot anvendt 

som verktøy for å få fram beskrivelser og nyanser under hele prosessen med studien.    

 

2.2.4.   ETISKE REFLEKSJONER 

Jeg har etterstrebet å følge Vitenskapsrådets (2017) fire etiske prinsipper for forskning: 

sekretess, taushetsplikt, anonymitet og konfidensialitet. Informantene ble anonymisert i teksten 

og skriftlig materiale har blitt innlåst ved oppbevaring og til sist makulert. Brymann (2011) 

poengterer viktigheten av at de berørte parter skal få informasjon om studiens mål, at 

deltakelsen skal være frivillig og at deltakerne har rett til å bestemme over egen medvirkning. 

Jeg tok hensyn til dette når jeg kommuniserte med informantene både før og under selve 

intervjuene. Malterud (2014) peker på at forskeren må ha respekt for informantenes grenser og 

være klar over at all datainnsamling kan være en intervensjon som kan sette i gang prosesser 

og aktivere psykisk uro. Jeg forsøkte å møte informantenes sammensatte følelsesregister med 

respekt, samt å gi rom for pauser og ha en respektfull holdning i samtalene.  

Brymann (2011) skriver at det er viktig med etisk refleksjon om eventuelle skader, inntrenging 

på privatlivet og falske forespeilinger. Informantene fikk informasjon om at det ikke forelå noen 

intensjon om oppfølgingsarbeid. Det ble gjort en avveining av hvilke vanskelige temaer som 

skulle berøres, opp mot de tema som var nødvendig for å besvare problemstillingene. En 

informant fortalte at hun visste om flere som var aktuelle for studien, men som var redde for at 

deltakelse skulle få negativ innvirkning på deres saker. To andre informanter fortalte historier 

vedrørende UDIs saksbehandling som de ba meg om å slette fra materialet. Dette ble respektert, 

jamfør Denzin og Lincoln (2008), som sier at kvalitative forskere er gjest i den private sfæren 

og må opptre med god folkeskikk og etisk varsomhet og på ingen måte gjøre skade på den 

eksponerte informanten. Jeg var også tydelig med å presisere at informantene ville bli 

anonymisert og at studien ikke kom til å påvirke deres familieinnvandringssaker på noen måte.  
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3. TEORETISK PERSPEKTIV 

3.1.  VALG AV TEORETISK PERSPEKTIV  

Teorier er systematiserte og generaliserte erfaringer som forskere har innhentet gjennom å 

studere ett eller flere praksisområder (Askland, 2013). Det teoretiske fundamentet i studien ble 

valgt ut på bakgrunn av forskningsspørsmålets to hovedelementer; adskillelser og utvikling. 

Når disse elementene løftes opp på et mer generelt samfunnsvitenskapelig nivå utkrystalliseres 

følgende spørsmål: Hva skjer med et barn når det adskilles fra en omsorgsperson på ubestemt 

tid? Hva hender i samspillet mellom barnet og den gjenværende omsorgspersonen? Hvilke 

konsekvenser gir dette for barnets atferdsutvikling på kort og lang sikt? For å besvare disse 

spørsmålene er tilknytningsteori og utviklingøkologisk teori blitt valgt som utgangspunkt. I 

tillegg har jeg valgt å se nærmere på hvordan mødrene opplevde UDIs vurderinger av mulige 

konsekvenser for barna i lys av et barneperspektiv.  

De tre nevnte teoretiske perspektivene utgjør studiens teoretiske fundament og gir et grunnlag 

for å studere sammenhengen mellom avslaget og konsekvensene for barna. Studien tar 

utgangspunkt i at UDIs avslag på familieinnvandringstillatelsen er en «ytre faktor» som ledet 

til adskillelsen med far som kan ha påvirket barnet i så stor grad at det gav konsekvenser i form 

av negativ atferdsutvikling. Dette er i tråd med Levin (2004) som mener at sosialt arbeids 

forståelsesramme bygger på en forestilling om at mennesket er unikt og at det formes gjennom 

sine relasjoner til de nærmeste og sin kontekst. 

 

3.2.   BARNEPERSPEKTIV 

I mange århundrer har mennesker reflektert rundt spørsmålet om hva som gagner barna, men 

innholdet i begrepet «barns beste» har variert mellom ulike tidsepoker (Halldén, 2003). Da FN’s 

barnekonvensjon ble ratifisert fikk barneperspektivet større gjennomslagskraft ved at prinsippet 

om barnets beste ble en ledestjerne (Larsson-Swärd, 2009). I følge Arnér & Tellgren (2011)  er 

det nå innenfor myndigheter, domstoler og velferdsinstitusjoner et viktig prinsipp at barnets 

beste skal komme i første rekke. Likevel finnes det uenigheter mellom ulike politiske partier, 

ulike vitenskapelige retninger og blant foreldre om hva som kan karakteriseres som gode 

oppvekstsvilkår for barn. Det finnes en risiko for at barneperspektivet kan bli overkjørt når ulike 

interesser i samfunnet kolliderer og da må interessene veies opp mot hverandre på en rimelig 

måte. Halldén (2003) problematiserer begrepet barneperspektiv ved å peke på dets mangfold 

gjennom to ulike perspektiv. «Barneperspektiv» er formet ut i fra de voksnes erfaringer og 
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oppfatninger om hva som er best for barnet, mens «Barns perspektiv» er barnets egne erfaringer 

og oppfatning om hva som er best for det selv. Qvarsell (2003) mener at ved å betrakte ulike 

fenomen fra barnets eget perspektiv kan man få fyldigere og dypere kunnskap om barna og hva 

som er best for dem. Uttrykk som «barns beste» og «barnets rettigheter» brukes i stadig flere 

sammenhenger og aktualiserer betoningen av barnets perspektiv (Arnér & Tellgren, 2011). 

Halldén (2003) mener at ved bruk av et barneperspektiv innenfor forskning kan man studere 

hvilke konsekvenser ulike politiske beslutninger får for barn. Kunnskaper og erfaringer fra 

forskningen om hva barn behøver, utgår ofte fra barns generelle behov. Tenkning ut fra 

generelle aspekter kan komme i konflikt med barnets egne tanker og meninger om hva som er 

rett. Barns perspektiv impliserer at det er forståelsen av barnas erfaringer som må være 

avgjørende for analysen av barns livsvilkår. Lidén m.fl. (2008) presiserer at et barneperspektiv 

innebærer å også anerkjenne barns egne opplevelser, tanker og vurderinger om hendelsen og 

om hva som vil skje i framtiden.  

Halldén (2003) skriver dessuten at barn ikke bare kan defineres via sin natur, sin fysiske og 

psykiske modenhetsgrad. Barn og barndom må i stedet gis betydning i et sosialt og kulturelt 

system. Det handler ikke bare om å studere hva barn gjør, men om å diskutere ulike systemers 

konsekvenser for barnets liv. Slik blir barneperspektiv ikke bare ‘barns perspektiv’ men også 

en analyse av de vilkår barn lever under. I Odelstingsproposisjon (Ot.prp.) nr.75 (2006-2007) 

om utlendingsloven legges det vekt på at barnets uttalerett er en forutsetning for, men ikke 

tilstrekkelig, for å sikre et barneperspektiv. For å belyse en sak ut fra barnets ståsted må det 

innhentes informasjon om barnet på andre måter. Her vil foreldre være helt sentrale informanter 

om egne barn. Barnets uttalerett ivaretar barnet som selvstendig individ i saken og skal sikre et 

økt barneperspektiv. Da studien forsøker å belyse mødrenes opplevelser av  UDIs vurderinger 

rundt «barnets beste» blir det naturlig å anvende et barneperspektiv i analysen. 

 

3.3.   TILKNYTNINGSTEORIEN 

Jeg har valgt å anvende tilknytningsteorien til analysen av empirien som omhandler relasjonen 

mellom barnet og foreldrene etter adskillelsen. Tilknytningsteorien hører inn under 

forskningsområdet utviklingspsykologi og beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av 

nære følelsesmessige bånd mellom mennesker (Broberg m.fl., 2006). Forskere har lenge visst 

at relasjonen foreldre-barn har en avgjørende betydning for barnets fysiske, emosjonelle og 

sosiale utvikling. Barnet er spesielt følsomt de tre første årene av livet og seperasjonsperioder 

kan sette spor (Askland, 2013). Bowlby (1997) ble oppmerksom på hva barns forhold til sine 
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foreldre har å si for deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling og utformet derfor 

tilknytningsteorien. Han fant at det er en sammenheng mellom tidlig separasjon fra 

omsorgspersoner og mangelfull tilpasningsevne senere i livet. Tilknytningsteorien bygger på 

fire typiske trekk ved tilknytning: Nærhetsprinsippet, seperasjonsangst, sikker havn og sikker 

base.  

Nærhetsprinsippet handler om at et barn er avhengig av at det finnes noen voksne som kan og 

vil ta vare på det og derfor har barnet utviklet et spesielt atferdsmønster som skal føre det nære 

en omsorgsperson (Karlsson, 2012). Dette atferdsmønsteret kalles tilknytningsoppførsel og 

handler om å holde barnet tilstrekkelig nære omsorgspersonen slik at sannsynligheten for å 

overleve øker ved at barnet blir beskyttet i farlige situasjoner (Killén, 2008). Tilknytningens 

mål handler også om å forsikre at de prosesser i hjernen som ligger til grunn for den sosiale 

kognisjonen utvikles slik at individet blir velrustet til å eksistere og samarbeide med andre 

(Karlsson, 2012).  

Seperasjonsangst er et trekk ved tilknytningen som Spitz og Bowlby dokumenterte gjennom sin 

forskning. De så hvordan barn ble deprimerte ved separasjon fra foreldre (Killén, 2008). 

Bowlby betrakter dyaden mor-barn som en forutsetning for god tilknytning. Det behøver ikke 

være den biologiske moren og det er også likegyldig om det er en kvinne eller en mann. Poenget 

er at det er samme person som står for kontinuitet i interaksjonen og at barnet behøver et 

samspillsmønster som det suksessivt kjenner igjen (Askland, 2013).  

Sikker havn og sikker base handler om at det nyfødte barnet må være i nærheten av voksne 

omsorgspersoner for å få beskyttelse og nærhet og på samme tid utforske verden og utvikle sin 

kompetanse. Basert på hvordan foreldrene håndterer disse motstridende aspektene, å være en 

base og en havn, utvikler barnet tilknytningsmønstre til foreldrene (Karlsson, 2012).  

Holm (2017) skriver at tilknytningsmønstrene deles inn i et trygt mønster, to utrygge mønstre 

og et desorganisert mønster. Barn med trygg tilknytning kan bruke tilknytningspersonen som 

en trygg base og begi seg ut på oppdagelsesferder fordi de har en sikker havn å returnere til om 

noe skremmende skulle hende (Karlsson, 2012). Når samspillet domineres av sensitivitet, 

tilgjengelighet og forutsigbarhet utvikler barnet en trygg tilknytning. Dersom samspillet er 

kontrollerende, passivt eller mindre sensitivt utvikler barnet utrygge tilpasningsmønstre (Killén, 

2008). Barn med trygg tilknytning er mer selvstendige og bedre rustet til å styre sine følelser. 

De har sjelden atferdsproblemer og kan skape nære vennskapsforhold til andre barn. Barn med 

utrygg tilknytning har i større omfang atferdsproblemer, vanskeligheter med å samarbeide med 

andre barn, dårligere evne til å løse problemer og dårlig selvbilde (Killén, 2008). 
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3.4.   UTVIKLINGSØKOLOGISK TEORI 

Barn lever ikke i en isolert boble og deres atferdsutvikling påvirkes av verden rundt dem. Når 

et barns atferd skal forklares i et systemperspektiv må flere faktorer som påvirker utviklingen 

tas i betraktning. For å se de ulike faktorene i sammenheng kan det være nyttig å anvende 

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori som forklaringsmodell. I teorien er samspillet 

mellom individet og omgivelsene framtredende. Psykologen Urie Bronfenbrenner var opptatt 

av barns utvikling og laget en modell som beskrev ulike miljøfaktorer og hvordan disse påvirker 

individet (NDL, 2015). Modellen bygger på tre vitenskapelige disipliner; sosiologi, psykologi 

og sosialt arbeid. Den brukes som et verktøy for å sammenfatte og forstå de mange innvirkende 

faktorene i et barns utviklingsprosess og oppvekstsvilkår (Bronfenbrenners, 1979). 

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell beskriver hvordan et menneske påvirkes og 

sosialiseres av erfaringer og hendelser fra fem ulike nivåer. Det første nivået er mikronivået 

som er nærmiljøet og de arenaer (familien, skole og venner) barnet er fysisk til stede og møter 

andre mennesker ansikt til ansikt.. Det neste nivået kalles mesonivået og her beskrives hvordan 

de ulike nærmiljøene fra mikronivået spiller sammen og hvordan det påvirker barnet. På 

eksonivået finnes andre miljøer og institusjoner der barnet som regel ikke er til stede selv, men 

som likevel påvirker det. Eksempler kan være politikere, domstoler og frivillige organisasjoner. 

På det neste nivået, makronivået, finnes faktorer som er langt unna barnet, men likevel kan 

gripe direkte inn i barnets liv. Det kan være forhold som speiler den kulturelle konteksten og 

samfunnets rammebetingelser som for eksempel politikk, lovverk og medier. Krononivået 

omhandler det historiske tidsperspektivet som viser hvordan hendelser i livet kan påvirke 

individet på ett eller flere av de øvrige nivåene. For eksempel å gå fra barn til voksenliv.  

For å enklere sortere de ulike hendelsene og aktørene som påvirker barna gjennom de ulike 

nivåene kommer jeg å knytte den utviklingsøkologiske teorien til forskning om risiko- og 

beskyttelsesfaktorer. En risikofaktor for en viss atferd er en egenskap, hendelse, forhold eller 

prosess som øker sjansen eller risikoen for et visst utfall (Andershed, 2012). I følge Koser 

(2009) og Cederblad (2003) er risikofaktorer i et barns liv ofte knyttet til familie- og individnivå 

og kan for eksempel handle om vold, psykisk sykdom i familien og langvarig separasjon fra de 

viktigste omsorgsgiverne. En beskyttelsesfaktor for en viss atferd er en egenskap, hendelse, 

forhold eller prosess som minsker sjansen eller risikoen for et visst utfall (Andershed, 2012). 

Beskyttelsesfaktorer er i følge Koser (2009) faktorer som øker muligheten for barn og ungdom 

til å utvikles uten problematferd. Dette kan være sosiale faktorer som økonomi, bosted og helse, 

samt barnets eget nettverk og ulike foreldrefunksjoner (Killén, 2009). 
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4. AKTUELL FORSKNING 

4.1.   SØK ETTER AKTUELL FORSKNING 

Jeg søkte etter aktuell forskning i Mittuniversitetets og Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitetets databaser (henholdvis Diva.se og Bibsys.no). Jeg tok utgangspunkt i studiens 

søkeord (familieinnvandring, familiegjenforening, utlendingsloven, UDI & barnets beste, risiko 

& stressfaktorer). Jeg fant lite forskning som tar for seg studiens problemstilling. Kanskje 

handler dette om at studiens målgruppe i liten utstrekning har blitt satt under lupen da 

problemstillingen har oppstått i kjølvannet av en relativt ny lovgivning. Den eneste forskningen 

jeg fant som handler spesifikt om målgruppen; norske barn i familieinnvandringssaker, er 

gjennomført av Barneombudet. Derimot fant jeg mange mastergrads- og doktorgradsoppgaver 

som direkte eller indirekte omhandler studiens målgruppe.  

