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Enslige mindreåriges vei
inn i voksenlivet – behov
for anerkjennende praksis
Temaet for denne artikkelen er enslige mindreåriges overgang til voksenlivet. Artikkelen bygger
på kvalitative intervjuer med 39 enslige mindreårige. Funnene diskuteres med utgangspunkt
i Honneths anerkjennelsesteori (1995) og viser at enslige mindreårige opplever utfordringer
knyttet til emosjonell, rettslig og sosial anerkjennelse. Fravær av nære omsorgspersoner
utfordrer den emosjonelle anerkjennelsen. Den rettslige anerkjennelsen utfordres av brå
overgang til voksenlivet og begrenset kunnskap om egne rettigheter og muligheter i et nytt
land, og den sosiale anerkjennelsen utfordres av strukturelle rammer. Denne mangelen på
anerkjennelse, både på individ- og gruppenivå, kan utfordre mulighetene for inkludering på
viktige arenaer i samfunnet og vanskeliggjøre integreringen.
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D

enne artikkelen utforsker enslige min-

et nytt språk og forholde seg til et ukjent samfunn,

dreårige flyktningers overgang fra

parallelt med forventningen om å bli selvstendige

ungdomstid til voksenliv, i et aner-

(Söderqvist, 2017). Overgangen til voksenlivet inne-

kjennelsesperspektiv. Artikkelen byg-

bærer også endret rettslig status, fra enslig mindreå-

ger på intervjuer med 39 enslige min-

rig til voksen, noe som for de fleste fører til annen (og

dreårige som hadde fått innvilget opphold. Barne-

ofte mindre) oppfølging. Altså vil enslige mindreåri-

vernskonteksten er relevant fordi de fleste enslige

ge være nødt til å håndtere mange store livsomvelt-

mindreårige får oppfølging fra barnevernet når de

ninger samtidig når de skal møte voksenlivet (Söder-

bosettes, og mange får ettervern i overgangen til

qvist, Bülow & Sjöblom, 2015). Både i Norge og inter-

og inn i voksenlivet (Paulsen et al., 2020). I artikke-

nasjonalt er det likevel forsket lite på enslige mindre-

len velger vi å bruke betegnelsen ‘enslige mindreåri-

åriges vei inn i voksenlivet (Marion & Paulsen, 2019).

ge’ også når ungdommene har passert 18 år. Beteg-

De ansattes rolle overfor enslige mindreårige i

nelsen viser til ungdom som kom til Norge som ens-

overgangen til voksenlivet kan knyttes til «barnever-

lige mindreårige.

nets forlengede foreldreskap», og viser barnevernets

Organisering av tjenestetilbudet til enslige min-

rolle som omsorgsgiver og leverandør av velferdstje-

dreårige varierer fra kommune til kommune (Lidén,

nester (Tysnes & Kiik, 2015). I denne rollen må også

Aasen, Seeberg & Staver, 2020; Svendsen, Berg,

ansatte prøve å finne en balanse mellom å yte til-

Paulsen, Garvik & Valenta, 2018), men de aller fles-

strekkelig og riktig hjelp, samtidig som hjelpen skal

te bosetter enslige mindreårige etter barnevernlo-

bidra til at ungdommen på sikt skal klare seg uten

ven (Garvik, Paulsen & Berg, 2016). Hvilken instans

hjelp fra det offentlige. Selv om enslige mindreåri-

som er ansvarlig for bosettingen gir konsekvenser

ge flyktninger er både ressurssterke og selvstendi-

for hvilken oppfølging enslige mindreårige får. Blant

ge, har de behov for voksenstøtte, omsorg og bear-

annet innebærer bosetting med hjemmel i barne-

beiding av traumatiske opplevelser. Denne dobbelt-

vernloven at enslige mindreårige kan få ettervern i

heten understreker at det ikke er noen motsetning

barnevernet, noe som ofte innebærer mer og tette-

mellom å være selvstendig og å ha behov for støtte –

re oppfølging enn den de får gjennom oppfølging fra

både praktisk, økonomisk og emosjonelt. Den samti-

andre tjenester (Garvik et al. 2016; Lidén et al., 2020).

dige oppmerksomheten på selvstendighet og støtte

Samtidig omfatter tjenestetilbudet en rekke ulike

kan beskrives som et interdependence-perspektiv (Paul-

kommunale tjenester – ikke bare bo- og omsorgstil-

sen, 2017), og utfordrer den tradisjonelle oppfatnin-

bud. Forskning på feltet understreker betydningen

gen av selvstendighet. Interdependence tar hensyn

av helhetlig oppfølging (Garvik et al., 2016; Svendsen

til at ingen klarer seg helt selv, og at støtte fra nett-

& Berg, 2017; Thorshaug & Svendsen, 2014), og tett

verk og nære relasjoner er nødvendig for de fleste

oppfølging i overgangen til voksenlivet (Paulsen et

(Paulsen & Berg, 2016; Storø, 2018).

al., 2020).

I denne artikkelen vil vi sette søkelys på ensli-

Overgangen til voksenlivet er et viktig område i

ge mindreåriges overgang til voksenlivet ut fra pro-

arbeidet med enslige mindreårige. De fleste enslige

blemstillingen: Hvordan opplever enslige mindreåri-

mindreårige som kommer til Norge, er 15–16 år når

ge overgangen til voksenlivet, og hvordan kan deres

de bosettes, noe som betyr at overgangen til vok-

behov og utfordringer forstås i lys av anerkjennel-

senlivet kommer relativt raskt etter bosetting. Det-

sesteori? Med utgangspunkt i Honneths anerkjen-

te fører til at enslige mindreårige på kort tid skal lære

nelsesteori (1995) diskuterer vi på hvilken måte aner-

norsk, bli kjent med det norske samfunnet, etablere

kjennelse eller manglende anerkjennelse kan påvirke

seg i skole og/eller arbeidsliv, finne bolig og forbere-

enslige mindreåriges mulighet til integrering og del-

de seg på å ta valg som angår fremtiden. De skal lære

takelse.
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FORSKNING PÅ OVERGANG TIL VOKSENLIVET

og gjør det vanskelig å konsentrere seg og legge pla-

FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE

ner for framtida.

