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FORORD

Denne studien inngår i et større prosjekt som Senter for byøkologi har gjennomført 2008-
2009. Det overordnende målet med prosjektet har vært å tilføre et nytt perspektiv på 
asylmottak: Et nærmiljøperspektiv. Vi tar utgangspunkt i at asylmottak ikke eksisterer i et 
vakuum, men at de er en del av stedene der de er lokaliserte. Prosjektet omfatter også en 
utstilling, samt utforming av informasjonssenteret til mottaket i Ytre Arna. 

Bakgrunnen for denne rapporten er mangelen på studier av forholdet mellom 
asylmottak og lokalsamfunn. Vi håper at studien vil kunne øke kunnskapen og bidra til at 
nærmiljøperspektivet kan bli bedre ivaretatt hos aktørene i mottaksapparatet i dag.   

Utstillingen ”in place, out of place” består av bilder som er tatt med engangskameraer 
av barn som bor på mottakene i Ytre Arna i Bergen og Bulken på Voss. Barna har også 
skrevet og tegnet om sitt hverdagsliv og sine drømmer. Målet med utstillingen var å 
skape en kanal for formidling for barn som ellers er lite synlige i den offentlige debatten. 
Fotografiene barna har tatt synliggjør hvordan de bruker og opplever nærmiljøet sitt. 
Samtidig utfordrer utstillingen forestillingen om lokalbefolkning og asylsøkere som ”oss” 
og ”dem”, ved å vise til et felles referansepunkt; sted. Utstillingen har blitt satt opp i Ytre 
Arna, Bergen sentrum, Voss og Oslo. 

Sommeren 2008 flyttet Arna mottakssenter kontorene sine fra hovedbygningen 
på asylmottaket til et eksternt kontor i Ytre Arna sentrum. Her ønsket de å utvikle et 
informasjonssenter som skulle fungere som en møteplass for beboerne på mottaket. 
Samtidig skulle dette også være et sted lokalbefolkningen kunne komme og få 
informasjon. Senter for byøkologi har sammen med LAST arkitektur laget et konsept for 
dette informasjonssenteret. Det ble ferdigstilt april 2009.

Det er en rekke personer som har bidratt til denne rapporten. Først og fremst en stor 
takk til alle informantene som har stilt opp og bidratt med sine synspunkter, erfaringer 
og kunnskaper. Vi vil rette en særlig takk til Arna mottakssenter som har stilt opp under 
hele prosjektet og bidratt på alle måter. Også en takk til referansegruppen som har 
kommet med synspunkter og tilbakemeldinger i ulike faser av prosjektet. En spesiell 
takk går i denne forbindelse til Redd Barna v/Rannveig Åsheim, som har vært en viktig 
samtalepartner og bidragsyter på ulike måter gjennom hele prosessen. Alle eventuelle feil 
og mangler er selvfølgelig ene og alene forfatternes ansvar. 

Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth
Bergen, april 2009
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SAMMENDRAG
ASYLMOTTAK SOM NÆRMILJØ

Våren 2009 finnes det 106 asylmottak spredt rundt i Norge. Disse er fordelt på 96 
kommuner, noe som betyr at i dag har hver femte norske kommune et asylmottak. Det er 
altså svært mange mennesker i Norge som har et asylmottak i nærmiljøet sitt. Til tross for 
dette er det gjort få studier av forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn. 

Denne studien anlegger et nærmiljøperspektiv på asylmottak. Vi tar utgangspunkt i en 
forståelse av at asylmottak ikke eksisterer i vakuum, men at de er en del av stedene 
der de er lokalisert. Nærmiljøperspektivet innebærer både et blikk på forholdet mellom 
lokalsamfunnet og asylmottaket som institusjon, og på relasjoner på individnivå mellom 
beboerne på mottaket og lokalbefolkningen. 

Det er ikke gitt at nærmiljøperspektivet er det rette å anlegge på asylmottak. Forskjellige 
rammebetingelser, som forhold ved selve asylsøkertilværelsen og organiseringen av 
mottaksapparatet, synes å tale mot et slikt perspektiv. Først og fremst handler dette 
om ustabilitet og fravær av langsiktighet. Det er usikkert både hvor lenge mottaket blir i 
kommunen eller hvorvidt den enkelte asylsøker må returnere eller får oppholdstillatelse. 
Vi mener likevel at det er tre viktige argumenter som taler for et nærmiljøperspektiv; 
i) styrking av lokalsamfunnet, ii) livskvaliteten til den enkelte mottaksbeboer og iii) 
forberedelser til et liv i Norge for dem som får opphold. 

Studien har fokusert på hvordan det kan legges til rette for et godt forhold mellom 
asylmottak og lokalsamfunn. Det er formulert to problemstillinger: 

1. Hva er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn?
2. Hvordan kan det tilrettelegges for gode relasjoner og samhandling 

mellom asylmottak og lokalsamfunn?

Det er ikke gitt hva som er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn. Denne 
studien har riktignok et normativt utgangspunkt, ettersom betydningen av relasjoner 
mellom asylmottak og lokalsamfunn ligger der som et premiss. Men det er likevel 
nødvendig med en problematisering av hva et ”godt forhold” er. Har lokalbefolkningen og 
mottaksbeboerne den samme forståelsen? Eller har de forskjellige behov, interesser og 
forestillinger om hva som utgjør et godt forhold?

Studiens andre problemstilling tar for seg hvordan det kan tilrettelegges for gode 
relasjoner og samhandling i en asylmottakskontekst. Problemstillingen omfatter for det 
første samhandling på institusjonelt nivå mellom mottaket og lokale aktører i Ytre Arna. 
Vi vil se på hvordan mottaket som institusjonell aktør deltar i lokalsamfunnet, og på 
samarbeid og koordinering mellom mottaket og lokale aktører. For det andre fokuserer vi 
på relasjoner på individnivå mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning. Sammenlignet 
med andre kontekster med høy innvandrerandel, byr asylmottakskonteksten på spesielle 
utfordringer når det gjelder å skape relasjoner mellom innvandrerbefolkningen og resten 
av lokalbefolkningen. Dette skyldes både spesielle forhold i selve asylsøkersituasjonen 
og rammebetingelser innebygd i forvaltningspraksisen og asylpolitikken.  Vi fokuserer på 
viktigheten av dagligdagse møter og svake bånd mellom lokalbefolkningen og beboerne 
på mottaket. Dagligdagse møter kan oppstå gjennom de uplanlagte ansikt-til-ansikt 
møtene på gaten, i butikken eller i parken. Slike møter kan føre til små samhandlingsritualer 
som et ”hei” eller et nikk. Svake bånd forståes som uforpliktende relasjoner mellom 
bekjente, som for eksempel naboer. 

Relasjoner mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning oppstår, vedlikeholdes og 
videreutvikles på ulike typer arenaer. Vi kartlegger ulike arenaer som kan fungere som 
møteplasser i Ytre Arna og analyserer av bruken av dem. Vi fokuserer også på hvilke 
barrierer for relasjoner som finnes. Dette gjelder både rammebetingelse som er innebygd 
i selve mottakssystemet og ulike lokale forhold som virker inn. Til slutt spør vi hvordan 
de ulike aktørene som har aktiviteter og ansvar relatert til asylmottak bedre kan ivareta 
nærmiljøperspektivet i sitt arbeid.
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HVA ER ET GODT FORHOLD MELLOM ASYLMOTTAK OG LOKALSAMFUNN?

Intervjuer med lokalbefolkning, mottaksbeboere og forskjellige institusjonelle aktører i 
Ytre Arna, avdekker at det finnes ulike forestillinger av hva som er et godt forhold mellom 
asylmottak og lokalsamfunn. I intervjuene med lokalbefolkningen er det tre kjennetegn 
ved deres forhold til asylmottaket som peker seg ut: Det er et fravær av kontakt, det er 
en nøytral holdning til asylmottaket og det er åpenhet for mer kontakt. Nesten ingen 
av informantene peker på negative aspekter ved det å ha et asylmottak i nærmiljøet. 
Det er få negative assosiasjoner og liten grad av konflikt. Samtidig finner vi at det har 
skjedd en holdningsendring over tid. Mottaket i Ytre Arna har vært der i over 20 år, og 
i løpet av denne tiden har mottaket blitt mer ”vanlig”. De viktigste årsakene til denne 
holdningsendringen synes å være: 

•	 Fravær av negative episoder
•	 Omlegging til flere desentraliserte leiligheter
•	 God koordinering og samhandling på institusjonelt nivå

Spesielt god koordinering og samhandling på institusjonelt nivå har vist seg å være svært 
viktig. Det er opprettet en egen stilling som skolekontakt ved Ytre Arna skole. Dette har 
gjort kontakten og informasjonen mellom skolen og mottaket betydelig bedre. Mottaket 
deltar også i Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT), sammen med 
en rekke andre lokale aktører. Dette har bidratt til å forebygge negative episoder. Mottaket 
er videre en aktiv deltaker under de årlige kulturdagene i Arna, og arrangerer blant annet 
internasjonal dag på Kulturhuset. 

De ulike grepene som er tatt på institusjonelt nivå bidrar til at mottaket fremstår 
som en både viktig og aktiv deltager i lokalsamfunnet. Gode informasjons- og 
kommunikasjonslinjer mellom mottaket og lokale aktører har virket forebyggende mot 
konflikter. Sett fra dette perspektivet trenger ikke et godt forhold mellom asylmottak og 
lokalsamfunn nødvendigvis å innebære kontakt på individnivå mellom mottaksbeboere 
og lokalsamfunn. Et ”godt forhold” defineres i større grad gjennom grep på institusjonelt 
nivå, og kan forståes som god samhandling og koordinering mellom mottaksledelsen og 
ulike lokal institusjonelle aktører. 