Annen forskning som er relevant handler om barn som påvirkes av ulike ytre faktorer, såkalte 

risiko- og beskyttelsesfaktorer. Dette er ulike faktorer som kan oppstå i kjølevannet av 

adskillelsen mellom far og barn. Dette kan være risikofaktorer som er knyttet til transnasjonale 

tilværelser, redusert foreldrefunksjon, traumatiske hendelser og endrede omsorgssituasjoner. 

Eller det kan være beskyttelsesfaktorer som kan påvirke barna i en positiv retning. Fokus i dette 

kapitlet blir å beskrive hvordan disse faktorene kan påvirke barnets atferdsutvikling. Deretter 

presenteres forskning som omhandler ulike momenter i vurderinger av barnets beste. Til slutt 

presenteres forskning om langvarige konsekvenser for barn. Mulige langvarige konsekvenser 

av adskillelsen var tema som mødrene selv bragte på banen under intervjuene. Derfor kjennes 

det viktig å se nærmere på hvordan balansegangen mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer kan 

være avgjørende for barnets framtid. 

 

4.2.   BARN I TRANSNASJONAL TILVÆRELSE 

Det er høy skilsmissestatistikk i Norge i dag. Tall fra Statistisk sentralbyrå (2017) viser at det i 

2016 var 22 537 inngåtte ekteskap og 10 842 separasjoner og 9 345 skilsmisser. I 2017 bodde 

det 1 114 268 barn i Norge aom var i alderen 0 til 17 år. Av disse barna var det 145 245 stykker 

som bare bodde med mor og 33 735 stykker som bare bodde med far. Det er ulike årsaker til 

hvorfor barna bor med bare den ene forelderen. Det kan være på grunn av at den ene partneren 

ikke vil eller kan ha omsorgen for barnet eller på grunn av dødsfall eller fengselsopphold. Det 

er altså mange barn i Norge som bor med bare en forelder, men det som er spesielt for barna i 

min studie, er at utvisningssakene har skilt familiemedlemmene og ført de inn i en ufrivillig 
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transnasjonal tilværelse. Forskning som handler om hvordan barn kan påvirkes av å leve i en 

transnasjonal tilværelse er derfor nyttig i mitt analysearbeide.  

Barneombudet (2012) har i flere år mottatt henvendelser som viser hvordan utvisningssaker 

rammer barn. Derfor har de gjennomført en studie hvor de har intervjuet seks barn i alderen 

tolv til seksten år som har resultert i rapporten «Barn med utviste foreldre» som baserer seg på 

barnas erfaringer. Disse barna mener at det å ha en utvist forelder ikke kan sammenlignes med 

at foreldrene blir skilt eller at en av foreldrene dør. Å leve med et håp gjør det vanskelig for 

barna å forsone seg med at den ene forelderen kanskje aldri kommer tilbake.  

Boss (2004) har studert familier hvor medlemmene er adskilte på grunn av flukt og krig og som 

er usikre på om de får se hverandre igjen. Når en person dør vil tapet være helt avklart og det 

markeres gjennom minneseremonier. Ved opplevelse av tvetydig tap kan det bli vanskelig å slå 

seg til ro og vite hvem som tilhører familien. Usikkerheten gjør at man holder fast ved håpet og 

situasjonen blir fastlåst. Sogomonyan & Cooper (2010), har vist at barn i militærfamilier 

opplevde usikre separasjoner når foreldre tjenestegjorde i konfliktområder. Tiden ble forbundet 

med problemer som for eksempel depressive symptomer, aggressiv atferd og nedgang i 

skoleprestasjoner. Barneombudets rapport (2012) viser også at barna slet med sorg og savn i 

separasjonstiden. Det vanskeligste var den lange saksbehandlingstiden og det å ikke vite hva 

som skulle skje i framtiden.  

Baldassar (2015) har studert migrasjonsfamilier hvor den ene forelderen har jobbet i et annet 

land. Familiene hadde ulike former for omsorgsutøvelse i separasjonstiden, men likevel 

opplevdes ventetiden som alt for lang for forelder-barn relasjonen. Barnets alder og kognitive 

utvikling er kritisk med tanke på om det forstår innholdet og utviklingen i den transnasjonale 

omsorgssituasjonen. Barna som er omtalt i Barneombudets rapport (2012) fikk lite info om 

realiteten i utvisningssaken av sine foreldre, men likevel merket de at noe foregikk og ble 

dermed urolige. Tegnander (2014) har i sin masteroppgave i sosialt arbeid beskrevet hvordan 

norske familier organiserer seg etter avslag på søknad om familieinnvandring. Studien viser at 

de har pendlet over landegrenser eller bosatt seg i andre land for å kunne opprettholde et 

familieliv og at de opplever en manglende mulighet for framtidsplanlegging. Baldassar (2007) 

beskriver familiemedlemmens muligheter til å ha kontakt med hverandre som svært begrenset 

på grunn av teknologisk utilgjengelighet og lange avstander. Familiens behov for å se at den 

andre parten har det bra blir ikke ivaretatt gjennom Skype og telefon. Barneombudet (2012) 

konkluderer med at kontakt mellom barna og foreldrene via Skype og i ferier ikke er 

tilstrekkelig og anbefaler UDI å ikke utvise foreldre i det hele tatt.  
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4.3.  REDUSERT FORELDREFUNKSJON 

Mediasakene som jeg har referet til viser at omsorgspersonene som ble igjen i Norge sammen 

med barna opplevde den nye livssituasjon som utfordrende. Dette opplevde også familiene i 

Tegnanders (2014) studie. De fortalte at fravær av oppholdstillatelse førte til økonomiske- og 

helsemessige utfordringer, samt usikkerhet om framtiden. Suárez-Orozcos (2015) 

langtidsstudier av immigranter og deres familier i Amerika viser at den gjenværende parten i 

splittede familier ofte kjemper med sosiale, økonomiske og psykiske problemer. Killén (2008) 

skriver at ulike belastninger og stressfaktorer i foreldrenes livssituasjon kan påvirke omsorgen 

i form av redusert tilgjengelighet, lav følelsesmessig sensitivitet og manglende positiv 

engasjement i barnets behov. Sogomonyan & Coopers forskning (2010) viser at den 

gjenværende omsorgspersonens måte å mentalt mestre adskillelsestiden påvirket barnets evne 

til tilpasning.  

Killén (2008) skriver at kvalitativt godt foreldreskap handler om at det finnes en trygg base som 

barnet kan forlate for å utforske verden. Deretter må barnet bli tatt hånd om, både fysisk og 

følelsesmessig, når det kommer tilbake. Karlsson (2012) mener at den viktigste faktoren for å 

fremme barns trygghet og utvikling er å være følelsesmessig nærværende ved å oppfatte behov 

og gi adekvat oppfølging. Foreldrenes livssituasjon kan iblant være alt for krevende og Killén 

(2008) mener at foreldrene derfor kan ha vanskeligheter med å se og tolke barnets behov. Dette 

kan påvirke foreldrenes ytre situasjon, indre velvære og samspillet med barnet. Suárez-Orozco 

(2015) oppdaget at etter perioder med adskillelse fra fedrene viste mødrene depressive 

symptomer og barna utagerende atferd. Om småbarnsforeldre blir traumatiserte eller deprimerte 

kan det ifølge Borge (2012) påvirke samspillet med barna i stor grad. Dårlig kontakt, lite ros og 

lite engasjement av foreldrene kan svekke barnets selvbilde og evne til å håndtere risiko.  

Foreldre som i utgangspunktet er «tilstrekkelig gode» foreldre kan ifølge Killén (2008) ved 

store påkjenninger og kriser for en kort stund miste evnen til å engasjere seg i barnet på en 

følelsesmessig positiv måte. Deprimerte mødre synes å ha en tendens til å overtolke eller 

feiltolke barnets oppførsel og da oppstår problemer i samspillet. Borge (2012) mener at 

depresjon hos foreldre ikke nødvendigvis leder til psykiske problemer hos barna, men om 

depresjonen opptrer sammen med en uheldig oppdragelsesstil kan det være skadelig. 

Barneombudets rapport (2012) peker på at den gjenværende omsorgspersonen slet med 

økonomiske utfordringer, måtte jobbe hardere og kunne oftere bli slitne og kjappere sure. 

Cederblad (2003) refererer til studier som har sammenlignet deprimerte foreldre med ikke-

deprimerte foreldre. De deprimerte foreldrene var mer inkonsekvente og ineffektive i 
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barneoppdragelsen og forsøkte å unngå konflikter ved å la barna bestemme, på samme tid som 

de ikke tolererte at barna ikke lød. Ved grensesetting hadde de mindre evne til å inngå 

kompromisser og anvendte mer kraftfulle kontrollstrategier. Slike oppfostringsmodeller kan 

lede til utagerende oppførsel hos barna, som i sin tur gjør foreldrene mer stresset.  

 

4.4.  EN POTENSIELT TRAUMATISERENDE HENDELSE  

Å plutselig miste den ene omsorgspersonen og ikke vite om og eventuellt når hen kommer 

tilbake kan tenkes å oppleves som svært traumatisk for et lite barn. Dyregrovs bok (2010) om 

barn og trauma poengterer at mange vanskelige hendelser i et barns liv kan gi livslange 

problemer og kan derfor oppfattes som potensielle traumatiske hendelser. Forskning om hva 

som skjer med barn i etterkant av slike hendelser er derfor av interesse for studien. Et trauma 

kan ifølge Michel (2010) påvirke barnets potensiale til å regulere sine følelser. Alt for sterke 

følelser kan gi opphav til alt for kraftige bremsemekanismer eller manglende kontroll som kan 

lede til for sterke reaksjoner (Dyregrov, 2010). Forstyrrelser som varer mer enn et halvt år er et 

tegn på vedvarende atferdsforstyrrelser (Borge, 2012). Små barn uttrykker seg framfor alt med 

kroppslige symptomer ved at de viser opprør og uro. Eldre barn uttrykker seg i tillegg med 

abstraksjoner og det talte språk (Von Knorring, 2012). En traumatisk hendelse kan gi opphav 

til ulike typer problemer for barna, som for eksempel skyldfølelse, depresjon, sinne, regresjon, 

selvskading og konsentrasjonsvansker (Dyregrov, 2010). Forskningen av Sogomonyan & 

Cooper (2010) viser at et barn som mister sin far i tidlig alder og i tillegg lever med en mor som 

lever under høyt stressnivå og er deprimert kan bli påvirket negativt utviklingsmessig. Når et 

familiemedlem har psykiske helseproblemer påvirkes de andre familiemedlemmene og dette 

utgjør en risiko for at barna kan utvikle psykiske problemer (Borge, 2012). Killén (2008) referer 

til Creasy & Jarvis som har undersøkt sammenhengen mellom foreldrenes opplevelse av stress 

og toåringers funksjonsevne. Mødre med høyt stressnivå hadde barn som i større utstrekning 

viste en destruktiv utagerende oppførsel. Fedre med høyt stressnivå indikerte at barna oftere 

hadde atferdsproblem.  

Dyregrov (2010) skriver at barns minner fra traumatiske hendelser ofte dukker opp når de har 

lagt seg for å sove og vekker redsel med etterfølgende kroppslig aktivering. Dette kan starte en 

ond sirkel med alvorlige søvnproblemer. Om barn sover dårlig og bruker mye energi for å 

håndtere minner blir de til slutt utmattet og lett trøtte og irriterte. Denne irritasjonen kan vise 

seg i eksplosive uttrykk som for eksempel ødeleggelse av leker og vanskeligheter i samspillet 

med jevnaldrende i barnehagen på grunn av konflikter. Barna i familiene som Tegnander (2014) 
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intervjuet opplevde splittelsestiden som en stor påkjenning og de forsto ikke hvorfor foreldrene 

ikke kunne leve sammen i Norge. Barna hadde blitt berørt utviklingsmessig og viste utagerende 

adferd og regresjon.  

Rousseau (2001) har gjennom studier bekreftet at ekteskap er sårbare når par blir adskilte fra 

hverandre på ubestemt tid. Mens barn som blir adskilt fra en forelder kan bli bekymret og redd 

for å bli forlatt av den gjenværende forelderen. Dyregrov (2010) forklarer at det ikke er uvanlig 

at man støter på vrede og sinne som en konsekvens av traumatiske hendelser. Sinnet kan rettes 

mot personer, ofte nærstående, som anses å være ansvarlige for det som har skjedd. Cederblad 

(2003) refererer til studier som viser at barn av deprimerte mødre ble svært følsomme for deres 

depressive uttrykk. Man kunne se at barnet avleste mammaens depressive utseende og forsøkte 

å trøste henne med klemmer og leker. I følge Michel (2010) bør sosial tilbaketrekning, mareritt, 

søvnproblem, gråt, angst og konsentrasjonsvansker være grunnlag for behandling. 

 

4.5.  BARNS OMSORGSSITUASJON 

Barneombudets rapport (2012) viste at etter utvisningen av den ene forelderen, ble barna 

værende igjen i Norge med den andre forelderen og omsorgssituasjonen i familien endret seg. 

Et barns omsorgssituasjon er ifølge Cederblad (2003) viktig med tanke på hvordan barn formes 

og utvikles. Stressituasjoner, som for eksempel seperasjon under oppveksten, påvirker den 

unges tilknytningsmønster. Baldassars funn (2014) peker på at barns begrensede evne til å delta 

i en transnasjonal kommunikasjon kan hindre at det utvikles tilfredsstillende intime forhold og 

gjensidig bekjentskap mellom barn og forelder. Da er risikoen for en gjensidig fremmedgjøring 

betraktelig større. Barn i utvisningssaker kan, ifølge Barneombudet (2012), være svært unge og 

dette er uheldig med tanke på at det er i denne tidlige fasen av livet et barn danner tilknytning 

til omsorgspersoner og blir formet som mennesker. Arbeidet med ekspertgruppa har vist at det 

mest bekymringsfulle er at utvisningssaker pågår over mange år og setter sitt preg på en hel 

oppvekst.  