Støttende sosiale nettverk er avgjørende for ungdom
i overgangen til voksenlivet (Barry, 2010), og man-

ANERKJENNELSESTEORI SOM

gel på slik støtte gjør overgangen ekstra utfordren-

FORSTÅELSESRAMME

de (Marion, Paulsen & Goyette, 2017). Mange ensli-

Intervjuene med de enslige mindreårige viser hvor-

ge mindreårige har begrenset tilgang på sosial støt-

dan spørsmål knyttet til anerkjennelse er et sentralt

te og har utfordringer med å opparbeide støtten-

punkt. Honneth (1995) mener alle mennesker kjem-

de nettverk (Eriksson, Wimelius & Ghazinour, 2018;

per for anerkjennelse i ulike sosiale fellesskap – enten

Paulsen et al., 2020). De kan også føle på ensomhet

det skjer i det private eller ute i samfunnet. Han bru-

og utrygghet i overgangen til voksenlivet (Lidén et

ker begrepet anerkjennelsessfærer og deler dem inn i

al., 2020; Svendsen et al., 2018). Enslige mindreårige

tre; den private sfære, den rettslige sfære og den soli-

som er uten nære voksenrelasjoner i Norge vil være

dariske sfære. Utgangspunktet for Honneths aner-

ekstra sårbare (Oppedal, Seglem & Jensen, 2009).

kjennelsesteori er intersubjektivitet, som innebærer at

For dem blir offentlige relasjoner og støttende ven-

menneskers identitet skapes og utvikles i relasjon til

nerelasjoner ekstra viktig. Botiltak og skole kan spil-

andre.

le en viktig rolle for integrering og nettverksbygging

Sammenhengen mellom sosial støtte og aner-

(Pastoor, 2017; Svendsen & Berg, 2017). Flere studier

kjennelsesteori er spesielt relevant for enslige min-

viser imidlertid at enslige mindreårige synes det er

dreårige fordi begrenset sosial støtte kan utfordre

vanskelig å opparbeide seg vennenettverk, – særlig

muligheten til anerkjennelse innenfor flere av aner-

med norske ungdommer (Svendsen et al., 2018).

kjennelsessfærene, og sosiale relasjoner er en for-

I forskning om ungdom i barnevernet kommer

utsetning for gjensidighet. Teorien tydeliggjør sam-

det fram at mange utfordringer og bekymringer

menhengen mellom individet og samfunnsstruktu-

kan bidra til å vanskeliggjøre og skygge for frem-

rene som individet er en del av. Enslige mindreårige

tidsfokus og målrettet arbeid med arbeid og utdan-

møter overgangen til voksenlivet som en del av et

ning i hverdagen (Paulsen, 2018). Sannsynligvis gjel-

«system», noe som gjør at det er andre rammer for

der dette også for enslige mindreårige. De kan bære

overgangen enn når ungdommer møter denne over-

på bekymringer og tanker knyttet til både fortid,

gangen som en del av en familie.

nåtid og framtid, og mange har opplevd traumer og

Ifølge Honneth (1995) hviler grunnlaget for selv-

strever med seinvirkninger (Berg & Tronstad, 2015).

realisering og reelt medborgerskap på tre former

Noen kan også oppleve et stort press for å lykkes.

for anerkjennelse i hverdagslige relasjoner: kjærlig-

Presset kan komme utenfra, i form av krav og for-

het, rettigheter og solidaritet. Kjærlighet (love) beskrives

ventninger fra familie eller storsamfunnet, men det

som det første steget i utviklingen av gjensidig aner-

kan også handle om deres egne forventninger. Noen

kjennelse, og flere har påpekt at behovet for emo-

kan oppleve press fra familie til å søke familiegjen-

sjonell anerkjennelse også er avgjørende for ung-

forening (Paulsen et al., 2020), og bekymring for

dommer i overgangen til voksenlivet (Paulsen & Tho-

familien i utlandet kan være en belastning for ensli-

mas, 2018; Warming, 2014). Honneth knytter kjærlig-

ge mindreårige (Oppedal et al., 2009; Thommessen,

het først og fremst til den private sfæren og primære

Corcoran & Todd, 2015). I tillegg har mange et usik-

relasjoner hvor det er sterke emosjonelle forbindel-

kert oppholdsgrunnlag i Norge. Tanker omkring full-

ser mellom en liten gruppe mennesker. Enslige min-

føring av skolegang og utdanning og valg og beslut-

dreårige er i en situasjon der de opplever mindre opp-

ninger de står overfor, kan skape stress og bekym-

følging og kontakt med omsorgspersoner og nære

ringer for framtida, noe som er psykisk belastende

primære relasjoner. Mange har også mistet kontak-
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ten med foreldre, søsken og andre nære familiemed-

gen til voksenlivet, har de ofte hatt kort tid til å eta-

lemmer. Honneth (1995) framhever at nære relasjo-

blere seg i Norge og knytte kontakter i lokalmiljøet.

ner også kan være vennskapsrelasjoner og relasjoner

Dette kan utfordre ungdommenes opplevelse av til-

mellom kjærester. Den første tiden i Norge vil man-

hørighet til det samfunnet de er blitt en del av. Sosi-

ge av de viktige relasjonene være personer som ens-

al anerkjennelse er basert på individets behov for å

lige mindreårige møter i eller i forbindelse med det

ha en egenverdi som skiller oss fra andre, altså en sosi-

offentlige hjelpeapparatet. Vi utvider derfor forstå-

al selvaktelse som tillater den enkelte å relatere seg

elsen av «love» til å omhandle også emosjonell aner-

positivt til sine spesifikke egenskaper, evner og pre-

kjennelse fra offentlig ansatte omsorgspersoner. Det

stasjoner. Opplevelsen av egenverdi og sosial selvak-

er sannsynlig at disse relasjonene i liten grad baseres

telse skjer gjennom relasjonen til andre i samfunnet,

på gjensidig avhengighet, og at relasjonene og brudd

hvor individets deltakelse og positive engasjement

i disse relasjonene i stor grad påvirkes av omliggende

i et fellesskap blir verdsatt. For enslige mindreårige

strukturer. Samtidig er disse relasjonene viktige fordi

vil derfor sosial anerkjennelse handle om hvordan

de bidrar til å utvikle selvtillit, som Honneth mener er

de er i stand til å delta og bidra i samfunnet. Hon-

grunnlaget for de andre formene for anerkjennelse.