Dersom vi også inkluderer mottaksbeboernes forestillinger, behov og interesser får 
vi et annet svar på spørsmålet om hva som er et godt forhold mellom asylmottak og 
lokalsamfunn. Selv om Bergen sentrum på mange måter er et utvidet nærmiljø for beboerne 
på mottaket, tilbringer beboerne store deler av tiden i Ytre Arna. Dette har blant annet 
med reiseavstand, mangelfullt kollektivtilbud og kostnader å gjøre. Gjennom intervjuene 
med beboeren kommer det frem et sterkt ønske om mer kontakt med nordmenn og 
et behov for aktiviteter. Kontakt med folk utenfor mottaket er viktig for at beboerne 
skal få en mer normal livssituasjon, og for at de skal kunne lære seg språket. I tillegg til 
god samhandling og koordinering på institusjonelt nivå, må et ”godt forhold” mellom 
asylmottak og lokalsamfunn derfor også inkludere relasjoner mellom mottaksbeboere og 

ARENAER FOR RELASJONER

For å nærme oss spørsmålet om hvordan det kan tilrettelegges for relasjoner, fokuserer vi 
på ulike arenaer i nærmiljøet. Relasjoner oppstår og vedlikeholdes på forskjellige arenaer. 
For å kategorisere ulike arenaer i Ytre Arna bruker vi en typologi som differensierer mellom 
i) offentlige og halvoffentlige rom; ii) arrangementer; og iii) lokale foreninger og lag.

Kartlegging og analyse av offentlige og halvoffentlige rom i Ytre Arna, viser at det er 
få slike arenaer som fungerer som møteplasser i dag. Dette er delvis på grunn av disse 
rommenes karakter, og delvis på grunn av forskjellig stedspraksis blant mottaksbeboere 
og lokalbefolkningen. Det er også i det hele tatt svært få gode offentlige rom som 
inviterer til å stanse opp i Ytre Arna i dag. Det finnes noen halvoffentlige rom som puben, 
kaféområdet i kiosken og Kulturhuset som har potensial til å fungere som møteplasser. 
De gjør det imidlertid i liten grad i dag, fordi de nesten ikke brukes av mottaksbeboerne. 
Også her er utvalget også i utgangspunktet svært lite.
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Også arrangementer som finner sted i Ytre Arna fungerer i liten grad som møteplasser. Ett 
viktig unntak er arrangementer i regi av mottaket selv. Intervjuer med lokalbefolkningen 
viser at denne formen for deltagelse i lokalsamfunnet er en viktig forutsetning for å bryte 
ned inntrykket av mottaksbeboerne som en ensartet og lukket gruppe. Samtidig framstår 
mottaket gjennom disse arrangementene en aktiv kulturdeltaker i Ytre Arna, og dermed 
som en ressurs. Det skapes et positivt bilde av mottaket på denne måten. I dag er kanskje 
denne funksjonen vel så viktig som at arrangementene er mulige møteplasser.  

Gjennom intervjuene med både lokalbefolkningen og beboerne, kommer det tydelig frem 
at lokale foreninger og lag har størst potensial for å fungere som møteplasser mellom 
mottaksbeboere og lokalbefolkning i Ytre Arna. Ytre Arna har et spesielt rikt frivillig 
foreningsliv, og det er gjennom deltagelse i slike aktiviteter man først og fremst møtes. 
I dag deltar barn fra mottaket på flere av disse aktivitetene, mens deltagelse fra voksne 
beboere er så å si er fraværende. Samtidig finner vi at det er lite kontakt mellom mottaket 
og ulike foreninger og lag i Ytre Arna. Mottaket fungerer i liten grad som et mellomledd 
mellom mottaksbeboerne og de lokale foreningene. Dette bidrar til at mottaksbeboerne 
ikke får tilstrekkelig informasjon om det lokale aktivitetstilbudet som finnes. 

BARRIERER MOT RELASJONER OG SAMHANDLING 

Studien viser at det finnes en rekke barrierer for et godt forhold mellom asylmottak 
og lokalsamfunn. Det er nærliggende å anta at disse også vil være gjeldende for andre 
steder med asylmottak. Enkelte av disse barrierene er spesielle forhold ved selve 
asylsøkertilværelsen. Eksempler på dette er beboernes midlertidige tilstedeværelse 
i lokalsamfunnet, deres begrensede muligheter for arbeid, mangel på felles språk og 
ventetidens passiviserende virkning på beboerne. 

Samtidig er det en rekke rammebetingelser innebygd i forvaltningspraksisen og 
asylpolitikken som også fungerer som barrierer for et godt forhold mellom asylmottak og 
lokalsamfunn. Dette er for det første at ansvaret for nærmiljøarbeidet i stor grad ligger på 
mottaket alene. Kommunens arbeid for integrering og inkludering omfatter ikke beboere 
på asylmottak. For det andre er en stor del av mottakene sentraliserte, noe som bidrar til 
å forsterke et bilde av mottaksbeboerne som en ensartet og lukket gruppe. Slike mottak 
kan virke fremmedgjørende og gjøre terskelen for kontakt høyere. For det tredje bygges 
mottak opp og ned etter behov, noe som gir lite stabilitet i lokalsamfunnet. For det fjerde 
bestemmes lokalisering av mottak i stor grad av hvor det er ledig bygningsmasse. Ofte 
lokaliseres mottak til avsidesliggende steder med lite tilbud og få arenaer i nærmiljøet. Og 
for det femte gjør lave økonomiske ytelsene at mottaksbeboerne har begrenset mulighet 
til å delta på arenaer som koster penger, eller som ikke ligger i gangavstand til mottaket. 

I tillegg er det ulike materielle og institusjonelle kvaliteter i nærmiljøet til asylmottakene 
som fungerer som barrierer. Dette kan være i) manglende samarbeid og koordinering 
mellom mottaksledelse og lokale institusjonelle aktører; ii) mangel på møteplasser og 
kontaktpunkter i nærmiljøet; og iii) mangel på informasjon mellom lokalsamfunn og 
mottak.

Også holdninger, forestillinger og behov hos lokalbefolkningen kan fungere som barrierer. 
Dette kan være i) manglende motivasjon for å knytte nye bånd; ii) slitasje på grunn av den 
stadige utskiftningen av beboere; og iii) at mottaksbeboerne oppfattes som en ensartet 
og lukket gruppe. I tillegg til dette kommer fremmedfrykt og rasisme

KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Til slutt i rapporten oppsummerer vi og kommer med anbefalinger til hvordan forholdet 
mellom asylmottak og lokalsamfunn kan styrkes. Først identifiserer vi ulike muligheter 
for hvordan dette kan gjøres i Ytre Arna. Deretter kommer vi med en rekke mer generelle 
anbefalinger til ulike aktører i mottakssystemet: UDI, driftsoperatør/mottak, kommunen 
og foreninger og lag. Dette er anbefalinger gitt med henblikk på den organiseringen man 
har valgt av mottaksapparatet i dag. Vi går altså ikke inn på anbefalinger som bryter med 
dagens organisering av mottaksapparatet.
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”’INNVANDRERE’ OG ’NORDMENN’ 
DELER IKKE AVSTAMNING BAKOVER 
I TID, MEN DE DELER BÅDE NÅTIDEN 
OG NORGE SOM FYSISK LANDSKAP. 
DET FYSISKE STEDET KAN SEES SOM 
EN FORM FOR SUBSTANS SOM BINDER 
MENNESKER SAMMEN” (GULLESTAD 
2002: 219)

NÆRMILJØPERSPEKTIVET ER EN 
PÅSTAND OM HVORDAN ASYLMOTTAK 
BØR FORSTÅS

1.0INTRODUKSJON
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1.1 INNLEDNING

I bydelen Ytre Arna, nord i Bergen kommune, har det vært et asylmottak i over 20 år. Til 
tross for at asylmottaket har vært der så lenge, forholder lokalbefolkningen seg i liten grad 
til mottaket og beboerne. Beboerne er først og fremst synlige som en del av nærmiljøet når 
de går til busstoppet, butikken eller mottakskontorene i Ytre Arnas lille sentrum. Som en 
informant sier det “Du kjører forbi de når de går. Alle de går jo, og alle de andre kjører”. 

Denne rapporten er et resultat av en studie som Senter for byøkologi har gjennomført i 
løpet av 2008/2009. Vi har ønsket å prøve ut et teoretisk og metodisk konsept for å studere 
samhandling og relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn. Utgangspunktet for studien 
er en forståelse av at asylmottak ikke eksisterer i et vakuum. De etableres på konkrete steder 
og blir dermed en del av lokalsamfunnet på disse stedene. Midt under arbeidet med studien 
kom den stormende mediedebatten om asylmottak og asylsøkere sommeren 2008. Denne 
debatten ble for oss en bekreftelse på viktigheten av å tenke nytt om asylmottak og om 
relasjonen mellom mottaket og lokalsamfunnet.

Rapporten har tre hovedmålsettinger:

1. Å legge grunnlaget for et nytt perspektiv på asylmottak. 
Asylmottaket må per se forståes som en del av nærmiljøet og 
lokalsamfunnet der det etableres. 