Suárez-Orozcos (2015) forskning viser en klar sammenheng mellom barns forhold til sine 

foreldre og deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Når samspillet domineres av 

tilgjengelighet, sensitivitet og forutsigbarhet utvikles en trygg tilknytning, som er avgjørende 

for en normal utvikling. I motsatt fall utvikles en utrygg tilknytning og unormal utvikling. En 

trygg tilknytning utvikler et positivt «jeg-bilde» og selvfølelse samt en evne til å håndtere 

utfordringer (Dyregrov, 2010). En trygg tilknytning under tidlig barndom er en viktig 

beskyttelsesfaktor som fremmes gjennom en positiv og lydhør omsorg (Egeland, mfl. 2009). 
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Tilknytningsforholdet mellom barn og foreldre påvirker barnets utvikling av selvtillit og 

mestring. Dette forandres og påvirkes av foreldrenes måte å møte barnet under ulike perioder 

(Cederblad, 2003).  

Dyregrov (2010) poengterer at foreldre som er deprimerte og som mangler energi til å stimulere 

barna når de er små, er psykisk fraværende i den perioden barna skaper sine viktigste 

tilknytninger. Tidlig seperasjon fra omsorgspersoner kan føre til en mangelfull tilpasningsevne 

senere i livet (Karlsson, 2012). Suárez-Orozco (2015) peker på at graden av livsendring og 

nærhet til den fraværende omsorgspersonen kan avgjøre alvorlighetsgraden av adskillelsen og 

om den fører til traumer. Fysisk tilgjengelighet er en forutsetning for tilknytning (Askland, 

2013). Cederblad (2003) referer til forskning som viser at mors og fars måte å formidle en trygg 

tilknytning til barnet er ulik, der moren hovedsakelig er viktig for den trygge tilknytningen og 

faren for den trygge utforskingen av barnets omgivelse. Tenåringer som hadde en trygg 

tilknytning til sine fedre ved 18 måneders alder viste bedre aktiv mestring og anvendte seg mer 

av det sosiale nettverket sitt når de var 16 år. En trygg tilknytningsrepresentasjon til moren var 

assosiert med høyere jeg-styrke, mindre hjelpeløshet og mer positiv selvfølelse. Fedre syntes å 

formidle bruken av konkrete mestringsstrategier og stimulerte barnets utforskende oppførsel. 

Mødre påvirket mer det allmenne mønsteret av følelsesmessig regulering, optimisme og 

selvaksept (Cederblad, 2003).  

 

4.6.  VURDERINGEN AV «BARNETS BESTE» 

Nunez dommen er relevant ved vurdering av en utvisning når utlendingen har familierelasjoner 

i vertslandet (UDI, 2011). Nunez er en kvinne fra Den dominikanske republikk som fikk et 

utvisningsvedtak basert på at hun hadde brukt falskt identitet i Norge. På grunn av alvoret i 

overtredelsen la Høyesterett til grunn at utvisningen bare vil være uforholdsmessig hvis den 

fører til uvanlige store belastninger for barnet. Argumenter mot utvisning var at to års utvisning 

vil være meget inngripende for barna og at det er stor usikkerhet om hva som vil skje etter disse 

årene (Søvig, 2011). Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) konkluderte med at en 

utvisning av klageren, med to års innreiseforbud, ville innebære en krenkelse av Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8; Retten til respekt for privatliv og familieliv 

(UDI, 2011). EMD mente at belastningen på barna var omfattende (Søvig, 2011). Domstolen 

pekte på at nasjonale myndigheter ikke hadde foretatt en rimelig avveining mellom samfunnets 

interesse i å sikre effektiv innvandringskontroll og klagerens behov av å bli værende, noe som 

ville være i barnas beste interesse (UDI, 2011).  
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En annen viktig dom er Maria-dommen som dreier seg om en kenyansk kvinne som hadde 

oppgitt uriktig identitet i sin asylsak og oppholdt seg ulovlig i Norge. Kvinnen fikk en datter, 

Maria, med en norsk borger som frasa seg foreldreansvaret (Utlendingsnemnda (UNE), 2015). 

UDI fattet vedtak om at kvinnen skulle sendes ut av landet og avslo søknaden om 

familiegjenforening med datteren. Tingretten og lagmannsretten mente at UNEs vedtak var 

gyldig. Høyesterett kom derimot fram til at utvisningsvedtaket var «uforholdsmessig» og i strid 

med hensynet til barnets beste (Domstol, 2015). 

Flere juridiske masteroppgaver handler om denne forholdsmessighetsvurderingen, mellom 

barnets beste og konkurrerende mothensyn, i utvisningssaker hvor det foreligger overtredelse 

av utlendingsloven. Farsund (2012) skriver at Høyesteretts rettspraksis er mer differensiert nå 

enn tidligere på grunn av vurderingsmomentet "forholdets alvor". Hasani (2012) argumenterer 

for at Høyesterett har lagt seg på en streng linje og ved alvorlige brudd på utlendingsloven 

kreves «uvanlig store belastninger» for at barnets beste skal vektlegges. I praksis innebærer 

dette at det ikke tas hensyn til barnekonvensjonen som sier at barn er sårbare og trenger 

beskyttelse. Flood (2012) mener at vurderingstemaet «uvanlig store belastninger» kan komme 

i strid med EMK artikel 8 slik som i Nunez saken. Dette vitner om liten forståelse av den 

belastningen barnet påføres ved en utvisning.  

Dinh (2016) mener at felles for de to nevnte dommene er at Høyesterett tillegger stor vekt på 

omsorgsituasjonen. I Nunez-dommen ble omsorgssituasjonen vurdert tilfredsstillende, og 

UNEs vedtak ble opprettholdt. I Maria-dommen ble omsorgssituasjonen vurdert mangelfull og 

UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Det er dessuten uklart om Høyesterett har gått bort fra 

belastningskravet ettersom Maria-dommen ikke uttrykkelig tar stilling til om belastningskravet 

faller bort. Det har ikke kommet nyere utvisningssaker med tilnærmet lik omsorgsituasjon, som 

har tatt stilling til kravets betydning. I nyere rettspraksis, etter Maria-dommen, hvor begge 

foreldrene hadde omsorg- og foreldreansvaret for barna, ble belastningskravet anvendt. Hasani 

(2012) poengterer at barnets beste har fått større gjennomslag de siste årene, men praksis viser 

at barnets beste kun er et av mange hensyn som skal inngå i en helhetsvurdering.  

Sahitovich (2012) har skrevet en masteroppgave i rettssosiologi og sett på hvordan forholdet 

mellom politikk og prinsippet om barnets beste i utlendingsretten fungerer. Et mål med den nye 

utlendingsloven var å styrke barnets beste, men praksisen har ligget etter fordi 

innvandringspolitiske hensyn har fått større vekt. Morken (2010) peker på at hensynet til barnets 

beste ses i lys av den allmennpreventive interesse staten har i å utvise en utlending som har 

begått lovbrudd. Jo grovere et lovbrudd er, jo mer eksepsjonell må barnets situasjon være for at 
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de allmennpreventive hensyn må vike for hensynet til barnets beste. I Ot.prp. nr. 75 (2006-

2007) blir det presisert at barnekonvensjonen krenkes når det legges vekt på 

innvandringsregulerende hensyn i utlendingssaker dersom det ikke er forsvarlig ut fra hensynet 

til barnets beste. 

Etter Maria-dommen har UNE (2016) laget et praksisnotat hvor førti UNE avgjørelser er 

gjennomgått med tanke på barnets beste. Grunnlaget for utvisningen i disse sakene er brudd på 

utlendingsloven og nærmere halvparten av sakene gjelder anmodning om omgjøring av UNEs 

vedtak. Det er kun tatt med avgjørelser i saker der klageren utøver familieliv (eller har utøvd 

familieliv frem til utreisen fra Norge) med barn som har tillatelse i Norge eller er norsk 

statsborger. To klager og fire omgjøringsanmodninger har blitt omgjort slik at utlendingen ikke 

utvises. I de øvrige 34 sakene har selve utvisningen blitt opprettholdt, ofte etter at UNE har sagt 

uttrykkelig at det vil være til barnets beste at klageren ikke utvises. I de fleste tilfellene har 

barnet/barna norsk statsborgerskap (UNE, 2016).  

Sahitovich (2012) konkluderer med at intensjonen om å styrke barnets beste ikke fungerer i 

praksis, fordi barnets beste ikke er et entydig begrep og den barnefaglige kompetansen til 

utlendingsforvaltningen ikke overholder godt nok nivå. I tillegg innhentes det ikke nok 

informasjon om barna og de blir ikke direkte hørt fordi de ikke er formell part i saken. 

Barneombudet (2012) peker på at ingen av barna i ekspertgruppen hadde opplevd å bli ordentlig 

hørt i saksbehandlingen eller følt at de ble tatt på alvor. Barneombudet presiserer dessuten at 

saksbehandlingen i framtiden må være rask og effektiv og at regelverket må sikre at det gjøres 

konkrete vurderinger av hensynet til hvert enkelt barns beste i hver enkelt sak. Myndighetene 

må sørge for å ha forskningsbasert kunnskap om konsekvensene utvisning har for barn. 

Regjeringen bør dessuten utrede og foreslå alternative reaksjonsformer. 

 

4.7.  LANGVARIGE KONSEKVENSER FOR BARNET 

Det er viktig å huske på at det som hender med oss i barndommen påvirker oss senere i livet 

(Askland, 2013). Traumatiske hendelser under barndommen kan påvirke den biologiske 

utviklingen ved at overproduksjon av blant annet hormoner som kortisol utløses. Etter en lengre 

tid leder dette til permanente forandringer i de biologiske funksjonene (Dyregrov, 2010). Det 

finnes en sterk sammenheng mellom høyt innhold av stresshormoner i barndommen og 

følelsesmessige vanskeligheter i voksen alder. Et konstant høyt stressnivå påvirker evnen til å 

tenke og konsentrere seg og påvirker også immunforsvaret (Karlsson, 2012). Mange av 
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problemmene i ungdoms- og voksenårene kan koples til risiko- og beskyttelsesfaktorene fra 

førskolealderen (Andershed, 2012). 

Psykiske trauma i barndommen, for eksempel å miste en forelder, øker risikoen for å utvikle 

problemer relatert til angst og depresjon i voksen alder (Michel, 2010). Barn av deprimerte 

foreldre utgjør en høyrisikogruppe når det gjelder utvikling av både angsttilstand og alvorlig 

depressiv tilstand i tenårene og alkoholmisbruk i tidlig voksen alder (Killén, 2008). Selv om et 

eneste trauma vanligvis ikke gir noen livslange effekter, kan mange av dem fortsatt finnes der 

hele livet om barnet ikke får adekvat hjelp (Dyregrov, 2010). Graden av sårbarhet er ikke 

fastlagt en gang for alle, den varierer over tid, med situasjonen og personligheten (Borge, 2012).  

To av de mest vanlige problemene hos unge er utadvendte problem (trass, aggressivitet og 

bråk) og innadvendte problem (angst og depressive symptom). Begge typene av problem er 

relatert til flere negative konsekvenser i voksen alder (Andershed, 2012). 

Koser (2009) poengterer at det å ha begge foreldrene som kan støtte barnet i en positiv utvikling 

er en beskyttelsesfaktor som kan forebygge problematferd i ungdomsårene. Cederblad (2003) 

understreker at balansen mellom den totale mengden av stressfaktorer og stressmotstandskraft 

hos individet samt beskyttelsesfaktorer mot stress i miljøet avgjør om barna utvikler alvorlige 

innlæringsforstyrrelser eller psykiske problemer. Det er viktig å ta i betraktning at mange 

negative erfaringer eller deprivasjon ikke behøver å være utslagsgivende for utviklingen av 

personligheten (Askland, 2013). En bra livssituasjon, tilstrekkelige indre ressurser og 

velfungerende omgivelser kan bidra til at mange barn kan klare seg bra både under og etter 

traumatiske hendelser. Mer enn halvparten av alle barn som utsettes for risiko og stress utvikler 

ikke alvorlige psykiske problem (Dyregrov, 2010). Killén (2008) referer til forskning som viser 

at det finnes deprimerte mødre som klarer å opprettholde et kjærlighetsfullt og nært forhold til 

sine barn. Man har tidligere trodd at det ikke produseres nye nerveceller etter fødselen, spesielt 

ikke hos voksne, men i følge Von Knorring (2012) viser det seg at det kan skje nydannelse av 

nerveceller i hippocampus gjennom hele livet. Selv om den tidligste bindingen ikke kommer i 

gang, har det vist seg at positivt samspill mellom barn og omsorgspersoner kan utvikles senere. 

Dette underbygges av Borge (2012) som mener det er grunn til å tro at betydningsfulle 

hendelser i et barns liv kan lede utviklingen i en ny retning, i beste fall en varig positiv utvikling. 

Karlsson (2012) skriver at det finnes håp for framtiden, fordi vi vet at menneskers situasjon 

forandres livet gjennom. Det er bare det at grunnen som legges i barndommen er så viktig og 

det går mye langsommere å forandre den senere i livet. Dette på grunn av at hjernens formbarhet 

er som størst under de første leveårene da synapsedanningen pågår som mest intensivt.  
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5. EMPIRI 

5.1.   INFORMANTENE OG VALG AV TEMA 

Jeg har valgt å gi de åtte informantene fiktive navn og vil nå kort beskrive familierelasjonene 

slik de var på intervjutidspunktet. Ragnhild var 25 år og gift med en mann fra Midtøsten og de 

har ett barn sammen. Sanna var 27 år og har endt sitt samboerskap med en mann fra Sentral-

Asia som hun har ett barn med. Aisha var 28 år og gift med en mann fra Midtøsten som hun har 

to barn med. Solvor var 32 år og har ett barn med sin samboer som er fra Vest-Afrika. Åse var 

37 år og gift med en mann fra Nord-Afrika. Katrine var 38 år og gift med en mann fra Vest-

Afrika. De har tre barn sammen og i tillegg har hun tre barn fra et tidligere parforhold. Birgitte 

var 38 år og gift med en mann fra Vest-Afrika og de har to barn sammen. Therese var 42 år og 

gift med en mann fra Øst-Europa som hun har to barn med.  

En av mennene hadde fått avslag på søknad om familieinnvandring fordi hans herboende 

partner hadde for lav inntekt. Sju av mennene hadde fått utvisningsvedtak, som varte i mellom 

2 og 7 år, på grunn av brudd på utlendingsloven. UDIs begrunnelse for disse utvisningene var 

ulovlig opphold i riket eller anvendelse av uriktig identitet. Fire av mødrene hevdet at mennenes 

utvisninger var basert på UDIs påstand om anvendelse av falske pass og ulovlig opphold i 

Norge. Mennenes advokater hadde anmodet UDI om å framskaffe bevis på disse påstandene, 

uten at det ble gjort. Alle parene hadde hatt en kjæresterelasjon i Norge, som varierte fra mange 

måneder til flere år, før de fikk barn. Da fedrene måtte forlate landet var alle barna blitt over 2 

år. Etter at fedrene hadde reist til sine hjemland forsøkte familiene å bli gjenforent i Norge. Da 

det ikke lyktes, tok til slutt alle mødrene med seg sine barn og flyttet fra Norge for å forsøke å 

bli gjenforent med sine menn i ett annet land. Syv familier flyttet til Sverige og en familie til 

Danmark, for å anvende «EØS-løsningen». Dette innebærer at den norske statsborgeren flytter 

til et EØS-land og ved bosettning utløses retten for partneren å følge med. 