neth legger avgjørende vekt på sosial anerkjennelse

Den andre formen for anerkjennelse er rettslig

og mener den i en viss forstand kan forstås som det

anerkjennelse, som Honneth mener legger grunnlaget

ultimate målet for individets kamp for anerkjennel-

for selvrespekt. Han beskriver at rettslig anerkjen-

se (Kermit, 2010).

nelse innebærer å respektere hverandre som rettig-

Ifølge Honneth (1995) må vi som individer i inter-

hetsinnehavere. For enslige mindreåriges situasjon

subjektive relasjoner motta anerkjennelse i de ulike

vil dette blant annet være nært knyttet til retten til

sfærene for å kunne utvikle identitet og positiv selv-

å få omsorg og oppfølging i overgangen til voksen-

forståelse. Gjennom dette mener Honneth at alle

livet på lik linje med andre ungdommer, og mulighet til

kjemper for tilhørighet og inkludering i ulike sosia-

autonomi og medbestemmelse i eget liv. Slik Hon-

le fellesskap og i samfunnet. Samtidig er hver aner-

neth beskriver den rettslige anerkjennelsen, hand-

kjennelsesform en forutsetning for den andre, og de

ler den samtidig om mer enn de formelle og lovfes-

forskjellige anerkjennelsesformene er også en for-

tede rettighetene. Den omfatter også realiseringen av

utsetning for et fullt ut integrert samfunn, altså et

rettigheter og aktiv støtte til å benytte seg av dem

samfunn hvor alle er inkludert som aktive medbor-

(Warming, 2014, s. 4). Sirriyeh og Ní Raghallaigh

gere (Thomas, 2012). I denne artikkelen legger vi til

(2018) beskriver at dette vil kreve at noen er bevisst

grunn at anerkjennelse er fundamentalt for indivi-

de unges rettigheter, gir dem informasjon og støt-

dets mulighet til å realisere seg selv og for å bli en

ter dem i realiseringen av rettigheter. Denne støtten

integrert del av samfunnet (Paulsen & Thomas, 2018;

innebærer at noen står på for enslige mindreårige og

Warming, 2014). Dette blir dermed også essensielt

hjelper dem.

for enslige mindreåriges mulighet for inkludering i

Solidaritet er den tredje formen for anerkjennelse

samfunnet.

(Honneth, 1995) og handler om sosial anerkjennelse

Videre beskriver Honneth anerkjennelsens mot-

gjennom forming av sosiale verdier og normer hos

sats, som er tilbakeholdt anerkjennelse eller kren-

den enkelte, og som også bidrar til å skape en følel-

kelse. Når vi her belyser hvordan overgangen kan

se av tilhørighet til et samfunn. Warming (2014) bru-

forstås i lys av anerkjennelsesteori, inkluderer det-

ker begrepet «sosial anerkjennelse», som handler om

te også krenkelse eller manglende anerkjennelse.

at ungdom skal gis mulighet til å relatere seg posi-

Eksempler på krenkelse innenfor rettighetssfæren

tivt til sine egenskaper, evner og prestasjoner. Paral-

kan være at ungdommer ikke får informasjon om ret-

lelt med at enslige mindreårige opplever overgan-

tighetene sine, noe som fører til begrenset mulighet
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til å få tilgang til eller kreve sine rettigheter. Det kan

Spørsmålene omhandler i hovedsak ungdommenes

også være diskriminering av hele grupper i et juridisk

erfaringer og opplevelser etter at de kom til Norge og

system, hvor rettighetene til gruppen bryter med

etter bosetting, med fokus på barnevernets oppføl-

det som gis som en rettighet til «alle andre». Eksem-

ging. Intervjuformen ga også rom for at ungdomme-

pelvis at enslige mindreårige plasseres etter lovverk

ne selv kunne ta opp temaer de var opptatt av. Mens

som legger andre føringer for oppfølging enn ung-

noen av ungdommene snakket om muligheten for å

dommer som ikke er enslige mindreårige. Krenkel-

jobbe og øvelseskjøre, snakket andre om at de savnet

ser i den solidariske sfæren kan på individuelt nivå for

familiemedlemmer. På tidspunktene for intervjuene

eksempel være å bli nedvurdert eller ikke anerkjent

var ungdommene i boligtiltak, ulike oppfølgings- og

for de kunnskaper og ferdigheter de innehar, som

hjelpetiltak og noen hadde tiltak fra andre offentlige

igjen fører til krenkelse av den enkeltes følelse av til-

tjenester (herunder Nav, flyktningtjenesten og andre

hørighet. På gruppenivå kan det handle om stigmati-

kommunale instanser). Tiltakene var ofte finansiert

sering med bakgrunn i karakteristikker av hele grup-

og organisert mellom flere samarbeidende instanser.

per (Paulsen, 2017).

Studiene er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), og vi har fulgt forskningsetis-

METODISK TILNÆRMING

ke retningslinjer. I begge prosjektene har vi vært

Det empiriske materialet i denne artikkelen er hentet

opptatt av ungdommenes erfaringer og opplevel-

fra to ulike forskningsprosjekter. Det ene forsknings-

ser. Ungdommene fikk skriftlig og muntlig informa-

prosjektet, Ettervern – en god overgang til voksenlivet?

sjon om studien fra ansatte og forskere. Som del av

er en nasjonal kartlegging av ettervern, gjennom-

å forberede og trygge de enslige mindreårige i inter-

ført i perioden 2015–2020 (Paulsen et al., 2020). Stu-

vjusituasjonen, ble målet med studiene og temaene

dien beskriver overgangen til voksenlivet for ung-

i intervjuene presentert tidlig. Forskerne presiser-

dom i barnevernet, hvor enslige mindreårige med

te at studiene ikke ville fokusere på ungdommenes

tiltak gjennom barnevernet er en av målgruppene.