2. Kunnskapsutvikling. Det er gjort lite forskning på forholdet mellom 
asylmottak og lokalsamfunn. Det er derfor viktig å øke kunnskapen 
om hvordan det er mulig å legge til rette for gode relasjoner 
mellom mottaksbeboere og lokalsamfunn, og inkludering av 
(mottaket og) beboerne i nærmiljøet.  

3. Å styrke nærmiljøperspektivet hos de ulike aktørene i 
mottakssystemet. Vi vil derfor komme med en rekke anbefalinger 
til ulike aktører som UDI, driftsoperatør, kommunen og frivillige 
organisasjoner. 

Vi vil presisere at vårt fokus først og fremst er på beboere over 18 år. Vi tror likevel at rapporten 
også vil kunne være interessant for aktører som først og fremst jobber ovenfor barn. Flere 
av anbefalingene vil også være interessante i denne sammenhengen. Det vi i denne studien 
kaller nærmiljøperspektivet, innebærer både et blikk på forholdet mellom lokalsamfunnet og 
mottaket som institusjon, og på relasjoner på individnivå mellom beboerne på mottaket og 
lokalbefolkningen på et sted. Nærmiljøperspektivet er en påstand om hvordan asylmottak 
bør forståes. Vi mener at asylmottak må forståes som en del av lokalsamfunnet og stedet der 
det er etablert. Vi kan si det slik at nærmiljøet er en dimensjon ved asylmottaket, på samme 
måte som bomiljøet og beboerdeltagelse er det. Samtidig er asylmottaket en dimensjon ved 
stedet og lokalsamfunnet der det etableres. Asylmottaket setter sitt preg på og inngår som 
en del av nærmiljøet og lokalsamfunnet. Til tross for dette vil vi underveis i rapporten skrive 
om forholdet mellom asylmottaket og lokalsamfunnet. Selv om det er et konseptuelt poeng 
at asylmottaket er en del av lokalsamfunnet, er det hensiktsmessig i den empiriske studien å 
skille mellom asylmottak og lokalsamfunn som to ulike størrelser. 

1.2 TRE ARGUMENTER FOR NÆRMILJØPERSPEKTIVET

Det er ikke gitt at nærmiljøperspektivet er et godt perspektiv å anlegge på asylmottak. 
Det er særlig to hovedinnsigelser som reiser seg. Den første innsigelsen er det faktum at 
mottaksapparatet er basert på et prinsipp om fleksibilitet. Det vil si at asylmottak bygges opp 
eller ned avhengig av antall asylsøkere som kommer til landet. Det er altså usikkert hvor lenge 
et asylmottak vil bli i kommunen der det lokaliseres. Det kan argumenteres for at det derfor er 
lite fruktbart å bruke menneskelige og økonomiske ressurser på å planlegge og tilrettelegge 
forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn. For det andre er det en pågående diskusjon 
hvorvidt det er ønskelig med integrering i lokalsamfunnet for mennesker som kanskje skal 
sendes tilbake. Nære relasjoner vil øke belastningen både for de som sendes ut og deres 
venner i lokalsamfunnet ved en eventuell retur. Slike situasjoner kan også på lengre sikt bidra 
til å svekke asylinstituttet sin legitimitet. Dette er et politisk og konseptuelt spørsmål om 
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hvorvidt asylsøkeren er:

“…someone to be shut out and returned to the country of origin, or he is a potential 
new citizen. Until a decision is taken and given effect, both parties have to cope with 
a situation of ambivalence and uncertainty” (Brekke 2004: 7).

Til tross for disse innsigelsene vil vi hevde at det er viktig å styrke nærmiljøarbeidet i 
mottaksapparatet i dag. Det er etter vår mening tre hovedargumenter som taler for en økt 
vektlegging av relasjonen mellom asylmottak og lokalsamfunn: 

•	 Styrking av lokalsamfunnet 
•	 Beboernes livskvalitet i ventetiden
•	 Forberedelser til et liv i Norge

STYRKING AV LOKALSAMFUNNET

Det er to hovedgrunner til at fokuset på relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn er 
viktig med tanke på arbeidet med å skape gode lokalsamfunn. For det første er relasjoner 
mellom mennesker nødvendig for at det i det hele tatt skal eksistere et samfunn. For det 
andre er relasjoner sentralt for å redusere fordommer og konflikter som kan oppstå på steder 
der det er asylmottak. 

Relasjoner i form av samhandling, interaksjon, kommunikasjon, utvekslinger og nettverk er 
sentralt i et samfunn (Kjeldstadli 2008). Det er disse forbindelsene mellom mennesker som 
utgjør samfunnet, og som gjør at det eksisterer og gjenskapes. Å skape relasjoner mellom 
mottaksbeboere og lokalbefolkningen blir da en samfunnsdannende prosess. For å sette det 
på spissen, kan man si at uten relasjoner vil det i stedet være to samfunn som eksisterer side 
ved side.

Et mottak innebærer nye mennesker, kulturell forskjell og endret bruk av stedet. Samtidig 
skaper de spesielle rammebetingelsene i mottakssystemet usikkerhet. Lokalbefolkningen vet 
verken hvor lenge mottaket vil bli eller hvor lenge den enkelte beboer vil bli boende. Denne 
usikkerheten kan fort resultere i fordommer og konflikter. Et uttrykk for dette var det store 
mediefokuset rundt etablering av nye asylmottak sommeren 2008. 85 % av disse handlet om 
konflikter, lokal skepsis og motstand mot etablering av mottak (Klassekampen, 26.07.08). 
Ved å legge til rette for relasjoner og samhandling mellom mottaket og lokalsamfunnet, vil 
usikkerhet kunne reduseres og konflikter forebygges. 

BEBOERNES LIVSKVALITET

Det er nærliggende å anta at nærmiljøet vil ha større betydning for beboernes livskvalitet enn 
for den øvrige lokalbefolkningen. Det er i hovedsak to grunner til dette; manglende muligheter 
til å delta på andre arenaer og den spesielle livssituasjonen som preger mottakstilværelsen. 

Nærmiljøet har naturlig nok ofte størst betydning for mennesker som tilbringer store deler 
av dagen i nærheten av boligen, og som har begrenset med muligheter til å delta på andre 
arenaer. Dette gjelder i høy grad for beboere på asylmottak. Mottaksbeboeren har færre 
muligheter til å delta i arbeidslivet, som kanskje er den viktigste arenaen for inkludering. 
Sammen med lave økonomiske ytelser1 gjør dette at beboerne som oftest har dårlig økonomi. 
Disse forholdene bidrar til at dagliglivet til mottaksbeboerne ofte utspiller seg innenfor et lite 
avgrenset geografisk område. 

En stor andel av mennesker på asylmottak sliter med psykiske vanskeligheter og 
stressbelastninger. Studier viser også at mange som bor på asylmottak blir sykere i den tiden 
de bor på mottak (Silove i Berg og Sveaass 2005). Forskning på levekår og livskvalitet i 
mottak viser at beboerne savner kontakt med nordmenn, og ønsker å lære det norske 
språket (Ibid.). I en hverdag preget av venting og passivitet, er dette forhold som kan være av 
stor betydning for å øke livskvaliteten til den enkelte asylsøker. Men det mangler svært ofte 

1 Enslige voksne får inntil 3 100 kroner per måned (UDI 2008c)
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arenaer der folk kan møtes for felles aktiviteter. 

FORBEREDELSE TIL ET LIV I NORGE

En del av menneskene som bor på asylmottak skal bli værende i Norge. I 2007 fikk 58 prosent 
av asylsøkere innvilget opphold (UDI 2009b: 8). Antallet var lavere i 2008 (41 prosent), 
men det er fortsatt mange av beboerne på mottak som på sikt skal bosette seg og skape 
seg et liv rundt om i norske kommuner. Disse blir ofte boende lenge på mottak. I 2008 var 
gjennomsnittlig ventetid i mottak fra saksopprettelse til bosetting 25,3 måneder (IMDi 2009: 
49). På mottaket legges det første grunnlaget for livet i Norge. Det å lære seg språket og bli 
kjent med det norske samfunnet blir viktig når de som har fått opphold senere skal bosette 
seg i en norsk kommune. Også UDI fremhever viktigheten av at:

 ”… så mange som mulig, både voksne og barn, blir aktive deltakere i lokalsamfunnet 
under ventetiden. Når mottaket og kommunen går sammen om å legge til rette for 
dette, får det positive ringvirkninger, og mottaket kan bli en ressurs både for kultur- 
og næringsliv.” (UDI 2008d: 4).

Relasjoner man får gjennom tiden i mottak kan være svært viktig når mottaksbeboerne 
senere skal bosette seg i Norge. Slike relasjoner kan føre til bedre norskkunnskaper og bedre 
kjennskap til det norske samfunnet. Samtidig kan det skapes nettverk som kan gjøre det 
lettere å få arbeid og delta i det norske samfunnet ved bosetting (se Hidle og Vangstad 
2008). 

1.3 PROBLEMSTILLINGER OG TILNÆRMING

Vi har formulert 2 hovedproblemstillinger og 7 underproblemstillinger som operasjonaliserer 
disse: 

1. Hva er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn?
a. Hvilke stedsbilder har lokalbefolkningen av Ytre Arna og hvordan påvirker 

disse deres holdninger til asylmottaket? 
b. Hvilke behov og interesser for relasjoner og samhandling har mottaksbeboerne 

og lokalbefolkningen?
c. Hva er ”et godt forhold” mellom asylmottak og lokalsamfunn?