Videre i dette kapitlet presenteres de temaer som dominerte i det empiriske materialet. Først og 

fremst handler dette om hva som hendte i relasjonen mellom far og barn og mellom mor og 

barn etter at far måtte forlate landet. Deretter handler det om forandringer i barnets 

omsorgssituasjon og barnets behov for hjelp. Mødrenes tanker om UDIs vurdering av barnets 

beste, om gjenforeningen og langsiktige konsekvenser blir også prioritert i dette kapitlet. Andre 

tema, som mødrene pratet mye om, er utelatt fordi det faller utenfor studiens rammer. Dette er 

beskrivelser av opplevd strukturell diskriminering, grove saksbehandlingsfeil, marginalisering 

og maktmisbruk fra ulike myndigheter.  
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5.2.   RELASJONSBRUDD MED FAR  

Mødrene fortalte detaljert om hvor vanskelig det var da barnas fedre måtte reise ut av landet. 

Fire av mødrene nevnte at deres barn oppfattet tidlig at noe var uvanlig og hadde mange 

spørsmål om hvorfor deres fedre hadde reist fra Norge og ikke kom tilbake. Det var vanskelig 

for mødrene å svare på spørsmålene og de måtte anvende «hvite løgner», fordi de ikke hadde 

noen svar og fordi barna ikke hadde forutsetning til å forstå. I tillegg måtte de overbevise barna 

om at det ikke var deres skyld at fedrene hadde reist hjem til sine land og at fedrene fortsatt 

elsket dem. Katrine og Solvor satte ord på noen av disse utfordringene: 

"Det vanskeligste var vel egentlig å se barna, hvor jævlig de hadde det. Å ikke vite hva man 

skulle si. Det var grusomt [gråter]. Vi hadde sagt at han skal reise en tur på ferie og at det ikke 

var så lenge til han skulle komme da. Men det her begynte å drøye og drøye og det er klart at 

de skjønte jo at det var noen ting. Hvor lenge kan man holde denne ‘ferie-løgnen’ i gang? Man 

kommer jo til et punkt der man faktisk var nødt til å si at vi ikke vet når han kommer hjem. Nå 

venter vi på at kongen skal bestemme." (Katrine)    

"Så jeg tror hun var litt sint på pappaen sin rett og slett fordi at han ikke kom tilbake og hun 

ikke kunne forstå hvorfor. Så ja ….så det var jo ikke så lett å……Altså du kan ikke forklare 

innvandringspolitiske hensyn til en 4 åring. Det er helt umulig." (Solvor) 

Sitat fra UNE’s vedtak for Solvors mann: "… Hensynet til barnet, og dets behov for å kjenne 

sin far, er vurdert, men anses ikke tilstrekkelig tungtveiende til å oppveie de 

innvandringsregulerende forhold. Det anses å være forhold som dessverre foreligger for svært 

mange barn, både på utlendingsfeltet og ellers." 

Flere fortalte at barna hadde et stort savn etter sine fedre og gråt mye. Barna snakket mye om 

sine fedre og var sinte og sjalu på andre barn som hadde sine fedre i nærheten. I tillegg prøvde 

barna å legge skylden på noe eller noen for at fedrene hadde flyttet fra dem. To sitat fra 

intervjuet med Ragnhild illustrerer disse utfordringene: 

"....hun er lei seg, og når andre barn har begynt å prate om pappaen sin så blir hun sint. Og da 

har hun slått, sparket, lugget dem i håret og bitt dem og sånn fordi hun synes at det er urettferdig 

at de har en pappa og at hun ikke har en pappa." (Ragnhild) 

"Hun begynte også å skylde på meg. At det var min feil at pappa ikke er her fordi det var jeg 

som hadde bestemt at vi skulle flytte fra Norge [til Sverige]( ....) Det handlet mye om at hun 

mente at jeg ikke var glad i henne lengre og sånne ting. Det var veldig mye som gikk gjennom 

det lille hodet akkurat da tror jeg."  (Ragnhild) 
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UDI skisserte mulige løsninger som kompensasjon for fravær av daglig samvær mellom far og 

barn. Dette kommer tydelig fram i avslagsbrevet for Solvors mann: "Vi viser til at kontakten 

mellom søkeren og hans barn i Norge kan opprettholdes og videreutvikles gjennom 

familiebesøk og bruk av alminnelige kommunikasjonsmidler, samt eventuelt via 

familiegjenforening i [søkerens hjemland]" (UDI) 

Samtlige mødre fortalte at de har dårlig erfaring med å opprettholde kontakten mellom far og 

barn via telefon og Skype, både teknisk og emosjonelt, slik Solvor og Katrine forteller: 

"(….) og så stod det også at vi kunne opprettholde familielivet gjennom brev, telefon og 

internett.... Men fireåringen ville jo ikke snakke på telefonen. Hun ville jo helst ikke snakke 

med pappa i det hele tatt. Hun var egentlig ganske sint tror jeg (..) I tillegg så jeg det at de 

gangene hun faktisk tok seg tid å snakke med han, så fikk hun veldig mye sånn utagerende 

oppførsel etterpå."  (Solvor)                                                                         

"På slutten kunne vi ikke prate lengre på Skype. Alle gråt jo bare. Han gråt, barna gråt, jeg gråt, 

ikke sant. Er det noe vits å ha kontakt, når det skal være slik? Det ble jo til at jeg og han snakket 

på telefonen mot slutten fordi han knakk jo sammen når han så barna. Og det hadde selvfølgelig 

igjen innvirkning på dem." (Katrine)       

Fire av mødrene sa at UD fraråder nordmenn å reise til mennenes hjemland på grunn av krig. 

Begrenset ferietid ble også nevnt som et hinder for hyppig og langvarig samvær. 

"UD fraråder nordmenn å reise til hans hjemland, så hvordan kan de be to norske barn og en 

norsk mor å reise ned dit? (...) Så sier de at dersom vi ønsker å besøke hverandre så kan vi gjøre 

det i nabolandene. (…) De tenker ikke på at jeg jobber 100 % for å opprettholde UDIs 

inntektskrav. Og i den jobben har jeg 25 dager ferie i løpet av året. Så barna kan se faren sin 25 

dager i løpet av hele året i 5 år i nabolandet om jeg har nok penger til år reise."  (Aisha)     

De opplevde at en slik «av og på» kontakt i relasjonen mellom fedrene og barna var utfordrende. 

Det var vanskelig for barna å skape en relasjon med fedrene etter lang tids fravær og kanskje 

enda vanskeligere å reise hjem etter endt ferie i fedrenes hjemland. "Det var jo nesten et år i 

mellom hver gang han fikk se faren.......Og når vi kom ned da, så må de igjen bruke tid for å 

knytte seg til hverandre og finne tilbake igjen til hverandre for det er jo ett år siden de har sett 

hverandre, og samtidig så har barnet i bakhodet at «hvor lenge blir det denne gangen». Så 

kommer avreisen igjen og så begynner barnet å bli lei seg igjen. Du river bandasjen av et sår 

som har begynt å leges og så hiver man masse salt oppi såret igjen." (Åse) 

Tre av mødrene forklarte at det var slitsomt at barnet måtte bygge en relasjon med fedrene på 

nytt hver gang de møttes i hjemlandet. Therese nevnte dessuten at også barnets far ble utslitt av 
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denne situasjonen og at han slet med å håndtere sine følelser: "Det var kjempeutfordrende og 

de gangene vi møttes måtte jeg være megler og sette min relasjon til han og til henne på vent 

fordi det viktigste var å tilrettelegge for at de fikk et godt møte. Og det var jo ikke så lett å få 

til fordi de kjente jo ikke hverandre, og han var så utålmodig til å spole fram til å ha den nære 

relasjonen at han tidvis ikke tok seg tid til at hun skulle komme til han. Han følte seg avvist, 

såret og veldig deprimert." (Therese) 

 

5.3.   MØDRENES NYE LIVSSITUASJON  

Mødrene beskrev hvordan avslaget på søknaden om familieinnvandring hadde påvirket deres 

livssituasjon. Tiden etter at fedrene måtte forlate Norge opplevdes som veldig utfordrende 

spesielt for mødrene. Aishas fortelling om hva som hendte etter adskillelsen illustrerer dette: 

"Og nå er livet mitt en sånn rutine. Våkne klokken 06, levere barna, gå på jobb og sitte foran 

skjermen i åtte timer. Alt er på vent. Jeg føler at jeg ikke har begynt å leve ennå. Før mannen 

min kommer. Jeg føler at jeg har brukt disse årene på å gråte, tenke, UDI, UNE. Sende søknad, 

sende e-post, klage, gjøre det, gjøre datt. Ingen utvikling. Jeg er ikke vant med å være den som 

står stille i fem hele år [gråter]. Og alt er på grunn av UDI." 

Alle mødrene mente at denne situasjonen førte til både praktiske og logistiske utfordringer i 

hverdagen. På grunn av at fedrene måtte bo i sine hjemland, så førte dette til ekstra kostnader, 

høye reiseutgifter og økonomiske problemer. To mødre sa at de hadde byttet jobb, mens andre 

måtte ta færre vakter, noe som resulterte i lavere inntekt. 

"Så nå er vi tilbake til sånne praktiske utfordringer. Jeg har et turnusyrke. Jeg bor ikke i 

nærheten av familien min. Jeg jobber hver tredje helg, har kveldsvakter og må ha barnevakt og 

må ha råd til å betale barnevakt (….) Jeg skulle gjerne ha jobbet mer fordi jeg har jo bare 75 % 

stilling, men jeg kan jo ikke ta på meg ekstra kveldsvakter eller helger." (Sanna) 

"Sånn som nå har jeg gått ned 150 000 i lønn i året fordi at, ja … jeg kan ikke ha den jobben 

jeg hadde og det er vanskelig."  (Birgitte) 

Mødrene nevnte også at i den perioden de levde som alenemødre i Norge, før de flyttet til 

utlandet, fikk de lite eller ingen hjelp fra NAV. Åse fortalte at hun ikke fikk barnebidrag av 

NAV slik som andre enslige forsørgere får: "Får ikke barnebidrag for de tre minste fordi jeg er 

jo gift. Havner mellom to stoler fordi jeg er jo eneforsørger, men er fortsatt gift. Så da hadde 

jeg ikke rett på noen ting......Vi søkte om penger fra fond for å få legat. Skikkelig sånn 

fattigdomsgreier. " (Åse) 
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Den usikre tilværelse med uavklarte familieinnvandringssaker over mange år har slitt på 

mødrenes helse. Etter den ufrivillige adskillelsen fra sin partner opplevde mange at det ble enda 

vanskeligere. Psykiske plager som bekymring, angst, redsel, nedstemthet og depresjon ble 

nevnt som symptomer i hverdagen. Fysiske plager som ble nevnt var høyt blodtrykk og 

stressanfall. I tillegg slet tre av mødrene med alvorlige svangerskapskomplikasjoner under 

graviditeten i tiden de levde i Norge uten sine partnere. "Det siste halve året jeg gikk gravid og 

hadde en krevende jobb (….) den tiden husker jeg nesten ingenting fra. (….) Jeg gikk helt i 

kjelleren. Jeg ville ikke snakke med noen. Jeg begynner å gråte når jeg tenker på det. Helt jævlig 

[gråtkvalt]. Jeg husker det ikke, men husker at det var jævlig. [latter]"  (Therese) 

Fire mødre har vært sykmeldte og én fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger som følge av den 

vanskelige livssituasjonen. To mødre sa de hadde fått hjelp av psykolog, mens andre hadde fått 

hjelp fra sykehus eller rådgivning fra barne- og ungdomspsykiatrien.  

"I og med at det ble vanskelig for min datter, så ble det jo vanskelig for meg også (.....) Da ble 

det plutselig veldig tungt og jeg husker at hun på BFT [Barne- og familietjenesten] var litt 

bekymret for meg da fordi jeg hadde vel beskrevet noe om at i perioder var det … synes jeg det 

var veldig slitsomt og jeg synes det var vanskelig å stå opp om morgenen. Så hun sa jo til meg 

at du må passe på at ikke du blir deprimert....." (Solvor) 

"Så da tok jeg kontakt med en kjempebra psykolog. Han var min livbøye. Kan vi kalle det. Jeg 

hadde mine ting jeg trengte å snakke om. Jeg hadde fått PTSD. Jeg hadde mye angst og jeg 

begynte å bli redd for å være alene." (Åse) 

På grunn av at mødrene var deprimerte og i tillegg hadde lite egentid uten barn ble de veldig 

slitne og ble dermed raskere irriterte og sintere, slik som Ragnhild beskriver: "Jeg ble kanskje 

litt raskere sint enn hva jeg ville ha blitt ellers. Det er klart at sånne ting merker hun jo for 

eksempel. Det påvirker jo også veldig negativt. Når man som foreldre blir lett sur på barna så 

blir de også veldig lett sure tilbake. Det ble en ond sirkel." 

De nevnte også at deres dårlige psykiske helse påvirket barna negativt. Barna kunne bli veldig 

lei seg når mødrene var det. Solvor beskriver dette slik: "…… og hun så jo også at jeg var mye 

lei meg. Og jeg tenker at å måtte takle det som en 4-5 åring er jo  …. å ha en mamma som er 

mye lei seg, det kan være tøft." (Solvor) 

Nedenfor er to sitater som Solvor og Birgitte trakk fram som eksempler på hvordan UNE 

vurderer belastningsnivå opp mot tilfredsstillelse av omsorgsbehov: 

"UNE har sett hen til at det vil bli en økt belastning for klagerens samboer å oppdra deres datter 

alene, men finner ikke at dette kan tillegges avgjørende vekt. Det bemerkes at enhver belastning 
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ikke vil ha som konsekvens at vedtak om utvisning vurderes som uforholdsmessig, sett hen til 

klagerens alvorlige brudd på utlendingsloven. " (UNE til Solvors mann) 

"Nemnda vil også bemerke at barnets omsorgsbehov anses å være tilfredsstillende ivaretatt selv 

om klageren må følge ordinær søknadsprosedyre. Det vises til at barnet bor sammen med sin 

mor i Norge. " (UNE til Birgittes mann) 

 

5.4.   HISTORIER OM BARNETS REAKSJONER     

UDI skriver i vedtaket til Solvors mann: "I denne saken har det ikke kommet frem opplysninger 

som tilsier at et avslag vil være til skade for søkerens barn, utover hva som ellers følger i/av 

denne typer saker." Etter at fedrene var reist ut av landet opplevde de fleste mødrene at deres 

barn ble utrygge og skeptiske, samt viste tendenser til angst. Noen barn var innesluttet og 

passive, mens andre var utagerende og hyperaktive. Flere barn var mye urolige og engstelige 

og hadde ofte mareritt og var våkne om natta. Åse og Ragnhild beskriver dette slik: 

«Så våknet han klokka 3 på natta og fikk ikke sove. Han sprang som en propell rundt omkring 

i huset. «Noen har tatt faren min fra meg». Og hylgrein. «Hvor er pappa. Jeg finner ikke pappa.» 

og skikkelig sånn, det var helt jævlig." (Åse) 

«Hun hadde mareritt hele tiden om at pappa døde i krigen som var der eller at pappa aldri skulle 

få komme hjem og sånn." (Ragnhild) 

Fire mødre så tegn på at barna gikk tilbake i utviklingen ved at de for eksempel begynte å bruke 

bleier og smokk igjen. Blant annet Solvor og Katrine gav eksempler på dette’: 

"(...) forelderen er på en måte den trygge basen og så skal liksom barnet ut i verden og så 

kommer det tilbake til den trygge basen igjen. Hun kunne ta ganske lange sløyfer før hun kom 

tilbake før, men så plutselig kunne hun nesten ikke forlate basen i det hele tatt. Så det var veldig 

sånn stort steg tilbake da. Utviklingsmessig." (Solvor) 

"De begynte jo å tisse seg ut og måtte bruke bleie igjen… og han begynte jo med sutt. Han ble 

jo liten igjen." (Katrine) 

Barnets avhengighet av mor og andre voksenpersoner var også tema som kom opp i intervjuene. 