bakgrunnshistorier og erfaringer fra krig og flukt,

Fra dette forskningsprosjektet har vi hentet inter-

såframt ungdommene selv ikke tok opp dette. Ung-

vjuer med 29 enslige mindreårige i alderen 18–21 år.

dommene fikk kontaktinformasjon til forskerne for

Det andre prosjektet handler om barnevernets rolle

eventuelle spørsmål i etterkant, og hadde anledning

i bosettingen og oppfølgingen av enslige mindreåri-

til å henvende seg til de ansatte. Det ble brukt tolk i

ge, gjennomført i 2014–2015 (Garvik et al., 2016). Pro-

intervjuer der det ble vurdert som nødvendig. Enkel-

sjektet er en del av forskningsprosjektet Myter og rea-

te ungdommer ønsket ikke lydopptak, noe det selv-

liteter. Møter mellom innvandrere og barnevernet (Berg et

sagt ble tatt hensyn til. Siden de ansatte hadde en

al., 2017), som inkluderer barnevernets oppfølging av

sentral rolle i å rekruttere og ivareta de enslige min-

enslige mindreårige. Fra dette forskningsprosjektet

dreårige før og etter intervjuene, ble det viktig å pre-

har vi benyttet intervjuer med ti enslige mindreåri-

sisere studiens hensikt og forskernes rolle overfor

ge i alderen 17–22 år. I begge prosjektene har vi inter-

ungdommene. Det var spesielt viktig å forklare iva-

vjuet flere ungdommer, men vi har gjort et utvalg

retakelsen av deres konfidensialitet, anonymisering

basert på alder og tiltak.

i studien og deres mulighet til å trekke seg. Siden de

I begge prosjektene gjennomførte forskerne
individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med

fleste av informantene er menn, har vi av anonymitetshensyn valgt å benevne alle som «han».

utgangspunkt i temabaserte intervjuguider. Temaer i intervjuene var bosetting, bolig- og fritidstilbud,

Analyse

oppfølging og hjelp ungdommene mottok og/eller

I analysene av datamaterialet har vi hentet inspira-

savnet, medvirkning og sosialt nettverk og støtte.

sjon fra fenomenologisk analyse, som har gitt innsikt
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i den enkeltes livsverden og meningsbærende enhe-

teres til disse formene for anerkjennelse, og hvordan

ter. Målet har vært å beskrive de enslige mindreåri-

opplevelsen av anerkjennelse kan påvirkes av relasjo-

ges egne opplevelser av overgangen til voksenlivet,

ner til ansatte og av strukturer som kan gi mer eller

og et sentralt element innenfor fenomenologien er

mindre rom for anerkjennende praksis.

nettopp å forstå fenomener på grunnlag av informantenes perspektiv, og beskrive omverdenen slik

Emosjonell anerkjennelse

den erfares av dem (Kvale & Brinkmann, 2015).

Intervjuene med de enslige mindreårige viser at

Vi har tidligere analysert disse intervjuene for bruk

ansatte bidrar med viktig emosjonell støtte, og på

i rapporter (Berg et al, 2017; Paulsen et al, 2020), og

mange måter er satt til å ivareta roller som vanligvis

gjennom dette analysearbeidet ble vi oppmerksom

ligger til foreldrerollen. De aller fleste ungdommene

på at anerkjennelsesteori kunne være relevant for å

uttrykte behov for nære relasjoner og noen å støtte

belyse den enkeltes opplevelse av overgangen til vok-

seg til. De uttrykte også savn av personer de tidlige-

senlivet. Da vi gikk inn i materialet på nytt, hadde vi

re hadde nær, som foreldre, søsken og venner. Flere

derfor dette med oss i tankene. Etter å ha lest trans-

av ungdommene i bofellesskap omtalte fellesskapet

kripsjonene på nytt, så vi en tydelig sammenheng

med ansatte og andre ungdommer som en ny fami-

mellom det de enslige mindreårige løftet fram som

lie, beskrevet slik av en av ungdommene:

betydningsfulle faktorer i overgangen til voksenlivet

Vi har de ansatte her. Jeg synes de er våre for-

og Honneths tre anerkjennelsessfærer. De tydeligste

eldre og vår familie, så jeg tenker ikke så mye på

temaene var 1) behov for støtte, omsorg og noen som

familien nå. Før gjorde jeg det veldig mye, hele

bryr seg, 2) usikkerhet og ønske om mer oppfølging,

tida. Men da jeg kom til bokollektivet, ble jeg

3) skole, jobb og tilhørighet. Vi så derfor at anerkjen-

veldig glad i dem. De er mine foreldre og fami-

nelsesteori kan være et nyttig teoretisk perspektiv i
den videre analysen.

lie.
De fleste ungdommene ga uttrykk for at rammene i bofellesskapet både innebar omsorg og ivareta-

FUNN: ENSLIGE MINDREÅRIGES ERFARINGER – I

kelse og at det ble satt grenser. Rundt halvparten av

LYS AV ANERKJENNELSESTEORI

ungdommene i bofellesskap uttrykte også at ung-

Vi ser klare sammenhenger mellom de enslige min-

dommene seg imellom ivaretok og lærte av hveran-

dreåriges erfaringer og Honneths anerkjennelses-

dre. Relasjonene og fellesskapet i bofellesskapet kan

former: kjærlighet (her forstått som emosjonell aner-

imøtekomme ungdommenes behov for trygghet og

kjennelse), rettigheter (her forstått som rettslig aner-

tilhørighet. De fleste ungdommene ga uttrykk for å

kjennelse) og solidaritet (her forstått som sosial aner-

ha relasjoner til ansatte der de kunne stille spørsmål,

kjennelse) (Paulsen, 2018). Som vi har vært inne på,

lære og teste ut mening og forståelse.