 
2. Hvordan kan det tilrettelegges for gode relasjoner og samhandling 

mellom asylmottak og lokalsamfunn?
a. Hvilke ulike typer arenaer for relasjoner finnes i Ytre Arna og på hvilken måte 

bidrar disse til å bygge relasjoner mellom beboere på mottaket og øvrig 
lokalbefolkning?

b. Hvilke barrierer for relasjoner finnes?
c. vordan kan asylmottaket fungere som en ressurs i lokalsamfunnet?
d. Hva kan de ulike aktørene (kommune, UDI, mottak og frivillige aktører) gjøre 

for å tilrettelegge for gode relasjoner og samhandling mellom asylmottak og 
lokalsamfunn?

Det er ikke gitt hva som er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn. Denne studien 
har riktignok et normativt utgangspunkt ettersom den anvender et perspektiv der relasjoner 
mellom asylmottak og lokalsamfunn ligger som et premiss. Det er likevel nødvendig med en 
problematisering av hva et ”godt forhold” er. Har lokalbefolkningen og mottaksbeboerne den 
samme forståelsen, eller har de forskjellige behov, interesser og forestillinger om hva som 
utgjør et godt forhold? 

Studiens andre problemstilling tar for seg hvordan det kan tilrettelegges for gode relasjoner 
og samhandling i en asylmottakskontekst. Problemstillingen omfatter for det første 
samhandling på institusjonelt nivå mellom mottaket og lokale aktører i Ytre Arna. Vi vil se 
på hvordan mottaket som institusjonell aktør deltar i lokalsamfunnet, og på samarbeid og 
koordinering mellom mottaket og lokale aktører. For det andre fokuserer vi på relasjoner på 
individnivå mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning. Relasjoner mellom mottaksbeboere 
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og lokalbefolkning oppstår, vedlikeholdes og videreutvikles på ulike former for arenaer. Vi 
bruker en tredelt typologi over arenaer for å analysere dette: 

i. Offentlige og halvoffentlige rom
ii. Arrangementer
iii. Foreninger og lag

Gjennom kartlegging av slike arenaer i Ytre Arna, samt en analyse av bruken av dem, vil 
vi si noe om deres funksjon når det gjelder å bygge relasjoner mellom lokalbefolkning og 
mottaksbeboere. Vi vil også fokusere på hvilke barrierer for relasjoner som finnes, både 
rammebetingelse som er innebygd i selve mottakssystemet og ulike lokale forhold som 
virker inn. Til slutt spør vi hvordan de ulike aktørene som har aktiviteter og ansvar relatert 
til asylmottak bedre kan ivareta nærmiljøperspektivet i sitt arbeid, og tilrettelegge for gode 
relasjoner og samhandling mellom asylmottak og lokalsamfunn. 

Denne studien er forankret i en forståelse av at nærmiljøet er konstruert av både materielle 
og sosiokulturelle strukturer. I motsetning til tradisjonell nærmiljøforskning som gjerne har 
hatt et ensidig fokus på de fysiske omgivelsene, tar denne tilnærmingen også inn over seg 
hvordan menneskers forestillinger, interesser og praksiser påvirker stedet. Lokalbefolkningens 
stedsbilder og stedsbruk er fortolkningsrammer for hva som er passende og hva som ikke 
aksepteres. Hvordan passer asylmottaket inn i disse rammene? Samtidig legger vi til grunn at 
stedet er i kontinuerlig produksjon. Stedet er ikke som en lukket container som består av et 
sett ferdig definerte identiteter, relasjoner og praksiser. Det er i stadig endring, og skapes og 
gjenskapes i spenningsfeltet mellom flere overlappende identiteter, relasjoner og praksiser.  
Når vi ser stedet som produsert i et pågående møte mellom ulike mennesker og praksiser, får 
vi et dynamisk utgangpunkt for studien av relasjoner i en asylmottakskontekst.

1.4 METODE OG DATAINNSAMLING

Studien er gjennomført som en case-studie. Vi ønsket å ha en bred, kvalitativ tilnærming 
til problemstillingen og å bruke ulike metoder for dataproduksjon. Datamaterialet består 
både av kvalitative dybdeintervjuer, feltsamtaler, telefonintervjuer, registreringer, deltagende 
observasjon og skriftlig materiale. 

Det finnes i dag 106 asylmottak rundt om i Norge (per 22.01.2009), og det er store variasjoner 
mellom disse (UDI 2009d). For det første finnes det flere typer mottak; transittmottak, 
ordinære mottak og ventemottak, samt egne mottak for enslige mindreårige asylsøkere. For 
det andre er det forskjeller i henhold til om mottakene er sentraliserte eller desentraliserte. 
Og for det tredje er mottakene lokalisert til forskjellige steder spredd rundt over hele Norge. 
Mens noen ligger i eller i nærheten av større byer, ligger andre i små distriktskommuner. 
Disse forskjellene skaper ulike muligheter og utfordringer når det gjelder å legge til rette for 
relasjoner mellom mottak og lokalsamfunn. Generalisering til andre mottak må gjøres ut i fra 
kunnskap om de kontekstuelle forskjellene mellom casene. Med dette utgangspunktet kan 
funnene fra Ytre Arna brukes som erfaringsgrunnlag for andre case. 

Det er flere forhold ved mottaket i Ytre Arna som gjør det spesielt interessant med tanke på 
studiens problemstilling. Å studere et mottak som har vært tilstedeværende i lokalsamfunnet 
i over 20 år, skaper unike muligheter for å utforske samspillet mellom asylmottak og 
lokalsamfunn. Har det vært en endring i hvordan lokalbefolkningen forholder seg til mottaket, 
og hva skyldes i så fall dette? En annen viktig grunn for å velge Ytre Arna som case er at 
mottaket har et positivt omdømme for sitt arbeid i nærmiljøet (Bygdanytt 26.09.2008). Hvilke 
grep er gjort for å få dette til? Disse særtrekkene ved mottaket i Ytre Arna byr imidlertid også 
på ekstra utfordringer når det gjelder generalisering til andre mottak. Dette gjelder spesielt til 
nyetableringer av mottak. Samtidig ligger Ytre Arna i Bergen kommune, noe som kan gjøre 
Bergen til et utvidet nærmiljø for både mottaksbeboerne og lokalbefolkningen i Ytre Arna. 
Det er nærliggende å anta at dette skaper andre forutsetninger enn for en distriktskommune.
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DATAPRODUKSJON

Vi har gjennomført 11 kvalitative dybdeintervjuer og 5 telefonintervjuer med ulike 
nøkkelpersoner i Ytre Arna (se vedlagte intervjuguider). Dette er både personer som har en 
rolle i lokalsamfunnet gjennom arbeid eller frivillig engasjement, og personer som på en eller 
annen måte er involvert i mottaket. Flertallet av disse informantene er også bosatt i Ytre Arna. 

Vi har snakket med 8 personer som var bosatt på mottaket på intervjutidspunktet og 2 
personer som har bodd på mottaket tidligere, men som nå er bosatt andre steder i Bergen. Vi 
gjorde 3 av intervjuene med enkeltpersoner, mens resten av intervjuene var gruppeintervjuer.

For å kartlegge arenaer for relasjoner er det i tillegg gjort registreringer, deltagende observasjon 
og søk på Internett. Vi har også gjennomført 10 telefonintervjuer med foreninger og lag i Ytre 
Arna. Telefonintervjuene var viktige for å få oversikt over i hvilken grad aktivitetstilbudet i Ytre 
Arna brukes av beboere på asylmottaket, og hvordan foreningene forholder seg til mottaket. 
Denne kartleggingen har også gitt innsikt i hvordan kontakten er mellom mottaket og de 
ulike foreningene og lagene som finnes i Ytre Arna.

Skriftlig materiale har også vært en viktig kilde til informasjon i denne studien. Gjenomgang 
av lokalavisen Bygdanytt, bøker, artikler og dokumenter om Ytre Arna og Arna mottakssenter, 
har gitt innsikt i den spesifikke konteksten. I tillegg har ulike forvaltningsdokumenter fra UDI, 
storingsmeldinger og tidligere studier gitt kunnskap om forvaltningspraksis og spesielle 
utfordringer for å jobbe med relasjoner i en asylmottakskontekst. 

ETISKE PROBLEMSTILLINGER

Det er flere etiske problemstillinger knyttet til intervju av beboere på asylmottak. Dette er 
mennesker som befinner seg i en svært sårbar situasjon (se kapittel 3). Mottaksledelsen har 
formidlet kontakten til beboere. Dette kunne imidlertid ha skapt et inntrykk av at samtalen 
har noe med mottaket å gjøre, noe som ville vært uheldig. Alle informantene har derfor fått et 
skriftlig skriv om prosjektet på engelsk. Her ble det presisert at samtalen var frivillig og anonym, 
og at prosjektet verken var knyttet til mottaket eller UDI (se vedlagt informasjonsskriv). 

BEGREPSAVKLARING 

I denne rapporten omtaler vi de som bor på asylmottak som (mottaks)beboere og ikke 
asylsøkere. Som vi kommer nærmere inn på i kapittel 3.1 er det en differensiert beboergruppe 
som er bosatt på mottak. Her bor det også personer som har fått endelig svar på asylsøknaden 
sin og venter på å kunne bosette seg i en kommune eller returnere. (Mottaks)beboere blir 
derfor en mer presis betegnelse. 