Seks av barna viste tegn på separasjonsangst og et barn slet med gjentagende tvangshandlinger. 

Sanna og Solvor gav ekesmpler på henholdsvis separasjonsangst og tvangshandlinger:  

"Det var veldig mye mer sutring enn hva det pleide å være. På kveldene gråt hun veldig mye 

og spurte etter pappa og lurte på hvor han var. Hun nektet å slippe meg av syne. Det var helt 

håpløst å levere henne i barnehage eller å finne på noe sammen med henne. For hvis hun mistet 

meg ut av syne så fikk hun helt panikk. Hun ble jo veldig redd for at jeg skulle komme bort 
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også antakelig … Hun ble mer avhengig av at det var voksenpersoner ... sjekket mer at de var 

der og skulle være ved siden av dem hele tiden. Den generelle utryggheten at hun ikke var så 

selvstendig lenger." (Sanna) 

"I tillegg så begynte hun å få litt slike tvangshandlinger gjerne knyttet til avskjed. Hun hadde 

en regle som hun måtte gjennom når hun skal legge seg. Hvis det ble feil rekkefølge eller jeg 

ikke svarte riktig så måtte vi begynne på nytt igjen ... det begynte å balle på seg enda mer med 

sånn kjemperegime om at når hun skulle sove så måtte dynen være helt slett." (Solvor) 

Barna kunne bli veldig lei seg når mødrene var det og i følge mødrene tok barna da på seg en 

voksenrolle. Sitat fra Ragnhild beskriver hvordan hennes datter ville ta vare på henne: "Jeg følte 

at hun aldri var bare nøytral. Aldri som vanlig barn. Hun var enten kjempe sur og forbannet 

eller så ble hun veldig voksen og skulle lage frokost til meg og sa hvilke klær jeg skulle ha på 

meg for at det var kaldt ute. Det synes jeg var veldig tøft å gå gjennom." (Ragnhild) 

Materialet viser at flere barn var aggressive og hadde hyppige raserianfall. En del ødela 

gjenstander, mens noen også skadet seg selv, slik som Åses og Birgittes barn. 

"Han gjør veldig mange rare ting. Han slår seg selv i hodet. .... Han vet ikke hvorfor han gjør 

det sier han. «Fordi jeg var irritert og sint». (…) I alle fall da hadde han raseriutbrudd og 

mareritt. Han gikk og spente inn i skap. Og det gjør han fortsatt." (Åse) 

"Han ble veldig utagerende, aggressiv, selvskadende. Han tok faktisk et rep rundt halsen og 

blodet rant. Han gikk ut og fant trepinner og skar til det blødde. Han tok neglene på tærne sine 

og rev ut … Han var veldig aggressiv [i barnehagen] og de var ofte tre voksne for å holde han 

fast. Han sprang hodet i veggen og det var som om han ville skade seg selv." (Birgitte) 

Samtlige av barna hadde behov av støtte og hjelp fra fagfolk som for eksempel ekstra 

oppfølging fra helsestasjonen, fra fastlegen eller barnehagen. Flere av familiene fikk oppfølging 

fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien), BFT (Barne- og familietjenesten) og PPT 

(Pedagogisk-psykologisk tjeneste). Seks barn fikk hjelp av psykolog og noen barn hadde 

assistent i barnehagen, i skolen eller på SFO (Skolefritidsordning). Ragnhilds datter hadde 

spesialpedagog i barnehagen og fikk hjelp fra BUP; "For det første har hun fått 

aggresjonsproblemer i barnehagen i såpass stor grad at hun til slutt måtte ha en spesialpedagog 

med seg i barnehagen hele tiden (…) Vi har også vært i kontakt med BUP på grunn av at hun 

har hatt mareritt. … Det ble vanskelig for henne å forholde seg til andre barn uten å sloss og 

sånn. Det var vel mest ut ifra det vi jobbet." (Ragnhild) 
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Alle mødrene svarte «nei» på spørsmålet om barnet har medfødte biologiske problemer. De tror 

at barnas negative atferdsutvikling kan knyttes til adskillelsen. Ingen av søsknene, som var født 

etter at fedrene hadde reist hjem har vist noen form av atferdsproblemer. 

"Den første barnepsykologen skrev når han var 4 år: ‘Gutten viser nå tydelige tegn på at denne 

adskillelsen gjør noe med han og på sikt vil ikke dette bli bedre.’"  (Åse)                                          

"Han helt minste han har ingen problemer i det hele tatt. ... De har et kjempebra forhold. Faren 

og han minste. Han på 6, jeg synes det er ganske bra der også. Det er liksom ingen utfordringer 

på grunn av dette. De ble jo født når han var vekk og de var mindre."(Åse)" 

 

5.5.   BARNETS OMSORGSSITUASJON  

Mødrene mente at adskillelsen hadde skapt ubalanse i omsorgssituasjonen. Sanna sa at det 

finnes en barnefar som vil bidra i barneomsorgen, men som blir forhindret: 

"Nå sitter jeg her med all den usikkerheten og elendigheten og så er det en barnefar som har 

kjempelyst til å være med og bidra. Det er han jeg kan snakke med om bekymringer, om ting 

hun gjør. Sånne småting som bare foreldre synes er morsomt å høre."  (Sanna)         

Seks av mødrene synes at det tydelig kommer fram i vedtakene at UDI mener at barn ikke 

behøver begge foreldrene. De mener at UDI har en snever oppfatning om omsorgssituasjon når 

de hevder at mor er den beste omsorgspersonen. Sitat fra Solvor og Ragnhild illustrerer dette: 

"UNE kan ikke se at det foreligger spesielle forhold i denne saken som skulle tilsi at barnet er 

sterkere knyttet til sin far enn til sin mor. UNE legger således til grunn at barnet vil få en 

tilfredsstillende omsorgssituasjon gjennom sin mor selv om far utvises fra Norge." (UNEs 

vedtak til Solvors mann) 

"Der [i vedtaket] står det at barnet ikke har noe sterkere tilknytning til far enn mor. Så siden 

barnet også er knyttet til mor så vil det være godt nok at mor har omsorg for barnet. (..) Når han 

var her, så var hun jo mye sammen med han fordi han jobbet jo ikke. (…) Hun begynte ikke i 

barnehagen nesten før hun var tre år. Så fra hun var et halvt år og til hun begynte i barnehagen, 

så var hun bare sammen med faren fordi jeg var jo på jobb stort sett hele tiden." (Solvor) 

"....jeg var student og brukte veldig mye tid på studier (...) Og det ble han som største parten av 

tiden var med henne. Det var han som hentet og leverte henne på barnehagen, det var han som 

hadde tid til å gå ut og leke med henne … så hun var mer, og er fortsatt mer knyttet til pappaen 

sin enn hun er til meg." (Ragnhild) 

Mødrene refererte til vedtakene der UDI hadde skrevet at barna var for unge til å ta skade av en 

seperasjon med far. UDI mente også at barna ikke hadde sterk nok tilknytning til sine fedre og 
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brukte dette som argument for å opprettholde avslagene. "Der fikk vi jo avslag med grunnlag 

av at de [far og datter] ikke var sterk nok knyttet til hverandre da. Og hun var ikke gammel nok 

[2 år] til å ha en såpass sterk knyttet relasjon til sin pappa slik at det skulle gå ut over hennes 

helse og sånn mente de." (Ragnhild)                     

"Vi var jo begge omsorgspersoner, men han var jo den som aldri var borte fra dem. Det er ikke 

vektlagt et slikt argumentasjon for eksempel at han er den som faktisk har vært med dem hele 

tiden. At jeg har hatt studier." (Katrine) 

 

5.6.   MØDRENES TANKER OM SAKSVURDERINGEN   

Mødrene fortalte at UDI ikke hadde intervjuet barna eller etterspurt informasjon som kunne 

belyse saken bedre. Dessuten manglet en reell og individuell vurdering av barnets beste. UDI 

hadde drøftet saken på et generelt grunnlag og sammenlignet deres barn med barn i andre saker. 

"De har ingen grunnlag for å si noe som helst om barnets beste når de ikke undersøker barnets 

beste (…) det hadde ikke noe fokus i saken i det hele tatt. Og ikke etterspør de noen dokumenter. 

Jeg får jo muligheten til å komme på intervju, men barnet får jo ikke det (…) de tar en drøfting 

på et generelt grunnlag i et standarskrevet brev." (Sanna) 

"De skrev at de hadde sett på dokumentasjonen og at det selvfølgelig var tatt med i 

betraktningen og at de hadde vurdert dette med barnets beste .... Det vil ikke bli verre for vårt 

barn enn andre barn som også hadde fått sine foreldre utvist." (Solvor) 

I følge UNE, i vedtaket til Solvors mann, må hensynet til barnets beste i blant vike for 

innvandringspolitiske hensyn: "Barnekonvensjonen art. 3 gir ikke i seg selv noe 

oppholdsgrunnlag i Norge, men pålegger utlendingsmyndighetene å vektlegge hensynet til 

barnets beste i alle avgjørelser som berører barn. Det at barnets interesser skal være et 

grunnleggende hensyn, utelukker imidlertid ikke at også andre hensyn som 

innvandringspolitiske hensyn kan være relevante og avgjørende."  

"... da fikk vi medhold fra UNE som mente at UDI hadde brutt barnekonvensjonen og at de 

absolutt burde ha tatt stilling til at hun har bodd med pappaen sin siden den dagen hun var født. 

Og at hennes alder ikke spiller inn på det og at man kan ha et sterkt bånd selv om barnet er ungt 

fortsatt … De [UDI] svarte uansett at de har tatt hensyn til barnets beste og at de ikke ser at det 

var noen grunn til å omgjøre avgjørelsen .... De mente at de har fulgt barnekonvensjonen og at 

UNE hadde feil." (Ragnhild)                                                        

Mødrene var uenige i UDIs vektlegging av fedrenes overtredelser og mente at straffen var alt 

for hard i forhold til alvorlighetsgraden på bruddet av utlendingsloven. Katrines sitat fra et brev 
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som hennes advokat hadde sendt til UDI belyser dette dilemmaet: "Det synes som at UDI i 

vurderingen av konsekvensene for barna først og fremst har fokusert på hans overtredelse og 

ikke tatt utgangspunktet i de faktiske konsekvensene for hans tre barn’. (….) At det ikke er 

snakk om en varig familiesplittelse kan ikke tillegges vekt ettersom det dreier seg om to meget 

viktige formative år i barns oppvekst som vil ha varig påvirkning på forholdet mellom foreldre 

og barn."         

Flere mente at UDI mangler kunnskap om barns utvikling, ikke innhenter nok opplysninger og 

ikke tar hensyn til fagfolks bedømminger av barnas beste; "..... de som har fattet vedtaket har 

ingen kunnskap om barn og psykologi om barns reaksjonsmønster og barns utvikling og alt 

sånn. (…) Sånn at det eneste de har er jo de dokumentene vi har lagt ved. Som i seg selv kanskje 

burde være tilstrekkelig tenker jeg. I og med at det er fagfolk, som har skrevet mye av det som 

er lagt med." (Solvor)       

                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.7.   TANKER OM GJENFORENINGSPROSESSEN    

Fem av fedrene ble til slutt gjenforent med sine familier i Sverige og en far ble gjenforent med 

sin familie i Danmark. En annen far fikk avslag på søknad om å komme til Sverige. Mens en 

mor fant ikke jobb i Sverige og måtte flytte tilbake til Norge uten at far ble gjenforent med sitt 

barn. De fleste av familiene følte at de hadde rettigheter og ble behandlet som mennesker og 

møtt med respekt av utlendingsmyndighetene både i Sverige og i Danmark. "Da opplevde jeg 

at de [statsforvaltningen] var så serviceinnstilte, de var så vennlige. (…) Der jeg i Norge 

opplevde en mur av bare minelagte utfordringer, og jeg fatter ikke at det er mulig å gjøre 

systemet så upersonlig og så vanskelig og vondt for alle parter. I Danmark opplevde jeg at vi 

ble møtt med en respekt og en verdighet og en menneskelighet som var fullstendig borte i det 

norske systemet." (Therese) 

Mødrene fortalte om en gjenforening som var ladet med lettelse og positive opplevelser, slik 

som Katrine og Ragnhild beskriver: "Den roen på at nå er han her og nå skal han være her. Og 

vi skal ingen plass. Det å få være med faren sin fikk jo en ny betydning. Det som andre barn 

tok for gitt. For eksempel å bli hentet i barnehagen av faren eller av moren da." (Katrine) 

"Hun er jo mye gladere nå og hun er veldig opptatt av å vise fram pappaen sin. Og hun står opp 

om morgenen. Veldig mye som er annerledes nå bare på disse få dagene enn hva det var før." 