er anerkjennelsesteorien i sin opprinnelse utviklet

I bofellesskapene hadde ungdommene tilgang på

med utgangspunkt i barn som er i en familiekontekst

flere ansatte, mens ungdom bosatt i hybler eller lei-

der de kan få betingelsesløs kjærlighet, langvarige

ligheter utenfor bofellesskap kunne finne støtte hos

relasjoner, støtte til å realisere sine rettigheter og

primærkontakter eller andre støttepersoner i hjel-

bli anerkjent for sine spesifikke egenskaper. Selv om

peapparatet. For ungdommer som bodde alene på

teorien tar inn krenkelse, er også dette med utgangs-

hybel, ble kontakten med ansatte i hjelpeapparatet

punkt i en familiekontekst. Når vi tar anerkjennelses-

særlig viktig. De aller fleste hadde begrenset sosialt

teorien i bruk i en kontekst hvor den daglige omsor-

nettverk, følte seg ensomme og savnet venner og

gen ivaretas av andre enn nær familie, synliggjøres

mer uformelle sosiale relasjoner. Ungdommene søk-

interessante forskjeller. I det følgende vil vi vise hvor-

te mot egne vennenettverk, fellesskap blant andre

dan ungdommenes behov og utfordringer kan rela-

enslige mindreårige eller personer fra samme kultur,
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eller aktiviteter i regi av hjelpeapparatet. I en situa-

ta kontakt utenfor arbeidstid. Når ansatte likevel tok

sjon der ungdommene savnet kontakt med tidlige-

initiativ til noe «utenfor arbeidet», følte ungdomme-

re omsorgspersoner, framhevet enkelte relasjonen

ne seg ofte sett og ekstra ivaretatt. En ungdom sa:

til voksenpersoner og fellesskap med andre i samme

Jeg fikk masse meldinger fra (miljøterapeut)

situasjon som ekstra betydningsfull. For de aller fles-

plutselig. (…) Uten at jeg hadde sagt noen ting.

te av ungdommene representerte ansatte i bofelles-

Det var omtenksomt å få slike meldinger. Jeg

skap, voksenpersoner i oppfølgingstiltak, kontakt-

tenker på hvordan de klarer å (…) tenke på alle

personer eller miljøpersonale viktig emosjonell støt-

ungdommene (…).

te. Støtten kunne ta ulike former. For noen hand-

Sitatet viser en ungdoms opplevelse av uventet

let det om å ha noen som kunne kjøre dem til skolen

emosjonell støtte fra en ansatt i et tiltak, og illustre-

eller tilby seg å øvelseskjøre med dem for å hjelpe

rer samtidig at slike relasjoner ikke er betingelseslø-

dem med å «ta lappen». For andre betydde det å ha

se, slik Honneth legger vekt på. Flere av ungdomme-

noen som stakk innom, brydde seg og som ga trøst

ne uttrykte at de satte pris på ansattes fleksibilitet

og støtte.

og mulighet til å møtes mer uformelt, eksempelvis

Ungdommene beskrev på ulike måter hvordan de

for å spise middag sammen eller kjøre en tur. Ansat-

hadde tillit til ansatte. Vissheten om at ansatte had-

tes fleksibilitet til å følge opp ungdommene på den-

de taushetsplikt, gjorde ungdommer i stand til å sto-

ne måten, kan imøtekomme ungdommenes behov

le på dem. Noen trakk også fram at måten de ansatte

for at relasjonene etableres på mer hverdagslige are-

viste interesse for dem på bidro til å bygge tillit. Tilli-

naer. Relasjonene kan på denne måten kanskje opp-

ten bygde på at ansatte både kunne tilby praktisk og

leves som mer ekte. Flere ungdommer var bevisste

emosjonell støtte i det daglige og at de kunne veile-

på at ansatte var profesjonelle hjelpere, og at det var

de dem. Samtidig uttrykte de fleste ungdommene et

begrensninger og rutiner for hva ansatte kunne hjel-

ønske om mer emosjonell støtte, beskrevet av ung-

pe dem med. Begrensningene og rutinene ble sær-

dommen nedenfor:

lig tydelige de gangene ungdom beskrev å ha opp-

Jeg skulle ønske at de som besøker meg kunne

levd forskjellsbehandling, at ansatte ikke kunne hjel-

komme oftere. Det kan bli veldig ensomt her,

pe dem på grunn av nye regler, eller når kontaktper-

og det hadde vært fint å ha noen å snakke med.

soner hadde sluttet i jobben.

Når de kommer, er det fordi de skal gjøre noe,
for eksempel å skifte lyspære eller noe. Jeg skul-

Rettslig anerkjennelse

le ønske de hadde bedre tid til å sette seg ned

og realisering av rettigheter

og være her litt.

Den andre formen for anerkjennelse er rettslig aner-

Sitatet viser at hjelpen, særlig i startfasen og før

kjennelse, og innebærer formelle og lovfestede ret-

det var etablert en relasjon, var knyttet til praktisk

tigheter (på lik linje med andre) og muligheter for å

hjelp, heller enn emosjonell støtte. I flere av intervju-

realisere disse rettighetene. De fleste av informan-

ene kommer det fram at det tar tid å etablere tillit og

tene var ikke bevisste på hva de ulike lovgrunnlage-

legge et grunnlag for emosjonell støtte.

ne ga av rettigheter og muligheter til oppfølging, noe

Alle ungdommene snakket om at det er begrenset
hva de kan forvente av profesjonelle hjelpere som er

som også bidro til liten bevissthet om hvordan de
kunne påvirke egen situasjon.

inne en tidsbegrenset periode. Selv om flere av ung-

Over halvparten av ungdommene uttrykte at de

dommene hadde opprettet nære relasjoner til ansat-

ikke hadde fått informasjon eller veiledning knyttet

te, uttrykte de andre forventninger til de ansatte enn

til overgangen vil voksenlivet, og vi fant at de fles-

det ungdommer vanligvis har til nære omsorgsperso-

te av ungdommene manglet tilstrekkelig informa-

ner. For eksempel forventet de ikke at ansatte skulle

sjon for å ha forutsetning for å realisere sine rettig-
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heter. Ett eksempel er muligheten for ettervern for