Vi vil vekselvis skrive at vi studerer ”forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn” og 
”beboere og lokalbefolkning”. Den første formuleringen tar opp i seg hele kompleksiteten 
i forholdet mellom mottaket (institusjonen og beboerne) og lokalsamfunnet. Den andre 
formuleringen viser mer eksplisitt til relasjoner på individnivå mellom beboere på mottaket 
og lokalbefolkningen. 

1.5 RAPPORTENS OPPBYGGING

I kapittel 2 går vi nærmere inn på studiens teoretiske tilnærming. Vi tar for oss nærmiljøbegrepet 
og hvordan vi vil forstå og bruke det i denne studien. Deretter diskuterer vi betydningen av 
ulike former for relasjoner før vi presenterer en typologi over arenaer for relasjoner. 

Kapittel 3 tar for seg ulike forhold som gjør asylmottak til en spesiell kontekst for relasjoner 
og samhandling. Her ser vi både på rammebetingelser som er politiske og/eller administrativt 
bestemt. I denne delen gir vi også et innblikk i hva foreliggende forskning kan fortelle oss om 
asylmottak og nærmiljø.
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Kapittel 4 presenterer Ytre Arna som sted. Vi tar først for oss geografi, historie og Arna 
Mottakssenter. Deretter tar vi for oss dominerende stedsbilder i Ytre Arna og hvordan disse 
fungerer som fortolkningsramme for lokalbefolkningens forhold til asylmottaket. 

I kapittel 5 spør vi hva som er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn. Først 
besvarer vi dette spørsmålet med bakgrunn i lokalbefolkningens forhold til asylmottaket, og 
deretter med utgangspunkt i mottaksbeboernes situasjon. Her ser vi også på viktigheten av 
institusjonell samhandling og koordinering.  

I kapittel 6 tar vi i bruk en typologi over arenaer for å kartlegge og analysere ulike potensielle 
møteplasser i Ytre Arna. Vi skiller mellom i) offentlige og halvoffentlige rom, ii) arrangementer 
og iii) lokale foreninger og lag.

I kapittel 7 konkluderer vi og gir anbefalinger til hvordan det kan legges til rette for bedre  
samhandling mellom asylmottak og lokalsamfunn. Her differensierer vi mellom anbefalinger 
rettet spesifikt mot Ytre Arna, og anbefalinger til hvordan nærmiljøperspektivet generelt kan 
styrkes hos aktørene som er involvert i mottaksapparatet i dag.
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”NABOLAGET ER SAMME SAKEN I 
NORGE OG AFRIKA. NABOLAGET 
BETYR ALT FOR MEG, DET ER MER ENN 
FAMILIE. NÅR JEG HAR ET PROBLEM, SÅ 
ER DET DE FOLKA SOM ER FØRST. DU 
MØTER DEM PÅ VEI TIL JOBBEN, NÅR 
DU KOMMER HJEM FRA JOBBEN, PÅ 
LØRDAG OG SØNDAG. DET ER VIKTIG” 
(BEBOER 4)

”ET GODT NÆRMILJØ DET ER AT FOLK 
HILSER PÅ HVERANDRE, SNAKKER 
MED HVERANDRE OG TAR VARE PÅ 
HVERANDRE” (LOKALBEFOLKNING 5). 

2.0NÆRMILJØ, 
RELASJONER OG 
ARENAER
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2.1 INNLEDNING

Tradisjonell bo- og nærmiljøforsking har blitt kritisert for ikke å ta inn over seg hvordan 
globalisering og økt mobilitet har endret sosiale relasjoners karakter. Økt mulighet for 
geografisk mobilitet, telefon og Internett, gjør at mennesker i dag kan delta i sosiale 
nettverk over større avstander. Det moderne menneskets liv er preget av en fleksibilitet 
og kommunikasjonsmuligheter som delvis har redusert nærmiljøets betydning i våre 
sosiale liv.

Til tross for denne utviklingen har nærmiljøet likevel fortsatt en stor betydning for mange. 
Særlig gjelder dette for mennesker som av ulike årsaker oppholder seg store deler av 
dagen i nærheten av boligen. Dette gjelder blant annet for beboere på asylmottak. 
Nærmiljøet og lokalsamfunnet er fortsatt et viktig sted for meningsdannelse og møter. 
Gjennom praksis og opplevelser i nærmiljøet påvirkes folks oppfatning av både ”seg selv” 
og ”den andre”. Slike oppfatninger er blant annet med på å definere forholdet mellom 
beboere på asylmottak og lokalbefolkningen. 

I denne delen av rapporten vil vi se nærmere på begrepet ”nærmiljø” og hva det rommer 
(2.1). Vi hevder at nærmiljøet må tenkes som en sosiomateriell arena som er i kontinuerlig 
produksjon. Vi diskuterer deretter relasjoner, og betydningen av tilfeldige møter og svake 
og sterke bånd mellom mennesker (2.2). Relasjoner oppstår, utvikles og vedlikeholdes på 
ulike arenaer. I den siste delen av kapittelet operasjonaliserer vi en typologi over arenaer 
for relasjoner, som vil bli brukt som utgangspunkt for analysen (2.3).

i) Offentlige og halvoffentlige rom
ii). Arrangementer
iii) Lokale foreninger og lag

2.2 NÆRMILJØET SOM STUDIEOBJEKT

DEFINISJON OG AVKLARING

Lokalsamfunn, nærmiljø og bomiljø er begreper som brukes om hverandre både i 
dagligtalen og i forskningen (Nordahl 1996; Pløger 2002; Fyrand 2005). Mens Nordahl 
(1996) og Søholt (1994) bruker bomiljø med referanse til det videre boligområdet, 
avgrenser andre studier av bomiljø i større grad begrepet til å gjelde miljøet inne i 
boligene. I denne studien skiller vi mellom bomiljø og nærmiljø ved å ta utgangspunkt 
i Olsson ( i Nordahl 1996) sine begreper om det ”lille” og det ”store nabolaget. Mens 
bomiljøet viser til det ”lille nabolaget”, de nærmeste omgivelsene som bakgården og 
oppgangen, viser nærmiljøet til ”det store nabolaget”. Her er et større område, som for 
eksempel veien til skole, butikk, helsestasjon, inkludert. Begrepet lokalsamfunn beskriver 
i hverdagsspråket de relasjoner og nettverk (samfunn) som finnes lokalt. I denne studien 
forstår vi lokalsamfunnet og bomiljøet som dimensjoner ved nærmiljøet.

I tradisjonell nærmiljøforskning har fokus i stor grad har vært på de fysiske strukturene, 
og hvordan disse virker inn på levekår og livskvaliteten til beboerne i området. Denne 
ensidige vektlegging av materielle og fysiske forhold er blitt kritisert (Røe 2002; Røe 
2006). Nyere nærmiljøforskning retter i større grad fokus mot de sosiale og kulturelle 
forholdene på steder. Nærmiljøet blir studert ”som et rom som gies mening” (Ruud 2001: 
18), og fokus er på erfaringer, opplevelse og interesser knyttet til steder (Røe 2002; Røe 
2006). Tradisjonell nærmiljøforskning er også blitt kritisert for i for liten grad å vektlegge 
hvordan mennesker, som sosiokulturelle vesen, konstruerer sine omgivelser (Røe 2002). 
Vår erfaringsramme, våre livshistorier og våre ulike interesser vil være med å påvirke våre 
opplevelser og oppfatninger av nærmiljøet. Samtidig er våre oppfatninger av stedet, 
samt de interesser vi har knyttet til det, vesentlig for hvordan vi opplever og tolker 
endringsprosesser i nærmiljøet. 

I denne studien vil vi basere oss på en tilnærming til nærmiljø som fanger opp både 
materielle og sosiokulturelle faktorer og samspillet mellom dem. Vi baserer oss på 
Schiefloe sin definisjon av nærmiljø som ”… området for aktivitet og relasjoner som har 
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boligen som utgangspunkt” (Schiefloe 1985: 154). Nærmiljøet vil bli forstått som en 
sosiomateriell arena som gir ulike muligheter og begrensninger for handlinger (Schiefloe 
1985): 

•	 I den materielle strukturen inngår de fysiske omgivelsene, både naturlige og 
menneskeskapte. Her inngår også offentlig og privat servicestruktur (skoler, 
butikker, bibliotek osv).

•	 Den sosiokulturelle strukturen består av relasjoner og interaksjon mellom 
mennesker, hvordan stedet erfares og ilegges mening.

STEDSBRUK OG STEDSBILDER

Stedsbruk og stedsbilder er to sentrale begreper når man skal analysere nærmiljø med 
fokus på relasjoner. Begrepet stedsbruk viser til hvordan bruken av sted er kulturelt og 
sosial betinget. Erfaring viser at konflikt og motstand mot endring i nærmiljøet ofte 
kommer til uttrykk som konflikt over sted eller over hvordan steder skal taes i bruk (se 
Drangsland 2007). Hvordan man bruker et sted henger nært sammen med en normativ 
oppfatning om hva som er ”god” og ”passende” bruk av stedet. Mens noen praksiser blir 
forstått som passende, blir andre praksiser forstått som upassende. Bruken av sted må 
derfor ses i sammenheng med makten til å definere hvilke praksiser som er akseptable. 
Geografen Cresswell (1996) kaller dette ”normativ geografi”. 