(Ragnhild) 

Da hverdagen var i gang med fedrene tilstede dukket nye utfordringer opp. Alle måtte lære 

hverandre å kjenne igjen. Barna var ikke vant til å ha to foreldre, så rollene og relasjonene måtte 
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omformes, slik som Åse og Therese beskriver:  "Vi har våre utfordringer fordi barna ikke er 

vant til å ha faren her. (….) og nå har de plutselig to foreldre som skal veilede dem og lære dem 

ting og sånn. (…) Jeg bare håper at han og faren kan få et bra forhold sammen. (….) Jeg tror de 

trenger å ha en slags psykolog til å snakke med dem og gi dem veiledning." (Åse)  

 "Veldig nær pappa, men han hadde nok ønsket at (….) de skulle føle seg mer knyttet til han og 

komme til han og henvende seg til han for både store og små ting. (….) Det er nok utjevnet til 

stor del nå, men det har tatt 3,5 år." (Therese) 

"Hun er jo fortsatt veldig sånn utrygg i forhold til at en av oss skal reise bort og sånn (….) Så 

det er jo ikke noe som magisk blir bedre fordi han kommer tilbake. Det er jo noe som er ødelagt 

og som ikke det er bare å reparere på en måte. Så det er jo likedan nå som da. Men jeg opplever 

henne som litt tryggere enn da hun var på sitt verste." (Åse) 

"Jeg gleder meg .... om jeg vil se de store forandringene på han etter at faren kom. Men jeg ser 

liksom ikke det jeg ville se. Jeg hadde lyst til å se et barn som falt til ro. Men han er enda veldig 

urolig, veldig aggressiv og tåler ikke å høre noe uten å klikke fullstendig og da kan han slå seg 

selv. (Åse) 

"Så nå er det jo egentlig første gang vi har hatt mulighet til å leve som en vanlig familie uten 

disse utfordringene, for nå har jo han fått opphold her [i Sverige]. (……) Nå har vi bare 

hverandre å forholde oss til og ikke noe overformynderi som kan fortelle eller si noe om 

hvordan framtiden skal bli." (Solvor)     

"For oss voksne så går vel hverdagen sin vante gang. De fikk kanskje et sår som er vanskelig 

å helbrede. (….) en frarøvet barndom for barna." (Katrine) 

På spørsmålet om det har kommet noe positivt ut av denne prosessen svarte flere at relasjonen 

mellom ektefellene dem imellom har blitt styrket. "Et veldig sterkt ekteskap. Så vi vet jo nå 

hva vi tåler. Utover det så vil jeg egentlig ikke si at det var noe positivt. Alle har ofret alt for 

mye. Var det verdt? Selvfølgelig var det verd det fordi vi var jo nødt til å gjøre det. Men vi 

har betalt en veldig høy pris. Alt for høy pris. Spesielt barna." (Åse) 
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6. DRØFTING 

6.1.   MÅLOPPNÅELSE  

Målet med studien er å få kunnskap om konsekvenser for norske barn etter at søknad om 

familieinnvandringstillatelse er avlått. I empirien finnes tydelige funn av at barna ble påvirket 

av avslagene. Mødrene beskrev på hvilken måte og i hvilken omfang barna har blitt berørt. Det 

er farlig å konkludere ut ifra intervjuer med kun åtte informanter, hvor fokus har blitt rettet mot 

bare en enkel livshendelse i familiene; adskillelsen etter avslaget. Likevel, ved å holde empirien 

opp mot den valgte teoretiske rammen, trer hovedkonklusjonen fram; Avslag på søknader om 

familieinnvandringstillatelse, fattet av norske utlendingsmyndigheter, kan få konsekvenser for 

de involverte familiene og spesielt for barna. Det som er det sentrale med denne studien, er at 

det finnes en tydelig sammenheng mellom UDIs avslag og barnas atferdsutvikling. Nedenfor 

presenteres de viktigste funnene fra studien. Først blir de funn som besvarer underspørsmålene 

drøftet og deretter blir studiens forskningsspørsmål som helhet drøftet.  

 

6.2.   USIKRE SEPERASJONER I EN TRANSNASJONAL TILVÆRELSE 

Som allerede nevnt er skilsmissestatistikken høy og det er således ikke uvanlig for et barn å 

vokse opp uten sin mor eller far. Det er nok dette faktum UNE legger til grunn i vedtaket til 

Solvors mann: "Hensynet til barnet, og dets behov for å kjenne sin far, er vurdert, men anses 

ikke tilstrekkelig tungtveiende til å oppveie de innvandringsregulerende forhold. Det anses å 

være forhold som dessverre foreligger for svært mange barn, både på utlendingsfeltet og ellers." 

UNE forklarer ikke hva de legger i ‘barnets behov for å kjenne sin far’ eller ‘forhold som 

foreligger for svært mange barn’. De redegjør ikke for hvordan de mener at fravær av far kan 

påvirke et barn ‘både i utlendingsfeltet og ellers’. Studiens første spørsmålsstilling tar sikte på 

å finne ut hvilke konsekvenser fars fravær kan gi for barna:  

«Hvordan påvirkes barna av adskillelsen fra fedrene?».  

Kan situasjonen for studiens barn sammenlignes med andre barn, som for eksempel de som har 

skilte foreldre, har mistet foreldre i en ulykke eller har foreldre i fengsel? Ut ifra studiens empiri 

hevder jeg at det er en del risikofaktorer som gjør at studiens barn befinner seg i en veldig 

spesiell og utsatt situasjon sammenlignet med andre barn som også lever med bare en forelder.  

En risikofaktor for barna i denne studien, var at deres fedre levde i et annet land og dette førte 

til sjelden og sporadisk kontakt mellom dem. UDI mente at de kunne opprettholde kontakt 

gjennom besøk, tekniske kommunikasjonsmidler eller ved å flytte til søkerens hjemland. 
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Mødrene hadde erfart at UDIs forslag til løsninger for kommunikasjon under adskillelsen ikke 

fungerte i det virkelige liv. Telefon og Skype var helt uegnede kommunikasjonsmidler for å 

opprettholde far-barn relasjonen. Lite ferietid, dårlig økonomi og urolige tilstander i fedrenes 

hjemland gjorde dessuten besøksreiser eller flytting vanskelig. Også Baldassars forskning 

(2014) viser at transnasjonale familiers kontakt med hverandre er begrenset på grunn av 

økonomi, lange avstander og teknologiske utfordringer. Mødrene mente at denne «av-og-på» 

kontakten mellom fedrene og barna førte til usikkerhet og frustrasjon for alle parter. Det var 

slitsomt for barna å bygge en relasjon med sine fedre på nytt hver gang de møttes. Barna fikk 

utagerende oppførsel som følge av den sporadiske kontakten, noe som kan tolkes som et uttrykk 

for at barna savnet sine fedre. Barneombudet (2012) konkluderte med at slik begrenset kontakt 

mellom fedrene og barna etter adskillelsen ikke var tilstrekkelig for å opprettholde relasjonene. 

Samtlige informanter i min studie opplevde at far-barn relasjonen ble sterkt skadet av den lange 

separasjonstiden. Sogomonyan & Cooper (2010) og Baldassar (2015) konkluderer også at 

forelder-barn relasjonen er meget utsatt ved langvarig splittelse. Ventetiden oppfattes som alt 

for lang og splittelsen er emosjonelt smertefull.  

Barna i min studie oppfattet tidlig at noe var galt og mødrene hadde forklaringsproblemer fordi 

barna var så unge og ikke hadde forutsetning til å forstå. Barneombudets rapport (2012) viser 

det samme, at på grunn av barnas lave alder fikk de lite informasjon om det som hendte og de 

ble derfor urolige. Dette kan forklares med hjelp av Baldassars forskning (2015) som viser at 

barnets alder og kognitive utvikling er kritisk med hensyn til forståelsen av en transnasjonal 

omsorgssituasjon. Barnet er spesielt følsomt i de tre første årene av livet og seperasjonsperioden 

kan sette spor (Askland, 2013).  

En annen stressfaktor som påvirket studiens barn var usikkerheten om framtiden. Barna visste 

ikke om fedrene noen gang skulle komme tilbake til Norge igjen. Tegnander (2014) viste i sin 

studie hvordan fedrenes manglende oppholdstillatelse i Norge førte til stor usikkerhet og 

manglende mulighet for framtidsplanlegging. Disse funn harmonerer med begrepet ‘tvetydig 

tap’ som Boss (2004) bruker for å beskrive usikre seperasjoner mellom familiemedlemmer.  

Barneombudets rapport (2012) viser at det vanskeligste med hele prosessen var den lange 

saksbehandlingstiden og det å ikke vite hva som skulle skje i framtiden. På grunn av dette slet 

barna med sorg og savn. Eksempler fra min studie viser at barna savnet sine fedre så mye at 

dette førte til sjalusi mot andre barn og voldelig atferd i barnehage og skole. Disse funn er i tråd 

med Sogomonyan & Cooper (2010) som referer til forskning som viser at barn i militærfamilier 

kunne vise aggressiv atferd knyttet til usikre separasjonstider med sine fedre.  
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Mine funn sett opp mot den nevnte forskning er i samsvar med tilknytningsteorien, som hevder 

at barn blir deprimerte ved seperasjon fra foreldre (Killén, 2008). Empirien viser at 

konsekvensen av adskillelse fra fedrene var at barna viste sterke følelser, deriblant depresjon 

og sorg og utviket en negativ atferdsutvikling. Dette er i tråd med tilknytningsteoriens prinsipp 

om at barnet har en grunnleggende seperasjonsangst fra sine nære omsorgstakere. 

 

6.3.   KREVENDE LIVSSITUASJON SVEKKER FORELDREFUNKSJONEN 

I klagesaken til Birgittes mann reflekterte UNE rundt barnets framtidige omsorgssituasjon: 

"Nemnda vil også bemerke at barnets omsorgsbehov anses å være tilfredsstillende ivaretatt selv 

om klageren må følge ordinær søknadsprosedyre. Det vises til at barnet bor sammen med sin 

mor i Norge." UDI forklarer ikke hvordan de har kommet fram til at ‘barnets omsorgsbehov 

anses å være tilfredsstillende ivaretatt’ eller hva de legger i begrepet ‘tilfredsstillende omsorg’. 

De har heller ikke vurdert hvordan mødrenes livssituasjon og foreldrefunksjon kan påvirkes 

etter at fedrene har forlatt landet. Studiens andre spørsmålsstilling ser nærmere på dette;  

«Hvordan påvirker den endrede livssituasjonen samspillet mellom mor og barn?»  

Å leve i en så usikker, ustabil og uavklart situasjon over lang tid gjorde livet vanskelig for hele 

familien. Etter at fedrene måtte forlate landet opplevde mødrene at dagliglivet ble hektisk med 

utfordrende logistikk. Som enslige forsørgere måtte flere bytte jobb eller gå ned i stillingsgrad, 

med lavere lønn og økonomiske problemer som resultat. Alle mødrene i min studie hadde også 

fysiske og psykiske helseplager i form av stressanfall, sorg, depresjon, sinne, frustrasjon og 

utmattelse. Som følge av dette hadde mange behov for hjelp av helsevesenet og flere ble 

sykemeldte. Disse utfordringene ser vi også i Suárez-Orozco (2015) migrasjonsforskning og i 

Tegnanders studie (2014) hvor den gjenværende parten kjempet med økonomiske- og 

helsemessige problemer.  

I UNEs vedtak til Solvors mann vurderes familiens nye og krevende livssituasjon; "UNE har 

sett hen til at det vil bli en økt belastning for klagerens samboer å oppdra deres datter alene, 

men finner ikke at dette kan tillegges avgjørende vekt." UNE utdyper ikke hva de mener med 

‘økt belastning’ og gjør ingen analyse av hvordan denne økte belastningen kan påvirke mors 

evne til å oppdra datteren alene. Likevel konkluderer UNE med at ‘dette ikke kan tillegges 

avgjørende vekt’. Empirien viser at mødrene har blitt sterkt preget av den nye og krevende 

livssituasjonen. Mødrenes dårlige helsesituasjon, samt lite hvile og ingen egentid førte til 

frustrasjon og ‘kort lunte’ ovenfor barna. Lignende funn finnes i Barneombudets (2012) rapport, 

hvor barna fortalte at foreldrene slet mye med psykiske problemer og at de ble raskere sure og 
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sinte enn normalt. Disse erfaringene er i tråd med Borge (2012) og Killén (2008) som viser at 

småbarnsforeldres trauma og depresjon påvirker deres samspill med barna i form av lite 

engasjement og uheldig oppfølging. Cederblad (2003) refererer til studier som viser at 

deprimerte foreldre er inkonsekvente og ineffektive i barneoppdragelsen, noe som leder til 

utagerende oppførsel hos barna.  

Ut ifra den presenterte forskningen sett opp mot studiens empiri vil jeg hevde at det er grunn til 

å kunne si at den nye livssituasjonen med store påkjenninger har svekket mødrenes 

foreldrefunksjon betydelig. Sogomonyan & Cooper (2010) viser at en omsorgspersons mentale 

mestringsevne påvirker barnets evne til tilpasning. Killén (2008) skriver at forskere lenge har 

visst at relasjonen foreldre-barn har en avgjørende betydning for barnets fysiske, emosjonelle 

og sosiale utvikling. I følge Karlsson (2012) vil barnets utvikling av tilknytningsmønster til sine 

foreldre påvirkes av foreldrenes evne til å være både base og havn. Samspill som domineres av 

sensitivitet, tilgjengelighet og forutsigbarhet fremmer en trygg tilknytning, mens samspill som 

er mindre sensitivt, passivt og utilgjengelig skaper en utrygg tilknytning. Tilknytningsteorien 

støtter min påstand om at mødrenes svekkede foreldrefunksjon har innvirket negativt på deres 

samspill med barna og i sin tur påvirket barnas atferdsutvikling negativt. Tilknytningsteorien, 

aktuell forskning og studiens empiri bør være en indikator på at UDI må, i konsekvensanalysen, 

vurdere det store belastningsnivået et avslag påfører den gjenværende omsorgspersonen. 

 

6.4.   TRAUMATISKE HENDELSER KAN ENDRE BARNS ATFERD   

I vedtaket til Solvors mann løfter UDI fram vurderingsmomentet ‘grad av skade for barnet’:    

"I denne saken har det ikke kommet frem opplysninger som tilsier at et avslag vil være til skade 

for søkerens barn, utover hva som ellers følger i/av denne typer saker." UDI gir ingen eksempler 

på hvilke typer av skader de tenker på og forklarer ikke hvordan de bedømmer ‘grad av skade 

for barnet’. De forklarer heller ikke hva de mener med ‘hva som følger av denne typer saker’. 

Studiens tredje spørsmålsstilling tar sikte på å finne ut hvilke skader dette kan dreie seg om:  

«Hvilke konsekvenser kan familiesplittelsen få for barnas atferdsutvikling?» 

Studiens empiri viser at mødrene mener at familiesplittelsen har gitt store konsekvenser for 

barna i form av negative atferdsendringer. Samtlige barn ble utrygge og engstelige og viste 

følelser som savn, sorg og sinne. Disse reaksjonene hadde også barna i Barneombudets studie 

(2012). Dette kan forklares ut ifra Michel (2010) som skriver at vanskelige livshendelser kan 

være potensielt traumatiserende og påvirke barnets evne til å regulere sine følelser. Dyregrov 

(2010) og Borge (2010) poengterer at en traumatisk hendelse i tidlig barndom kan lede til 
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problemer, som for eksempel konsentrasjonsvansker, skyldfølelse, regresjon, depresjon og 

selvskading. Alle disse problemene, samt separasjonsangst, tvangsatferd og aggressiv oppførsel 

hadde barna i min studie. Tegnanders (2014) informanter opplevde det samme, at 

separasjonstiden var en stor påkjenning og at barna utviklet en negativ atferdsutvikling. 