Dette understreker betydningen av støtte til å

enslige mindreårige med tiltak gjennom barnevern-

realisere rettigheter. De fleste ungdommene hen-

loven. Selv om loven gir mulighet til ettervern fram til

vendte seg til sine nærmeste kontaktpersoner når

fylte 23 år, ble tiltakene i de fleste kommuner avslut-

de hadde behov for hjelp, som hjelp for eksempel til

tet (nærmest automatisk) da de fylte 20 år, noe som

å søke økonomisk bistand og å forstå brev fra offent-

også har kommet fram i andre studier (Garvik et al.,

lige instanser som politiet, UDI og Nav. De ansatte

2016). Over halvparten av ungdommene var ikke blitt

som bisto dem, var ofte koordinatorer og kontakt-

informert om muligheten til å søke om ettervernstil-

personer tilknyttet tiltakene. Dette var ansatte som

tak etter tiltak var avsluttet. Halvparten av ungdom-

gjennom sin kunnskap om det norske systemet ble

mene uttrykte at de gjerne ville hatt oppfølging etter

opplevd som portåpnere. De bidro til at ungdomme-

20 år.

ne ble bedre kjent med det norske samfunnet, og de

Noen av ungdommene ga uttrykk for at det var

hjalp dem med å orientere seg i og å forstå lov- og

urettferdig at hjelpen varierte ut fra hvilket lovverk

regelverk. Gjennom denne typen hjelp kunne ansat-

de ble bosatt etter. De viste til at ungdom bosatt i

te få en sentral rolle ved å gi ungdommene nok, rik-

andre kommuner, uten hjelp fra barnevernet, fikk

tig og tilpasset informasjon, som i neste omgang ga

mindre oppfølging og ble mer overlatt til å klare seg

ungdommene innsikt i deres rettigheter, tilgang på

selv. Det samme gjaldt for ungdommer bosatt etter

tjenester og hjelp til å klage på vedtak.

18 år. De syntes det var vanskelig å forstå at bosetting før og etter 18-årsdagen kunne gi til dels bety-

Sosial anerkjennelse og deltakelse

delige utslag i hvilken type hjelp ungdommer mot-

Sosial anerkjennelse er den tredje formen for aner-

tok. De som ble bosatt etter barnevernloven, had-

kjennelse, og handler om de sosiale verdiene og nor-

de dessuten muligheter for ettervern, noe som åpnet

mene hos individet som bidrar til å skape følelse av

for tiltak som kunne få betydning for hvordan de klar-

tilhørighet til et samfunn. Sosial anerkjennelse er

te seg i framtida. Dette var tiltak som hjelp til skole-

basert på individets behov for å ha en egenverdi som

gang, hjelp i overgangene til jobb og høyere utdan-

skiller oss fra andre, noe som skapes i relasjon til

ning, praktisk og emosjonell støtte, og tilgang til uli-

andre, gjennom deltakelse og positivt engasjement

ke nettverk.

i et fellesskap. Blant ungdommene i vår studie så vi

Det kommer fram at ungdommenes muligheter til
å påvirke og si sin mening også opplevdes begrenset

at sosial anerkjennelse kunne skje på flere nivåer og i
ulike fellesskap.

på andre områder. Enkelte uttrykte at det ikke nyt-

Bofellesskapet og andre sosiale tiltak represen-

tet å klage på vedtak, andre visste ikke, eller skjønte

terte for de aller fleste ungdommene et sted de kun-

ikke, hvilken rolle barnevernet og barnevernsansat-

ne søke til, samles og komme tilbake til. Som vi har

te hadde. Som oftest ble ungdommene presentert

sett, etablerte flere av ungdommene nære relasjoner

for standardiserte tilbud om tiltak. Flertallet beskrev

til ansatte og andre ungdommer i tiltakene. Tiltake-

at de hadde begrenset mulighet til medbestemmelse

ne kunne dekke flere behov hos ungdommene, som

på viktige livsområder, som valg av bolig/botiltak og

illustrert i følgende sitat:

hvem de skulle bo sammen med. Sett i sammenheng

De hjelper meg, med lekser eller brev jeg ikke

med manglende informasjon, begrenser dette ung-

forstår, fra Nav, skole eller politi. Hvis jeg er ale-

dommenes mulighet til å ta gode og velinformerte

ne, kan jeg komme hit. De har spill, jeg kan se

valg. Informasjon er en forutsetning for å kjenne ret-

på tv eller prate.

tigheter og muligheter, som en 19-åring uttrykte det:

De fleste ungdommene som søkte til tiltake-

Vi vet ingenting. Vi vet ikke hva som skal skje,

ne gjorde dette fordi de opplevde samhørighet med

vet ikke hva som er våre rettigheter.

andre ungdommer når de var der. Her møtte de ung-
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dommer i samme situasjon, de fant fellesskap fordi

jevnaldrende ungdom. En tredjedel av ungdommene

de ble bosatt på samme tidspunkt, og hadde felles

uttrykte ønske om å gå på skole sammen med jevnal-

erfaringer som gjorde at de opplevde å forstå hver-

drende. I tillegg til å lære norsk, mente disse ungdom-

andre. Noen beskrev også et miljø der de etablerte

mene at å gå på skole sammen med jevnaldrende vil-

vennskap og tok vare på hverandre. Disse relasjone-

le bidra til å etablere vennskap, lære norsk kultur og

ne virket fundert på gjensidighet ungdommene imel-

til å skaffe seg større sosiale nettverk. Ungdomme-

lom og sier noe om hvordan de dro nytte av hveran-

ne uttrykte behov for å delta på sine premisser, lære

dres kunnskap og læringsprosesser. Selv om de fles-

mer, og for å bli en del av et fellesskap og føle tilhørig-

te uttrykte at de ønsket seg nettverk bestående av

het til et miljø med jevnaldrende. Segregert grunn-

flere jevnaldrende norske ungdommer, var det også

skoletilbud, som i utgangspunktet skal være et inte-

noen som bevisst søkte mot nettverk bestående av

grerende tilbud, er et eksempel på praksis som bidrar

andre enslige mindreårige. Motivasjonen for dette

til å begrense muligheten for sosial anerkjennelse,

var blant annet muligheten til å snakke morsmålet

fordi muligheten for deltakelse begrenses.

og møte ungdom i samme situasjon, som beskrevet
av ungdommen nedenfor:

De fleste ungdommene jobbet ved siden av skolen
eller sa de ønsket å jobbe. Utfordringene med å jobbe