Hvilke praksiser som oppfattes som passende vil ofte henge sammen med hvilke 
stedsbilder vi har. Stedsbilder er forestillinger om hvordan stedet er, hva som kjennetegner 
det og hvordan det bør være. Våre stedsbilder henger sammen med den tilhørigheten 
vi føler til stedet og det som kan kalles vår lokale identitet. For de som jobber med å 
tilrettelegge for relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn, er det viktig å kjenne til 
det eksisterende stedsbildet og gripe meningsdimensjonen ved stedet. Hvilke steder er 
av stor betydning i lokalsamfunnet og hvilke mening har disse stedene? Finnes det steder 
der det lett kan oppstå konflikter over stedsbruken? Hva er den dominerende myten 
eller fortellingen om stedet (stedsidentiteten)? Hvordan passer asylmottaket inn i denne 
historien? 

NÆRMILJØ I KONTINUERLIG PRODUKSJON

Den tradisjonelle nærmiljøforskningen har blitt kritisert for å bygge på en romantisk 
forestilling om at det gode liv er å finne i et slags ruralt fellesskap (Nordahl 1996; Pløger 
2002). I en slik forestilling er det en tendens til at nærhet og relasjoner blir definert som 
ensbetydende med ”å være lik” (Gullestad i Bærenholdt 2008). En fare ved en slik bruk 
av nærmiljøbegrepet at det lett kan vekke assosiasjoner om stedet som en slags lukket 
container som inneholder et ferdig definert sett av identiteter, relasjoner og praksiser. 
Som flere geografer har pekt på, er dette en mangelfull forståelse av sted (se Massey 
2005). Sted må forståes som konstruert gjennom sosiale aktiviteter og relasjoner som 
overlapper hverandre (Ibid.). Mennesker med ulike historier, verdier, nettverk og praksiser 
eksisterer samtidig på et sted og nærmiljøet defineres i relasjonene mellom dem. Massey 
(2005) bruker metaforen ”thrown togetherness” for å beskrive steders relasjonelle og 
også heterogene karakter – ulike mennesker er ”kastet sammen” på steder og stedene 
gjenskapes kontinuerlig i interaksjonen mellom dem. Med andre ord viser metaforen 
til hvordan nærmiljøet blir skapt og gjenskapt i møtepunktet mellom et mangfold av 
mennesker. Steder er derfor i konstant endring.

Når vi nærmer oss steder som produsert i et pågående møte mellom ulike mennesker og 
praksiser, får vi et mer dynamisk utgangpunkt for studien av relasjoner i lokalsamfunn der 
det er etablert asylmottak.

2.3 RELASJONER 

Når fokuset er på forholdet mellom beboere på mottak og lokalbefolkningen på et sted, 
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blir et begrep om relasjoner veldig viktig. Relasjoner kan forståes som ulike former for 
bånd mellom mennesker. I sosiologien skilles det gjerne mellom ”svake” og ”sterke” bånd 
(se blant annet Granovetter 1983). Svake bånd viser til de uforpliktende relasjonene som 
finnes mellom bekjente, som for eksempel naboer. Sterke bånd viser til vennskaplige og 
familiære relasjoner. Slike bånd preges av emosjoner og er av stor betydning for det 
enkelte menneske.

I bo- og nærmiljøstudier omtales svake bånd ofte som ”det sosiale limet” i nærmiljøet 
(Unstad 2001). De ulike menneskene som vi har svake bånd til vil, som oftest, ha en 
rekke sterke bånd til mennesker rundt seg. Slik forbindes vi med hverandre. Svake bånd 
har derfor en funksjon når det gjelder å bygge broer mellom ulike grupper mennesker 
i samfunnet. Granovetter (1983) viser også til hvordan svake bånd er en viktig kilde til 
informasjon og kunnskapsspredning og dermed også viktig i et sysselsettingsperspektiv. 
I en norsk kontekst har Hidle og Vangstad (2008) pekt på viktigheten av svake bånd når 
det gjelder flyktningers tilgang til arbeidsmarkedet ved bosetting i norske kommuner.

Daglig samvær og interaksjon blir i mikrososiologien forstått som små samhandlingsritualer 
som skaper fellesskap (se Mathisen 2007). Slike samhandlingsritualer trenger ikke være 
formaliserte, men kan også bestå av de uplanlagte og tilfeldige ansikt-til-ansikt møtene 
på gaten. For eksempel kan det å si ”hei” til hverandre på gaten være et slikt ritual. Slike 
tilfeldige møter vil ikke nødvendigvis føre til svake bånd eller nærere relasjoner, men er 
likevel viktige for å skape tilhørighet. I en mikrososiologisk studie av samhandling mellom 
beboere på asylmottak, peker Mathisen (2007) på hvor viktig slike samhandlingsritualer 
er for å føle seg ”normal”. På denne måten er hverdagslige samhandlingsritualer med på 
å opprettholde verdigheten vår som menneske. Nettopp behovet for å bli sett og for å 
føle seg normal fremheves som et viktig behov blant beboere på mottak, som vi vil vise 
i neste kapittel.

Et viktig spørsmål man må stille seg er: I hvilke grad kan man planlegge og tilrettelegge 
for at relasjoner skal oppstå? Et mulig svar er at mens man i liten grad kan tilrettelegge 
for nære bånd mellom mennesker, kan man i større grad tilrettelegge for og skape arenaer 
der mennesker kan møtes. Dette er arenaer der det kan legges til rette for at det kan 
dannes svake bånd, eller for at de viktige hverdagslige interaksjonsritualene kan finne 
sted. 

2.4 ARENAER FOR RELASJONER

En viktig målsetting med studien er å belyse hvordan det kan legges til rette for relasjoner 
mellom beboere på asylmottak og lokalbefolkningen. Vi vil nærme oss dette temaet 
gjennom et analytisk verktøy som fokuserer på arenaer. Relasjoner oppstår, vedlikeholdes 
og videreutvikles på ulike arenaer. De ulike arenaene vil kunne legge til rette for forskjellige 
typer relasjoner. Vi bruker en typologi over arenaer som differensierer mellom i) offentlige 
og halvoffentlige rom; ii) arrangementer; og iii) lokale foreninger og lag. Disse arenaene 
skaper mulighet for ulike typer møter (se Ganapathy og Søholt 2000). Ved hjelp av slik 
tilnærming kan vi si noe om hvilke arenaer som finnes og hvilken funksjon de har når det 
gjelder å skape relasjoner mellom beboere på mottaket og lokalbefolkningen. 

OFFENTLIGE OG HALVOFFENTLIGE ROM

Offentlige rom er fellesarealer, som for eksempel busstoppet, parken eller gaten. De har 
en høy grad av kollektivitet og er åpne for alle. Dette er arenaer der det kan oppstå 
spontan og uplanlagt kontakt og samhandling. Samtidig fungerer de offentlige rommene 
også som arenaer for mer planlagte møter mellom ulike grupper mennesker. 
 
De halvoffentlige rommene er verken helt offentlige eller helt private, men steder der 
folk ofte møtes i ulike ærend og gjøremål. Bruken av dem er avhengig av at brukeren 
oppfyller visse krav eller for eksempel betaler en inngangsbillett (Holm 2006). Det vil si at 
de har visse ekskluderingsmekanismer knyttet til seg. Halvoffentlige rom er gjerne steder 
der man kan ta en kaffe, en øl eller spise sammen, men det kan også være biblioteket 
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eller butikker. Også slike arenaer legger til rette for at det kan oppstå relasjoner mellom 
mennesker som treffes tilfeldig. Samtidig gjør halvoffentlige rom det mulig å opprettholde 
sosiale relasjoner mellom mennesker som har hatt kontakt tidligere. 

Både offentlige og halvoffentlige rom kan være viktig for å opprettholde og vedlikeholde 
svake bånd over tid. For at disse arenaene skal kunne fungere på denne måten, kreves det 
imidlertid at noen forhold er tilstede, som blant annet trygghet og en viss regelmessighet 
i kontakten. Dette er en regelmessighet som for eksempel kan oppstå hvis man går 
regelmessig i parken med barna sine, besøker biblioteket jevnlig eller hvis man fisker på 
samme fiskeplassen. Ofte vil beboere på mottak oppfattes som utenforstående eller ”out 
of place” av lokalbefolkningen. Dette kan være en barriere for at det kan oppstå relasjoner 
på slike arenaer. Det er derfor sannsynlig at offentlige rom oftere vil ha en betydning som 
arenaer der det kan skje små hverdagslige interaksjonsritualer og mer spontan kontakt.

ARRANGEMENTER

Denne kategorien innebefatter ulike lokale tilstelninger som foredrag, temakafeer, diverse 
møter, nabolagsfester, kulturarrangementer, høytidsfeiringer, foreningsarrangementer 
og så videre. Arrangementer er det Ruud (2001) kaller uforpliktende arenaer. Det vil si 
at slike arenaer legger opp til utforpliktende relasjoner, som er begrenset til en spesiell 
kontekst. Deltagelse på disse arenaene kreve ikke noen form for langsiktig forpliktelse av 
deltakerne. Arrangementer er en arena som ofte har relasjoner som formål; du er der for 
å treffe andre mennesker. Her kan det skje både planlagte og tilfeldige møter. Gjennom 
deltagelse på arrangementer kan man vedlikeholde allerede etablerte bånd, samtidig som 
man også treffer nye mennesker. 

Flere av de halvoffentlige rommene som er nevnt ovenfor, kan være gode steder for mindre 
lokale arrangementer. Regelmessige arrangementer som går over tid vil sannsynligvis 
være viktigere for å skape relasjoner og svake bånd, enn mer punktvise arrangementer.