Dyregrov (2010) skriver at minner fra traumatiske hendelser kan føre til søvnproblemer som 

kan lede til en vond sirkel hvor barna blir trøtte og irriterte og dette påvirker samspillet med 

foreldrene. Min studie viser at barna slet med mareritt og søvnproblemer og at dette førte til 

konsentrasjons- og samspillsproblemer i barnehage og på skole. Cederblad (2003) referer til 

forskning som viser at barn av deprimerte mødre ofte blir ekstremt følsomme for mødrenes 

depressive uttrykk og forsøker å trøste dem. Noen barn i min studie merket at mødrene var 

slitne og tok på seg en voksenrolle for å hjelpe dem. Empirien viser at på samme tid som fedrene 

var fysisk fraværende fra sine barn, så var mødrene psykisk fraværende på grunn av utmattelse 

og depresjon. Funnene er i tråd med Borge (2012) som henviser til forskning som viser at et 

familiemedlems psykiske helseproblemer kan påvirke de andre i familien og føre til at barna 

påvirkes negativt utviklingsmessig. I følge mødrene i studien hadde dette hendt med deres barn. 

Noen hadde blitt innesluttet og passive, mens andre hadde blitt utagerende og hyperaktive.  

Michel (2010) mener at sosial tilbaketrekning, konsentrasjonsvansker, gråt, angst, mareritt og 

søvnproblem kan være grunnlag for behandling. Samtlige av barna i studien hadde behov for 

hjelp fra for eksempel assistenter i barnehage eller skole, helsestasjon, lege og psykolog. På 

bakgrunn av disse hjelpebehovene hevder jeg at atferdsendringene var alvorlige for barna. Det 

er dessuten interessant at mødrene fortalte at ingen av de berørte barna var fødte med biologiske 

problemer, som for eksempel alvorlige sykdommer eller funksjonsnedsettelse. De fortalte 

dessuten at atferdsproblemer ikke forekom hos de yngre søsknene som var født etter at fedrene 

hadde forlatt landet. Dette kan støtte mine antakelser om at atferdsendringene kan relateres til 

selve UDIs avslag og adskillelsen i etterkant.  

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell styrker mine antakelser om at den negative 

atferdsutviklingen er en konsekvens av UDIs avslag. Adskillelsen mellom far og barn er et 

resultat av avslaget som ble gitt med hjemmel i utlendingsloven. Dette er en beslutning tatt på 

makronivået og som i sin tur påvirket foreldrenes livssituasjoner på mesonivået. Deres endrede 

livssituasjoner hadde deretter innvirkning på barnets atferdsutvikling på mikronivået. Både 

barnet og foreldrene var i behov av hjelpetiltak fra helsevesenet, barnehage og skole, som er 

systemer som befinner seg på eksonivået. Adskillelsen mellom far og barn er en stor hendelse 

i livet som kan påvirke barnet over et lengre tidsperspektiv på krononivået. 
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6.5.   KONSEKVENSANALYSE VEDRØRENDE BARNAS SITUASJON  

Den fjerde spørsmålsstillingen ser nærmere på hvordan UDI gjorde sin konsekvensanalyse: 

«Hvordan opplevde mødrene UDIs konsekvensanalyse vedrørende barnas situasjon?»  

Funnene er delt inn etter analysevariablene ‘omsorgssituasjonen’ og ‘barnets beste’. 

 

6.5.1.   ENDRET OMSORGSSITUASJON PÅVIRKER TILKNYTNINGEN 

I vedtaket til Solvors mann drøftes barnets tilknytning og omsorgssituasjon: "UNE kan ikke se 

at det foreligger spesielle forhold i denne saken som skulle tilsi at barnet er sterkere knyttet til 

sin far enn til sin mor. UNE legger således til grunn at barnet vil få en tilfredsstillende 

omsorgssituasjon gjennom sin mor selv om far utvises fra Norge". UNE innhentet ikke 

informasjon om relasjonene i de ulike familiene og de utdypte ikke hva de legger i begrepet 

‘tilfredsstillende omsorg’. Mødrene mente at UDI hadde tvunget dem inn i en adskillelse og at 

dette hadde skapt ubalanse i familien. De mente videre at UDI har en for snever oppfatning av 

hvem som er den beste omsorgspersonen for barnet. I flere vedtak skriver UNE at barna ikke 

hadde sterk nok tilknytning til sine fedre og brukte dette som argument for å opprettholde 

avslagene. Flere av mødrene fortalte at barna var mest knyttet til fedrene på 

adskillelsestidspunktet, fordi det var de som var hjemmeværende og hadde den daglige 

omsorgen mens de selv jobbet eller studerte. Det er viktig å ta hensyn til forskning som 

Cederblad (2003) referer til som viser at mor og far har ulike roller i tilknytningssammenheng 

og er viktig på ulike måter. Det er et paradoks at det i barnefordelingssaker innenfor domstolene 

blir vektlagt hvilken rolle og hvor mye tid den enkelte forelder har hatt med barnet innen 

adskillelsen. Mens UDI ikke har vektlagt dette i studiens familieinnvandringssaker. 

Flere mødre refererte til vedtakene der UDI mente at barnet var for ungt til å ta skade eller at 

det ikke kom til å ta nevneverdig skade av en lengre adskillelse fra sine fedre. Dette står i 

motsetning til det Barneombudet (2012) skriver i sin rapport om at det er i denne tidlige fasen 

av livet barn danner tilknytning til omsorgspersonene og blir formet som mennesker. 

Barneombudet mener videre at det er bekymringsfullt at barna er så unge fordi da kan 

utvisningen komme til å prege hele deres oppvekst. Dette støttes av forskning som Cederblad 

(2003) henviser til som viser at seperasjoner og stressituasjoner under oppveksten påvirker den 

unges tilknytningsmønster og dette kan  påvirke barnets utvikling av blant annet selvtillit og 

mestring. Både Karlsson (2012) og Barneombudet (2012) henviser til forskning som viser at 

små barn kan være spesielt sårbare for en adskillelse. I denne tidlige fasen av livet danner barnet 

tilknytning til omsorgspersoner og et brudd i de emosjonelle båndene mellom dem vil ha stor 
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betydning for barnets senere funksjonsdyktighet. Suárez-Orozco (2015) nevner at graden av 

livsendring og nærhet til den fraværende omsorgspersonen kan avgjøre alvorlighetsgraden av 

adskillelsen og om den fører til traumer.  

Mødrene mener at UDI og UNE ikke tar hensyn til aktuell forskning om barns tilknytning og 

utvikling i sin bedømning av barnets beste. Dette er på tvers av tilknytningsteorien som, i følge 

Askland (2013), betrakter dyaden forelder-barn som en forutsetning for god tilknytning. Barnet 

behøver kontinuitet i interaksjonen og et samspillsmønstre det kjenner igjen. Anbefalingen fra 

Barneombudet (2012) er at det beste hadde vært om fedrene ikke hadde blitt utvist i det hele 

tatt og at alternative reaksjonsformer mot fedrenes overtredelse av utlendingsloven må innføres. 

 

6.5.2.  BRISTER I BEDØMNINGEN AV BARNETS BESTE 

UNE skriver i vedtaket til Solvors mann at hensynet til barnets beste noen ganger må vike for 

innvandringspolitiske hensyn: "Barnekonvensjonen art. 3 gir ikke i seg selv noe 

oppholdsgrunnlag i Norge, men pålegger utlendingsmyndighetene å vektlegge hensynet til 

barnets beste i alle avgjørelser som berører barn. Det at barnets interesser skal være et 

grunnleggende hensyn, utelukker imidlertid ikke at også andre hensyn som 

innvandringspolitiske hensyn kan være relevante og avgjørende." Høstmælingen (2008) mener 

at ‘barnets beste’ må være det grunnleggende hensynet ved alle tiltak som gjelder barn. Noen 

av mødrene mente at UDI hadde vurdert barnets beste, men ikke vektlagt denne vurderingen. I 

klagesaken til Ragnhilds mann, mente UNE at barnekonvensjonen var brutt, men UDI valgte 

likevel å opprettholde sin avgjørelse. Sahitovic (2012) mener at til tross for at fellende dommer 

påviser brudd på barnekonvensjonen, så har ikke UDI endret praksis. Hasani (2012) forklarer 

at barnets beste har fått større gjennomslagskraft de siste årene, men praksis viser at barnets 

beste er et av mange hensyn som skal inngå i en helhetsvurdering. Sahitovich (2012) skriver at 

intensjonen i den nye utlendingsloven var å styrke barnets beste, men praksis henger etter fordi 

innvandringspolitiske hensyn vektes mer. Mødrene uttrykker at det er feil at UDI fokuserer på 

fedrenes overtredelse og vektlegger innvandringsregulerende hensyn istedenfor å ta hensyn til 

de faktiske konsekvensene for barna. De synes at utvisning er en alt for alvorlig straff i forhold 

til alvorlighetsgraden av lovbruddet. Dette er i tråd med Flood (2012) som også er kritisk til at 

det kreves ‘uvanlig store belastninger’ for at barnets beste skal vektlegges og mener at dette 

vitner om liten forståelse av den belastningen barna påføres ved en utvisning.  

Mødrene mente at UDI mangler kunnskap om barns utvikling og at de ikke tar hensyn til 

fagfolks bedømminger av barns beste. Sahitovich (2012) skriver at intensjonen med å styrke 
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barnets beste ikke fungerer i praksis fordi den barnefaglige kompetansen til UDI ikke er god 

nok. Mødrene fortalte at UDI ikke hadde kontaktet dem eller barna for å innhente informasjon 

innen en vurdering av barnas beste. Dette er på tvers av Ot.prp.nr. 75 (2006-2007) som 

understreker at barnet må bli sett på som et selvstendig individ og at barnets uttalerett skal sikre 

et økt barneperspektiv i utlendingssaker.  Heller ikke barna fra Barneombudets rapport (2012) 

hadde blitt hørt i sine saker eller følt at de hadde blitt tatt på alvor. Dette til tross for at offentlige 

myndigheter har plikt til å sørge for at saken er fullt opplyst og foreta en reell og individuell 

skjønnsutøvelse av barnets beste (Befring, 2010). Mødrene sa at UDI hadde vurdert saken på 

et generelt grunnlag ved å sammenligne deres barn med barn i lignende saker. Det manglet altså 

en reell vurdering av det individuelle barnets beste som er viktig for å sikre et barneperspektiv.  

I følge Arnér & Tellgren (2011) er det en risiko at barneperspektivet blir overkjørt når ulike 

interesser i samfunnet kolliderer. I følge mødrene hendte nettopp dette da det ble konflikt 

mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn. 

Halldén (2003) mener at i et barneperspektiv er det forståelsen av barnas erfaringer som må 

være avgjørende for analysen av deres livsvilkår. Kunnskap fra forskning om barns behov utgår 

ofte fra barns generelle behov som kan komme i konflikt med barnets egne tanker om hva som 

er rett. Barneombudet (2012) mener at myndighetene må sørge for å ha forskningsbasert 

kunnskap om konsekvensene en utvisning påfører barn. Dette er i samsvar med Halldén (2003) 

som hevder at et barneperspektiv må omhandle ulike systemers konsekvenser for barnets liv. 

 

6.6.   TANKER OM FRAMTIDEN  

De åtte familiene i studien valgte til slutt å emigrere til andre skandinaviske land i et forsøk på 

å samle familien. Etter lang tids splittelse ble fem av åtte fedre gjenforent med sin partner og 

sine barn i et annet EØS-land. Familiene opplevde at de hadde bedre rettigheter gjennom EØS-

regelverket enn gjennom den norske Utlendingsloven. De følte at de ble tatt på alvor, respektert 

og ivaretatt som familier i Sverige og i Danmark. Gjenforeningen var preget av en enorm 

lettelse og glede, med det viste seg at den neste fasen ble en ny stor utfordring. Mødrene 

opplevde at det tok lang tid å bygge en ny grunnmur og reparere brutt tillitt. Usikkerhet og 

rolleforvirring oppstod etter fedrenes tilbakekomst. I tillegg opplevde de at barnas negative 

atferdsendringer ikke forsvant og at det fortsatt var behov for hjelpetiltak. Dette ledet til 

studiens femte spørsmålsstilling: «Hva tenker mødrene om situasjonen for barna framover?» 

Barna i Barneombudets studie (2012) mente at utvisningen var en svært inngripende hendelse 

i livet som kommer å ramme dem hardt i mange år. Katrine konkluderte med at hennes barn 
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hadde fått sin barndom frarøvet. Deres advokat skrev i klagebrevet til UNE; "Det dreier seg om 

to meget viktige formative år i barns oppvekst som vil ha varig påvirkning på forholdet mellom 

foreldre og barn." Et av argumentene mot utvisning i Nunez saken var at to års utvisning er 

svært inngripende og belastende for barna og at det forårsaker en stor usikkerhet om hva som 

kommer til å skje i framtiden (Søvig, 2011).  

Askland (2013) understreker at det som hender med oss i barndommen påvirker oss senere i 

livet. Dyregrov (2010) skriver at traumatiske hendelser under barndommen kan lede til 

permanente forandringer i de biologiske funksjonene. I tillegg kan barn av deprimerte foreldre, 

ifølge Killén (2008), utgjøre en høyrisikogruppe når det gjelder utvikling av både alvorlig 

depressiv tilstand og alkoholmisbruk senere i livet. Karlsson (2012) peker på at et konstant høyt 

stressnivå påvirker konsentrasjonsevnen og immunforsvaret, mens Michel (2010) peker på at 

psykiske trauma i barndommen øker risikoen for å utvikle angstproblemer og depresjon i 

voksen alder. Med den utviklingsøkologiske modellen som perspektiv kan adskillelsen 

oppfattes som en hendelse som skjedde på krononivået og som kan komme til å påvirke barnas 

liv i lang tid framover. Langtidsvirkninger etter adskillelsen var ikke hovedtema under 

intervjuene og det var dessuten for tidlig for mødrene å si noe bestemt om dette. Det er bare 

framtiden som vil vise hvordan det går med studiens barn. 

Heldigvis viser forskning at negative erfaringer eller deprivasjon ikke behøver å være 

utslagsgivende for personlighetsutviklingen (Askland, 2013). Beskyttelsesfaktorer som for 

eksempel tilstrekkelige indre ressurser, en bra livssituasjon og velfungerende omgivelser gjør 

at mange barn kan klare seg bra både under og etter traumatiske hendelser. Mer enn halvparten 

av alle barn som utsettes for risiko og stress utvikler ikke alvorlige psykiske problemmer 

(Dyregrov, 2010). I følge Borge (2012) kan betydningsfulle hendelser i et barns liv lede 

utviklingen i en ny retning, i beste fall til en varig positiv utvikling (Borge, 2012). Karlsson 

(2012) skriver at det finnes håp for framtiden, fordi menneskers situasjon forandres hele livet. 

Videre poengterer han at det er viktig å huske på at hjernens formbarhet er som størst under de 

første leveårene og det går langsomt å forandre den senere i livet.  

 

6.7.   KONKLUSJON  

«Hvilke erfaringer har norske mødre med deres barns reaksjoner etter at fedrene måtte 

forlate Norge etter avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse?» 