Jeg følte meg alene og hadde lyst til å snakke

eller finne egnet arbeid ble tematisert av rundt halv-

på mitt eget språk. Så kunne jeg komme hit,

parten av ungdommene. Det kunne handle om man-

jeg hadde lyst til å komme hit for å snakke med

glende nettverk eller referanser fra tidligere arbeids-

ungdommer fra mitt eget land. Det var kanskje

forhold. Noen opplevde skepsis fra ansatte mot å job-

de første månedene. Etterpå kom jeg for lekse-

be ved siden av skolen. Likevel hadde rundt to trede-

hjelp og den gode maten.

ler av ungdommene fått hjelp av ansatte til å skaffe

Beskrivelsen kan være uttrykk for ungdomme-

jobb eller praksisplass, enten ved at ansatte brukte

nes behov for å søke mot noe kjent, og et fellesskap

sitt nettverk, fant relevante stillinger for ungdom-

med ungdom i lignende situasjoner som dem selv. Et

mene å søke på, eller hjalp dem med å skrive søk-

fåtall av ungdommene sa de hentet støtte og hjelp

nader. Ungdommene knyttet ønsket om å jobbe til

fra personer og miljøer fra samme land og med sam-

ekstra inntekt, arbeidserfaring, tilgangen til et jobb-

me etniske bakgrunn som dem selv. De kom i kon-

fellesskap, muligheten til å skaffe seg et nettverk og

takt med personene i lokalmiljøet gjennom ansatte

at det ga dem noe betydningsfullt å gjøre. Noen få

og andre enslige mindreårige. Ungdommene opplev-

ungdommer tematiserte muligheten til å øvelseskjø-

de tilhørighet til miljøene fordi deres tilstedeværel-

re med ansatte for å skaffe seg sertifikatet, med tan-

se og deltakelse ble opplevd som positiv og gjensidig.

ke på framtidige jobbmuligheter.

Skolen ble trukket fram som en arena for deltakel-

Ungdommenes ønsker om deltakelse på arena-

se og sosial anerkjennelse. De aller fleste ungdom-

er som skole og jobb viser motivasjon for å ta utdan-

mene begynte i introduksjonsklasser eller klasser der

ning og bli økonomiske selvhjulpne, i tillegg viser

de skulle gjennomføre grunnskolen sammen med

det til behov for bekreftelse på tilhørighet til sam-

andre enslige mindreårige eller minoritetselever.

funnet. Samtidig virker det som bekreftelsen ung-

Ungdommene fortalte at klassemiljøet ofte besto av

dommene søkte handlet om mer. Deres bidrag i sko-

voksne og ungdommer på ulike nivåer, i ulik livssitu-

le- og jobbsammenheng skulle gi mening, både for

asjon og ulik alder. Målet med slik organisering er at

samfunnet og ungdommen selv. En ungdom påpek-

alle enslige mindreårige skal gjennomføre grunnsko-

te at deltidsjobben var viktig, fordi det representer-

len før de tar valget om videre skole og utdanning.

te noe meningsfullt å gjøre på fritida, noe som illus-

Dette utfordrer den sosiale anerkjennelsen fordi sko-

trerer at jobb kan bidra både til deltakelse og innsats

letilbudet ikke integreres i skoletilbud sammen med

i et jobbfellesskap. Andre ungdommer uttrykte at
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det var uforståelig hvorfor de som enslige mindreå-

Samtidig kommer det fram at ungdommene er

rige ble ekskludert fra skolegang med jevnaldrende.

bevisste på at dette er en relasjon som alltid vil være

I en større sammenheng kan enslige mindreåriges

profesjonell og som ikke bygger på den samme gjen-

opplevelse av deltakelse eller ekskludering på arena-

sidigheten som man finner i «ubetingede relasjoner»,

er som skole og jobb ha betydning for deres integre-

eksempelvis i nær familie. Samtidig utfordres mulig-

ring i samfunnet.

heten for emosjonell anerkjennelse av midlertidigheten som ligger implisitt i profesjonelle relasjoner

DISKUSJON

og formelt nettverk. Når tiltak og kontakt med de

Enslige mindreårige møter ulike utfordringer i over-

offentlig ansatte avsluttes har ofte de enslige min-

gangen til voksenlivet. Med begrenset uformelt

dreårige få voksne å støtte seg til, noe som kan gi

nettverk og behov for noen som både kan gi omsorg,

risiko for en mer utfordrende overgang til voksen-

støtte og veiledning, blir det offentlige nettverket

livet (Marion et al., 2017). Vi finner eksempler på at

desto viktigere og systemfaktorene blir i større grad

ansatte tilrettelegger for å opprettholde kontakten

styrende enn når overgangen til voksenlivet skjer i

med ungdommene, for eksempel ved å invitere dem

en familiekontekst. Dette påvirker muligheten til å

på middager, aktiviteter og feiringer, eller til å ta kon-

oppleve emosjonell, rettslig og solidarisk anerkjen-

takt ved behov. Når ansatte gir slik ekstra oppmerk-

nelse, noe som igjen utfordrer ungdommenes mulig-

somhet, føler den enkelte ungdom seg sett og ivare-

het til å bli fullt ut integrert i samfunnet. Mulighe-

tatt. Samtidig er dette initiativ som blir opp til den

ten for anerkjennelse påvirkes av både de individuel-

enkelte ansatte, noe som fører til både tilfeldig opp-

le møtene mellom de enslige mindreårige og ansatte

følging og ulikhet fra ungdom til ungdom.