LOKALE FORENINGER OG LAG 

Med deltagelse i lokale foreninger og lag forstår vi deltagelse i det lokale, sivile foreningsliv 
(kulturforeninger, idrettsforeninger, humanitære foreninger, religiøse foreninger). 
Deltagelse i lokale foreninger har ikke bare de konkrete aktivitetene som formål – like viktig 
er fellesskapet som oppstår gjennom deltagelsen. I motsetning til de andre to arenaene 
er dette en formell arena. Det vil si at deltagelse på denne arenaen ofte innebærer en viss 
form for forpliktelse fra deltakeren sin side.

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad beboere på mottak ønsker å delta i lokale foreninger 
og lag. Søholt (1994) og Ruud (2001) viser i sine studier av innvandreres deltagelse i 
bomiljø at innvandrere ofte deltar i mindre grad på formelle arenaer enn nordmenn. 
Samtidig finnes det viktige ekskluderingsmekanismer som kan hindre deltagelse på slike 
arenaer. Vi vil ha et fokus på disse i vår analyse. Ruud (2001) viser for eksempel at et viktig 
premiss for deltagelse er hvorvidt du kjenner noen fra før.  

HVA KJENNETENGER GODE MØTESTEDER?

Et møte er noe som kan finne sted mellom mennesker når de treffer på hverandre. Men 
det er ikke gitt at det vil finne sted et møte selv om mennesker oppholder seg på samme 
sted. De nevnte arenaene er derfor potensielle møtesteder.

Ganapathy og Søholt (2000) skriver i en studie av møtesteder i flerkulturelle bomiljøer 
om hva som oppfattes som møtesteder av brukerne og om betydningen av slike steder. 
Her gjør de noen interessante erfaringer. For det første ser de at aktivitetstilbudet var 
avgjørende for hvem som kom i kontakt med hvem. Mens kvinner med samme og ulike 
innvandrerbakgrunn møttes på norskundervisning, møttes innvandrerkvinner og norske 
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kvinner spesielt rundt matsamlinger og andre aktiviteter. Pakistanske menn møttes 
fast på et eldresenter, og her kunne de også møte norske pensjonister og eldre med 
innvandringsbakgrunn av samme kjønn. For det andre gjør de seg noen erfaringer om 
hva som kjennetegner steder som fungerer som møtesteder. Disse er det verdt å beskrive 
nærmere: 

•	 Trygge og meningsfulle kontekster
 Trygghet handler om en bekreftelse på at man er ”godkjent”. Ganapathy og 

Søholt (Ibid.) fremhever i denne sammenhengen betydningen av at biblioteket 
har litteratur på ens eget språk, at ens kokeferdigheter blir etterspurt, og at ens 
erfaringer er interessante for andre. 

•	 Fra ”de” til ”oss”
 Det er en tendens til at folk er opptatt av hva de har felles, og av kjennetegn som 

gjør dem til en del av samme gruppe (kjønn, interesser, verdier, bor på samme sted)

•	 Positive sanseinntrykk
 Sanseinntrykk er sentralt for at folk skal føle seg vel. Dette kan være lukt, 

innredninger, eller symboler som gir positive assosiasjoner

•	 Åpenhet for innspill
 Det er viktig med møtesteder der brukerne har innflytelse på form og innhold. 

Dette bidrar til å skape tilhørighet. Dette kan oppnåes ved direkte medvirkning 
eller ved et lyttende lederskap

•	 Gjentakelse
 Det å kunne oppsøke og bruke et sted over tid legger til rette for at folk kan føle 

seg ”hjemme”. Ganapathy og Søholt (Ibid.) peker i denne sammenhengen på at 
fysisk nærhet til hjemmet, tilgjengelighet og åpningstider er viktige faktorer. 

•	 Ledere å identifisere seg med
 Det kan være lettere for mennesker med innvandrerbakgrunn å identifisere seg 

med og bruke steder der ledere eller ansatte også har en slik bakgrunn. Dette gir 
signaler om at mennesker med innvandrerbakgrunn ikke i utgangspunktet er i en 
underordnet stilling. 
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“DET ER EN MÅLSETTING AT SÅ 
MANGE SOM MULIG, BÅDE VOKSNE 
OG BARN, BLIR AKTIVE DELTAKERE 
I LOKALSAMFUNNET UNDER 
VENTETIDEN. NÅR MOTTAKET OG 
KOMMUNEN GÅR SAMMEN OM Å 
LEGGE TIL RETTE FOR DETTE, FÅR 
DET POSITIVE RINGVIRKNINGER, OG 
MOTTAKET KAN BLI EN RESSURS BÅDE 
FOR KULTUR- OG NÆRINGSLIV” (UDI 
2008D:4)

3.0ASYLMOTTAK 
OG NÆRMILJØ
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3.1 INNLEDNING

Venting, midlertidighet og usikkerhet gjør asylmottakskonteksten spesiell. Disse forholdene 
kan også påvirke beboernes evne og vilje til å delta i nærmiljøet, slik tidligere forskning 
tyder på (se Lauritsen og Berg 1999; Berg og Sveaass 2005). Midlertidighet skaper også 
en spesiell kontekst for lokalbefolkningen når de skal forholde seg til beboere. Usikkerhet 
rundt beboernes status, hvor lenge beboerne vil bli i kommunen og hvem og hvor mange 
som vil komme i fremtiden, er en utfordring når det gjelder tilrettelegging for kontakt. 
Erfaring viser at det på det personlige plan kan oppleves som risikabelt å investere noe i å 
bli kjent med mennesker, når man ikke vet om de får opphold. I en rapport fra UDI (2005) 
om kommuner med asylmottak, trekker flere informanter frem en følelse av at det ikke er 
vits å bli kjent med noen som bare skal dra igjen.

I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på ulike faktorer som har betydning for 
forholdet mellom mottak og lokalsamfunn. Først gir vi en presentasjon av det statlige 
mottaksapparatet, av hvem mottaksbeboerne er, botid i mottak og språkopplæring (3.1). 
Vi presenterer etterpå kort de ulike aktørene som er involvert i mottaksapparatet, samt 
dagens forvaltningspraksis når det gjelder nærmiljøarbeid ved asylmottak (3.2). Deretter 
gir vi en kort gjennomgang av tidligere forskning som berører asylmottak og nærmiljø 
(3.3). Den neste delen går inn på ulike sider ved mottaksoppholdet, som gjør at nærmiljøet 
har stor betydning for mottaksbeboere (3.4). 

3.2 BAKGRUNNSBILDE

STATLIGE MOTTAKSSENTRE

I Norge har staten et ansvar for å tilby asylsøkere som kommer til landet plass i statlige 
mottakssentre. Asylmottak er et frivillig botilbud for asylsøkere som kommer til Norge. 
Ettersom   det  følger  visse   økonomiske   ytelser   med   bosetting  i  mottak,  velger 
imidlertid de fleste å ta i mot dette tilbudet.

Ordningen med statlige mottakssentre for asylsøkere ble innført i 1988, samme året 
som UDI ble opprettet. Denne formen for organisering gir andre rammebetingelser for 
relasjoner og samhandling mellom asylsøkere og lokalsamfunnet, enn for eksempel 
mottaksapparatet i Sverige. Her kan asylsøkerne velge om de vil bo i leiligheter som 
tilhører Migrationsverket eller om de vil bo hos slekt og venner, uten at dette påvirker 
retten til økonomisk støtte. I dag benytter over halvparten seg av muligheten til å finne 
bolig selv (Migrationsverket 2009).
 
Innkvarteringen av asylsøkere i tomme institusjonsbygninger, hoteller og andre store enheter 
gjør beboerne svært synlige som ”de andre”. Innkvarteringen blir et slags symbol på deres 
annerledeshet og deres usikre status. Slik vil mottaksområdet lett oppfattes som fremmed 
og truende. Det har imidlertid vært en utvikling mot en større bruk av desentraliserte 
mottak hvor det benyttes leiligheter spredd utover i den aktuelle kommunen. I 2008 var 
over 40 av 106 mottak mer eller mindre desentraliserte (UDI 2008g). Utviklingen mot flere 
desentraliserte mottak begrunnes med at denne boformen vil fremme trivsel og kontakt 
med nærmiljøet. Bosetting i leiligheter gir et bedre grunnlag for en hverdagslig kontakt 
mellom beboere på asylmottak og lokalbefolkningen. Lokalsamfunnet reagerer også ofte 
mindre på å få en familie som nabo enn et større sentralisert mottak. Et annet argument 
er at desentralisert innkvartering ”gir beboerne en mer normal livssituasjon” (Ibid.). Å bo i 
egne leiligheter gir større tilhørighet, bevegelsesfrihet og rom for ansvarstaking; faktorer 
som er viktig i identitetsarbeidet (Berg og Sveaass 2005). Desentraliserte mottak gjør 
det også lettere å gjøre små endringer i kapasiteten hvis behovet forandrer seg. UDI 
ønsker imidlertid en blanding av desentraliserte og sentraliserte mottak. Dette begrunnes 
med at desentraliserte mottak ofte er et dyrere alternativ, samt at det er mer effektivt 
å opprette sentraliserte mottak ved store og raske ankomster (UDI 2008b). Samtidig 
trekkes det frem at sentraliserte mottak kan gi en sterkere grad av trygghet og kontakt 
med de mottaksansatte (Berg og Sveaass 2005).
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DIFFERENSIERT BEBOERGRUPPE

Det finnes i dag tre typer asylmottak: i) transittmottak hvor asylsøkerne bor til 
helseundersøkelse og asylintervju er gjennomført; ii) ordinære mottak hvor man bor mens 
søknaden behandles, og mens man venter på retur eller bosetting og iii) ventemottak for 
de som har fått endelig avslag og som ikke vil returnere frivillig (UDI 2008b).2  

Denne studien retter seg mot ordinære mottak, og her kan det differensieres mellom tre 
hovedgrupper beboere:

1. Beboere som venter på svar på sin asylsøknad/klage
2. Beboere som har fått oppholdstillatelse og som venter på bosetting
3. Beboere som har fått endelig avslag, men som av ulike grunner ikke kan sendes 

tilbake til hjemlandet 

Avhengig av formell status vil beboerne ha ulike referanserammer for sin kontakt med 
nærmiljøet. Det er naturlig å anta at en person som vet hun får bli i Norge, vil ha en større 
motivasjon til å lære seg norsk og knytte bånd til lokalbefolkningen (se for eksempel 
Brekke 2004). Denne dynamikken vil vi kommer nærmere tilbake til nedenfor. Vi kan også 
anta at variasjonen i formell status har en betydning for hvordan majoriteten oppfatter 
legitimiteten i argumenter om integrering og relasjoner. Erfaring viser at mange mener 
det er en forskjell mellom å tilrettelegge for relasjoner til mennesker som allerede har fått 
opphold i Norge, og mennesker kanskje bare skal bli et par måneder (UDI 2005).