Når familiene hadde mottatt det endelige avslaget på søknaden om familieinnvandring måtte til 

slutt fedrene reise. Mødrene ble værende igjen alene i Norge med den praktiske og økonomiske 
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byrden, samt forklaringsproblemer ovenfor barna. Mødrene erfarte at barna fikk kraftige 

følelsesmessige reaksjoner etter adskillelsen og mente at konsekvensen over tid ble at de 

utviklet en negativ atferd. Forskning viser at tvetydige tap i transnasjonale tilværelser over tid 

er skadelig for barn. Dette kan forklares ut ifra tilknytningsteoriens prinsipper om at barnet har 

behov for nærhet til sine nærmeste omsorgsgivere og har angst for å bli seperert fra dem.  

Funn fra studien viser at den endrede livssituasjonen svekket mødrenes foreldrefunksjon og 

dette påvirket samspillet med barna negativt. Dette er i samsvar med tilknytningsteorien som 

hevder at omsorgspersonens viktigste funksjon er å være en sikker base og en sikker havn. Om 

omsorgsgiveren befinner seg i en alt for vanskelig livssituasjon og ikke klarer å være 

følelsesmessig nærværende, oppfatte behov og gi adekvat oppfølging kan det dannes uheldige 

tilknytningsmønstre. Manglende evne til å fremme barns trygghet og utvikling kan i sin tur 

påvirke barnas atferdsutvikling negativt. Noen av barna i min studie ble innesluttet og passive, 

mens andre ble utagerende og hyperaktive. 

De atferdsendringene som mødrene observerte hos sine barn etter den usikre adskillelsen 

stemmer overens med aktuell forskning, som viser at ytre stressfaktorer i form av traumatiske 

hendelser påvirker samspillet mellom foreldre og barn negativt. Disse funnene kan forklares ut 

ifra Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell som hevder at barns utvikling påvirkes av 

ytre faktorer, både i nærmiljøet og i periferien. Fedrene var fyskisk fraværende og mødrene var 

psykisk fraværende i den perioden av livet da barna skaper sine viktigste tilknytninger. 

Utlendingsloven, på makronivået, har altså i disse sakene påvirket foreldrenes situasjon i så stor 

grad at dette har påvirket barna, på mikronivået, negativt utviklingsmessig.  

Det er et paradoks at det i rettspraksis innenfor skilsmissesaker og barnevernssaker er fokus på 

«barnets beste» og at barn skal bli hørt, mens i disse UDI-sakene var vurderingen av ‘barnas 

beste’ mangelfulle og barna ble ikke hørt. Min studie indikerer at det vil være konstruktivt å 

endre praksis slik at det gis rom for barnas egne meninger, ved å samtale med barnet eller med 

dets omsorgsgiver. I dagens samfunn likstilles mors og fars verdi som omsorgsgivere gjennom 

lover, som for eksempel fedrekvoter og samværsrett. UDIs vurderinger av omsorgsgivere bør 

bli mer nyanserte og ha større fokus på hvert enkelt barns særegne omsorgssituasjon. 

Jeg mener at UDI ikke har god nok kompetanse om barn og utvikling og at de heller ikke 

anvender aktuell forskning innenfor området. Alle mødrene sa at UDI hadde vektlagt 

innvandringsregulerende hensyn høyere enn barnets beste. Mødrenes kritikk av UDIs vurdering 

av barnets beste er i samsvar med nevnte forskning. Når man ser dette i lys av et barneperspektiv 

kan man hevde at UDI har vurdert «barnets beste» ut ifra et såkalt ‘barneperspektiv’ og ikke ut 
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ifra ‘barnets perspektiv’. Studien har synliggjort at det er et stort gap mellom UDIs vurderinger 

og mødrenes erfaringer med omfanget av de negative konsekvensene for barna. Empirien viser 

at virkeligheten ikke harmonerer med UDIs påstander om at ‘barna ikke kom til å bli 

nevneverdig skadet’. Mødrene opplevde, tvert om, at barna faktisk tok stor skade av 

adskillelsen. Noe som støttes av den presenterte forskningen og de anvednte teoriene. Bare 

framtiden vil vise om barna er preget og skadet for resten av livet.  

 

6.8.   BEHOV FOR VIDERE FORSKNING 

Et av målene med utlendingsloven er å regulere innvandringen, blant annet gjennom vilkår for 

familieinnvandring, som for eksempel inntektskravet og tilknytningskravet. Et av argumentene 

for disse kravene er at landets økonomiske utgifter skal begrenses. Studiens empiri viser at UDI 

påfører familiene belastninger som på lang sikt kan gi konsekvenser i form av samfunnsmessige 

tap, både økonomiske og sosiale. Brutte relasjoner og traumatiserte barn kan generere store 

kostnader om disse familiene behøver støtte fra hjelpeapparatet. Jeg mener at de ovennevnte 

konsekvensene er på tvers av utlendingslovens intensjon om å spare samfunnet for utgifter. 

Dette angår alle i velferdsstaten Norge og det er viktig at politikere, interesseorganisasjoner og 

ikke minst UDI tar disse funnene på alvor og ser nærmere på regelverket og 

forvaltningspraksisen. Sosialarbeidere og andre i hjelpeapparatet, på NAV kontorer, i 

barnehager, i skoler eller innenfor psykiatrien, kan få en dypere forståelse av lovens 

konsekvenser for barna og deres behov av hjelp ved å lese om mødrenes erfaringer.  

Til tross for at både Menneskerettighetsdomstolen og UNE har pekt på at barnekonvensjonen 

har blitt brutt i flere familieinnvandringssaker, viser empirien i denne studien at det ikke har 

skjedd nevneverdige endringer i praksis. Det er derfor relevant å stille spørsmålet om systemet 

blir gransket og kritisk evaluert. Det behøvs mer forskning om hvordan utlendingsloven og dets 

skjønnspraksis påvirker de involverte barna både på kort og lang sikt. Deretter er det viktig å 

finne løsninger for hvordan praksisen kan endres for å skåne barna for unødvendige traumer og 

lidelser i framtiden. Som nevnt tidligere har mødrene løftet fram flere tema som det ikke har 

vært plass til å drøfte i min studie. Dette dreier seg om saksbehandlingsfeil, diskriminering og 

maktmisbruk som utøves av tjenestemenn i utlendingsforvaltningen. Jeg mener at disse tema er 

av betydning for retssikkerheten for norske barn og at det må forskes mer på dette i framtiden. 
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8.   VEDLEGG 

 

 

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE PÅ FACEBOOK GRUPPENE 

 

 

BARNETS BESTE' 

Det skal gjennomføres en undersøkelse i forbindelse med en mastergrad i sosialt 

arbeid. Hovedmålet med denne undersøkelsen er å se om det finnes konsekvenser av 

UDIs tolkning vedrørende ‘barnets beste’ for barn i familieinnvandringssaker hvor 

søknad om oppholdstillatelse ble avslått. 

Undertegnede ønsker derfor å få kontakt med barnefamilier som har hatt en 

familiegjenforeningssak hos UDI og: 

- der den søkende forelderen fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse 

- der referansepersonen er norsk statsborger 

- hvor familien har levd/lever splittet som følge av UDIs vedtak 

- som har barn som har levd/lever med bare den ene forelderen 

Aktuelle kandidater vil få tilsendt mer informasjon om undersøkelsens målsetting, 

innhold og framgangsmåte. 

Er du i en slik situasjon eller kjenner du personer som er aktuelle for en slik 

undersøkelse? Ta kontakt med meg så snart som mulig via mail: 

annikenjensen@hotmail.com 

Mvh 

Anniken Jensen 
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BREV TIL AKTUELLE INTERVJUKANDIDATER: 

 

 

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE TIL EN UNDERSØKELSE OM «BARNETS BESTE» 

 

I media har det fra tid til annen blitt skrevet om norske statsborgere som ikke får leve sammen 

med sin utenlandske ektefelle eller sin forelder. Dette fordi familien ikke oppfyller alle kravene 

som loven stiller for innvilgelse av oppholdstillatelse. Inntektskravet er for eksempel et krav 

som kan være vanskelig å innfri og i sin tur forårsake at familiemedlemmer må leve adskilt fra 

hverandre i årevis. Brudd på utlendingsloven, med utvisning som følge, er en annen situasjon 

som har ført til familiesplittelse.  

 

I klagesaker og domsavgjørelser har man sett at UDI (Utlendingsdirektoratet) ofte vektlegger 

innvandrings- og sikkerhetspolitiske hensyn sterkere enn hensynet til familiens beste. I tillegg 

skriver UDI i mange vedtak at en familiesplittelse ikke er til hinder for barnet beste. Er det en 

sannhet at dagens praktisering av Utlendingsloven ikke er til hinder for ‘barnets beste’? Kan 

det tenkes at norske myndigheter bryter FNs Barnekonvensjon i saker som dette?  

Det skal gjennomføres et kvalitativt studie som blir utført som et ledd i en mastergrad i sosialt 

arbeid ved Mittuniversitetet i Östersund. Intervjuene skal gjennomføres i januar og februar og 

oppgaven skal ferdigstilles innen mai 2015. Hovedmålet med masteroppgaven er å undersøke 

om UDIs tolkning av regelverket – i avslåtte familieinnvandringssaker – får/ har fått 

konsekvenser, når det gjelder barn og ‘barnets beste’. 

 

Intervjuer skal gjennomføres i barnefamilier som har hatt/ har en familiegjenforeningssak hos 

UDI. Saken må i tillegg inneholde følgende elementer: 

- Den søkende forelderen har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse 

- Referansepersonen er norsk statsborger familien har levd/lever splittet som følge av UDIs 

vedtak barn som har levd/lever med bare den ene forelderen på grunn av UDIs vedtak. 

 

Deltakelse er naturligvis frivillig og svarene behandles konfidensielt. Materialet blir oppbevart 

slik at uvedkommende ikke får tilgang, og det blir kun brukt til undersøkelsens formål. 

Materialet blir også makulert når oppgaven er presentert og godkjent. Den ferdige 

masteroppgaven kommer til å finnes tilgjengelig ved Mittuniversitetet i Östersund i slutten av 

juni 2015. 

 

Östersund, januar 2015 

 

Anniken Jensen       Ulf Engqvist 

Mastergradstudent      Handledare 

Mittuniversitet i Östersund      Mittuniversitetet i Östersund  

E-post: ansa1221@student.miun.se      E-post: ulf.engqvist@miun.se 

Mobil: +4747948954/ +46760471242 
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INTERVJUMAL 

 

Informasjon om studiet 

Mitt navn er Anniken Jensen, jeg er sosionom og gjennomfører nå en mastergrad ved Miun.        

I forbindelse med mastergrad oppgaven skal jeg undersøke om UDIs tolkning av regelverket – 

i avslåtte familieinnvandringssaker – har fått konsekvenser, når det gjelder barn og ‘barnets 

beste’. Jeg skal intervjue 8 familier og hvert intervju tar ca. 2 t og jeg skal stille både åpne og 

detaljerte spørsmål om familiens situasjon og barnets opplevelser av dette. Alt blir spilt inn på 

lydopptaker. Jeg har taushetsplikt og alt som blir sagt under intervjuet blir kun brukt i ferdig 

materiale og blir da anonymisert. Lydfil og notater blir makulert når undersøkelsen er 

ferdigstilt. Ditt bidrag er frivillig og du har når som helt rett til å trekke deg fra undersøkelsen. 

Bakgrunnsinformasjon om informanten 

Kan du fortelle litt om deg selv og din familie…… 

- Alder, utdanning, yrke og arbeidsplass 

- Make: nasjonalitet og alder 

- Barn(a)s alder 

- Livet før søknad om familieinnvandring (Når, hvem, hvor og hvordan) 

Sakens historikk 

Husker du hvordan familieinnvandringssaken gikk til……beskriv i korte trekk! 

- Søknadsprosessen; Når, hvordan og hvor lenge 

- Avslaget: Resultat og begrunnelse 

- Anke?: Resultat og begrunnelse 

Saksbehandlingen med hensyn til barnet 

- Hvilken informasjon ble innhentet om barnets situasjon i forkant                               

og eventuelt underveis? 

- Tok UDI/UNE stilling til ‘barnets beste’ i vedtaket? 

- Husker du hvilke begrunnelser de brukte? Hvilke lover og paragrafer henviste de 

til? 

- Føler du at utlendingsmyndighetene hadde tilstrekkelig informasjon om barnet og 

dets livssituasjon til å fatte vedtak om ‘barnets beste’? 

- Mener du at det var en riktig avgjørelse? Eventuelt hvorfor ikke? 

 

Familielivet 

- Hvordan var familielivet i ventetiden på avgjørelsen? 

- Når og hvordan ble familien splittet? 

- Hvordan løste dere praktiske ting i hverdagen; Utfordringer? Løsninger? 

- Bolig, jobb og økonomi 

- Sosialt og nettverk og barnepass 
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- Helse: Fysisk og psykisk 

Barnets ve og vel 

Kan du beskrive så detaljert som mulig hva som hendte med barnet(a) i denne 

situasjonen? 

- Oppfattet barnet hva som forgikk/ hva som foregår? 

o Hvordan tolket og opplevde barnet den psykososiale risiko 

o Hvordan kom dette til uttrykk? 

o Opplevde stressfaktorer 

- Endringer i hverdagen (hjemme, barnehage, venner, offentlig arena)? 

o Intellektuell funksjon: barnets oppførsel/ atferd  

o Emosjonell funksjon: nedstemte følelser og endret stemningsleie med 

forandret selvfølelse og aktivitetsnivå 

o Atferdsmessig funksjon: Opposisjonell oppførsel/ Hyperaktivitet 

- Styrker og mestring hos barnet i den vanskelige tiden? 

- Innsatser:  

o Sosiale relasjoner og støtte av familie 

o Ytre støtteapparat? Kontakt med hjelpeapparatet? 

- Ble barnet påvirket av omsorgstakers situasjon/ oppførsel? Eventuelt hvordan? 

- Biologiske medfødte problem 

- Barnets selvbilde og selvtillit før og på nåværende tidspunkt.  

- Evt trygg/frampå/tilbaketrukken 

 

Har du flere eksempler på dette? 

Hva hendte i den episoden du nevnte…… 

Framtiden 

- Er familien samlet nå? 

- Hva hendte med barnet etter gjenforeningen? 

- Er det fortsatt utfordringer i hverdagen som kan tenkes å knyttes til saken? 

- Hva tenker du om framtiden? 

- Kom det noe positivt ut ifra hele prosessen? 

Sammenfatning 

Du mener altså at……………..                                                                                                           

Er det slik at du opplever……..                                                                                                      

Avslutning 

- Noe som er uklart? Noen spørsmål? 

- Tanker eller innspill avslutningsvis? 

- Opplevelse av intervjuet? 

- Ny kontakt ved behov av oppfølgingsspørsmål? 

- Er det mulig å få kopi av vedtaket? Bare vurderingene om barnets beste? 

- Takk 

 