(relasjonelle forhold) og av systemet som den enslige
mindreårige og de ansatte er en del av (systemfakto-

Ulikheter og begrenset

rer), og av samspillet mellom disse.

informasjon om rettigheter
Vi finner at enslige mindreåriges mulighet for retts-

Det offentlige nettverkets begrensninger

lig anerkjennelse blir utfordret av systemer som har

Funnene i artikkelen tydeliggjør betydningen av

en tendens til å se enslige mindreårige som en «grup-

støttende relasjoner i overgangen til voksenlivet.

pe» heller enn individer med ulike behov. Bosetting

Ifølge Warming (2014) vil ungdom som plasseres

ut fra ulike lovverk fører til ulik behandling av enslige

utenfor hjemmet trenge emosjonell støtte fra «deres

mindreårige i samme aldersgruppe, og fører til at de

nye hjem», spesielt når foreldre er fraværende. I vår

får ulik grad av oppfølging. Også standardisering av

studie ser vi at offentlig ansatte både praktisk og

oppfølgingen og tydelige regler og rutiner for oppføl-

emosjonelt blir en viktig del av de enslige mindreåri-

ging bidrar til å begrense ungdommenes handlings-

ge ungdommenes sikkerhetsnett. Det vil derfor være

rom, deres frihet til å velge og mulighet til medbe-

av stor betydning hvordan ungdommene blir møtt

stemmelse.

og anerkjent i disse relasjonene. De fleste beskriver

For å bli kjent med egne rettigheter og ha mulig-

at de i stor grad blir møtt av voksne som viser omsorg

het til å benytte seg av disse, er det avgjørende at

og gir emosjonell støtte. Så lenge ungdommene er i

ungdommene har en relasjon til personer som aner-

tiltak, har de relasjoner til ansatte som kjenner dem

kjenner deres rettslige status og bistår dem i å fin-

og som gir omsorg og oppfølging, for eksempel til en

ne fram i systemene, noe Sirriyeh og Ní Raghallaigh

kontaktperson i botiltaket eller til en miljøarbeider

(2018) beskriver som «advocacy». Det fremkom fle-

som følger dem opp tett. På denne måten kan rela-

re eksempler på at ungdommene ikke fikk mulighet

sjonen mellom ungdommen og den ansatte til en

til å realisere sine rettigheter og vi fant i liten grad at

viss grad gi rom for emosjonell anerkjennelse.

ansatte inntok rollen som «advokater». Tilgangen til
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informasjon kan begrenses ved at ungdommer man-

ger der ungdommene veiledes inn på ulike arenaer i

gler mulighet til samtaler som får dem til å reflekte-

voksenlivet, som arbeidsliv, fullføring av utdanning

re og tenke annerledes (Paulsen, Aune, Melting, Stor-

og etablering av nettverk. Ansattes bidrag i emosjo-

myr & Berg, 2017). Dette blir spesielt tydelig når vi ser

nell og rettslig anerkjennelse av enslige mindreårige

at mange enslige mindreårige ikke har tilstrekkelig

får betydning for hvordan enslige mindreårige opple-

og riktig informasjon om sine rettigheter, eksem-

ver sosial anerkjennelse og integrering i det samfun-

pelvis knyttet til medvirkning og ettervern. Her ser

net de er blitt en del av. Dette betyr også at de ansat-

det ut til at rutiner og standardisering av eksempel-

te får en sentral rolle i å bidra til å hindre utenforskap

vis vedtak og tiltaksplaner blir styrende for praksis,

og marginalisering.

og at dette gjør at ungdommene ikke informeres om
det mulighetsrommet som ligger utenfor disse stan-

KONKLUSJON

dardene.

Funnene i artikkelen gir grunn til å peke på behovet for anerkjennende praksis i arbeidet med enslige

Strukturer som utfordrer

mindreårige ungdommer, både i individuelle møter

muligheten for integrering

mellom enslige mindreårige og ansatte, på systemni-

Vi så at strukturelle rammer begrenser muligheten

vå og hvordan tjenestene utformes. Anerkjennende

for sosial anerkjennelse, noe som vil ha betydning

praksis kan imøtekomme ungdommenes behov for

for den enkelte ungdoms integreringsprosess. I vårt

støtte fra personer de har tillit til, og kan hjelpe dem

materiale ble dette spesielt synlig knyttet til sko-

med å etablere relasjoner til personer som vil være

le. Segregerte opplæringstilbud er et eksempel på

viktige for dem i et framtidig nettverk. Bevisst fokus

strukturelle rammer som bidrar til å begrense ens-

på informasjon om rettigheter og hjelp til å benyt-

lige mindreåriges muligheter til å møte og bli del av

te seg av disse, kan styrke ungdommenes rettslige

en gruppe av jevnaldrende. Vi ser også at standar-

anerkjennelse, og endrede strukturer kan bidra til

diserte skoleløsninger kan begrense ungdommenes

bedre integrering. Tilsvarende kan manglende aner-

mulighet til å utnytte sitt fulle potensial, både faglig

kjennelse, mangel på emosjonell støtte, segregerte

og sosialt. Ungdommene poengterte at begrenset

tilbud som gir opplevelse av utenforskap, og begren-

mulighet til å delta på lik linje med jevnaldrende fikk

set informasjon om rettigheter, vanskeliggjøre over-

konsekvenser for hvordan de lærte norsk språk og

gangen til voksenlivet og integreringsprosessen for

kultur. Når hverdagen også kan gi lite praktisk språk-

enslige mindreårige.

trening, og læring av språk og fag går sent (Lidén et
al., 2020), kan det få konsekvenser for framtida. Disse opplevelsene reflekterer hvordan manglende sosial anerkjennelse både på kortere og lengre sikt kan få
betydning for enslige mindreåriges integrering i det
norske samfunnet.
Ansatte representerer et barnevern som gjennom
både språk (Paulsen et al., 2017) og strukturer kan
skape distanse til ungdommene. Samtidig blir det
gjennom de ulike formene for anerkjennelse tydelig
hvordan ansatte som jobber med enslige mindreårige får en sentral rolle i å støtte ungdommene i overgangen til voksenlivet. Støtten handler om å legge
til rette for forberedelse til voksenlivet og overgan-
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SUMMARY
Unaccompanied minors’ transition into adulthood – need for recognition practice
This article focuses on the transition to adulthood for unaccompanied minors, which are analyzed in light of Honneth’s
(1995) theory on recognition. The article is based on qualitative interviews with 39 unaccompanied minors aged 17–22
years. The findings show that unaccompanied minors experience limited emotional, legal and social recognition in
their transition to adulthood. The absence of close caregivers is challenging the emotional recognition. The legal
recognition is challenged by sudden adulthood and limited knowledge of own rights and possibilities in a new country,
and the social recognition is challenged by the structural framework. This lack of recognition of unaccompanied
minors, both on an individual level and as a group, decreases the possibilities of inclusion in important arenas in
society and makes the integration more difficult.
Key words: Unaccompanied minors, recognition, child protection, transition, aftercare, social support
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