Vi kan også skille mellom ulike beboergrupper som: familier og enslige, kvinner og menn, 
barn og voksne. Boforhold, aktivitetstilbud og økonomiske forhold vil virke ulikt inn for 
disse gruppene (se Lauritsen og Berg 1999). Erfaring viser for eksempel at enslige kvinner 
med barn har vanskelig for å få tid og mulighet til å delta på aktiviteter (Ibid.). Samtidig 
vil det være naturlig å anta at enslige vil ha større behov for kontakt med lokalsamfunnet 
enn familier. 

BOTID I MOTTAK

I reglement for drift av statlige mottak er det beskrevet at mottak skal være ”et nøkternt og 
forsvarlig innkvarteringstilbud” (UDI 2008e: 4). Asylmottak er i utgangspunktet  innrettet  
for å være et midlertidig botilbud. Tallene viser imidlertid at folk ofte bor der mye lenger. 
Gjennomsnittlig   botid    på   mottak   i   2008   var   15   måneder   (UDI  2009b), mens 
gjennomsnittlig ventetid fra  innvilget oppholdstillatelse  til  bosetting  var  5,9 måneder 
(IMDi 2009: 49).  Samtidig vet  man  at enkelte  bor flere  år i  mottak.  Videre  bor  det en
gruppe mennesker i mottak som har  fått  avslag på sine  asylsøknader, men som ikke kan 
reise  tilbake fordi  Norge ikke  har en  returavtale med deres hjemland eller fordi det er 
usikkerhet rundt deres  identitet. Disse menneskenes  situasjon er  spesielt kritisk. Som
det fremgår her, bor altså mange mye lenger i mottak enn det mottaket er beregnet på  i
sin utforming og innretning.  

De viktigste årsakene til at folk bor lenge på mottak er lange saksbehandlingstider og 
problemer med bosetting i kommunene ved innvilget opphold. Saksbehandlingstidene 
øker med antall asylankomster. Mens det i 2006 kom 5 320 asylsøkere til Norge, var 
tilsvarende antallet i 2008 14 431 (SSB 2008; UDI 2009a). Veksten i antall asylsøkere har 
også gitt flere asylmottak. I 2006 var det 66 mottak rundt om i landet, og antallet økte til 
104 i løpet av 2008 (UDI 2007; UDI 2009b). Figur 3.1 viser variasjonen i antall asylsøkere..  

NORSKOPPLÆRING

Det har vært varierende praksis i forhold til språkopplæring. For eksempel falt retten til 
norskopplæring bort i 2003, for så å bli gjeninnført i 2007. I dag har asylsøkere rett til 250 
timer norskopplæring. Denne retten opphører ved endelig avslag på asylsøknaden (UDI 
2008b). 

2 I 1991 ble det prøvd ut en mer differensiert modell med primær- og sekundærmottak for ulike type beboere. Beboere som avventet 

svar på asylsøknaden ble bosatt på primærmottak, mens beboere som hadde fått opphold og ventet på bosetting ble bosatt på 

sekundærmottak. Primærmottakene ble imidlertid raskt overfylte, og UDI gikk bort fra denne modellen etter kun et år (UDI 2008b))
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Figur 3.1: Antall asylsøkere til Norge fra 1983-2008

I en rapport om ”Innvandreres deltagelse i bomiljø” viser Søholt (1994) hvordan språket 
er en av de viktigste barrierene for deltagelse av personer med innvandrerbakgrunn. 
Både innvandrere og nordmenn i hennes undersøkelse gir uttrykk for at de vil ha kontakt, 
men: ”Når kommunikasjonen likevel ikke skjer, legger begge gruppene skylden på at 
innvandrere ikke kan norsk. Gruppene har ikke et felles språk å kommunisere på” (Ibid: 
55). Sitatet er også beskrivende for situasjonen for kommunikasjon internt på asylmottak 
og mellom beboere og lokalsamfunn. 

3.3 ANSVARSFORDELING

I denne delen vil vi se kort på ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene når det gjelder
å ivareta nærmiljøperspektivet:

1. Utlendingsdirektoratet (UDI)
2. Mottaket (driftsoperatøren)
3. Kommunen
4. Det sivile foreningslivet

Vi kan skille mellom to hovedgrupper av aktører som er involvert i mottaksapparatet. For 
det første er det de tre aktørene som har et formelt ansvar i forhold til mottaket: UDI, 
driftsoperatør og kommune. For det andre har vi det sivile organisasjonssamfunn, som 
tar på seg et ansvar. 

UDI

UDI har styringsansvar for mottakene. Selve driften av mottakene er imidlertid 
konkurranseutsatt og legges ut på anbud til ulike driftsoperatører. Mottaksdrift er per 
definisjon  som  næringsvirksomhet  å  regne,  og  når  UDI  får  inn  tilbud  vurderes pris,
boligmasse,  innhold i drift og vertskommune (UDI 2009c). UDI har  tilsynsansvar og
kan instruere driftsoperatør innenfor rammene av de avtalene som foreligger. 
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Forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn er et tema i sentrale forvaltningsdokumenter 
(driftsreglementet, kravspesifikasjonen og etiske retningslinjer). Det er en målsetting for 
norske myndigheter at mottaket skal ”sikre god kommunikasjon og samhandling mellom 
mottaket og dets beboere, og lokalsamfunnet” (UDI 2008e: 12). Videre er det en målsetting 
at mottaket skal ”sikre at beboere er aktive deltakere og premissleverandører i informasjon 
til og kontakt med nærmiljøet” (UDI 2008e: 12). Også i de etiske retningslinjene for 
mottaksdrift understrekes det at det er et mål at de ansatte skal: ”fremme gode relasjoner, 
toleranse og samhandling i lokalmiljøet og være aktive brobyggere mellom mottak og 
lokalsamfunn” (UDI 2008f: 2). 

Rundskriv 2008-027 spesifiserer krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlige 
mottak. Kravet om tilfredstillende aktivitetstilbud er altså et av kravene som UDI stiller 
til mottaket som motytelse mot tilskudd til drift. Målet er at mottakene skal tilrettelegge 
for at beboere kan delta i, og også være pådrivere for, fritidsaktiviteter på og utenfor 
mottaket. Som beskrevet er det beboere over 18 år som er vårt hovedfokus i denne 
rapporten. Kravet til fritidsaktiviteter for voksne beboere er formulert som følger: 
”Mottaket skal ha et aktivitetsprogram som beboerne har hovedansvar for. Programmet 
skal inkludere tilrettelagte fritidsaktiviteter innen for eksempel sport og hobby, samt 
fellesarrangementer. Deltakelsen skal være frivillig”. Kravet til fritidsaktiviteter for barn 
og ungdom under 18 år er: “Mottaket skal legge til rette for at foresatte og andre voksne 
beboere kan delta i planlegging, utforming og gjennomføring av fritidstilbudet for barn 
og ungdom. Mottaket skal legge til rette for og følge opp at de ulike aldersgruppene har 
et fritidstilbud som ivaretar deres ønsker og behov, også i ferier” (UDI 2008h).

Siden 2006 har det årlig vært bevilget ekstra aktivitetsmidler til barn og unge. Denne 
bevilgningen har de siste årene vært på 5,5 millioner kroner. Frivillige lag og foreninger kan 
søke om slike midler til ulike typer prosjekter og aktiviteter. Dekking av medlemskontigent 
inngår også her. Mottaket kan også søke om slike midler til ulike prosjekter. UDI har også 
i flere år hatt et nært samarbeid med Fotballforbundet på nasjonalt nivå om ulike typer 
prosjekter. En av målsettingene med disse midlene er å sikre at alle barn og unge får et 
tilbud, uavhengig av hvor mottaket er lokalisert. Det vil ofte være mange aktører som har 
mulighet til å gjøre noe i større byer, mens det i utgangspunktet er vanskeligere å få noe 
til for aktører i mindre distriktskommuner. 

I de sentrale styringsdokumentene fra UDI finner vi tre hovedargumenter for betydningen 
av samhandling og relasjoner mellom mottak og lokalsamfunn:

•	 Livskvalitet, integrering og kvalifisering
•	 Unngå konflikt og rasisme, samt opprettholde asylinstituttet sin legitimitet i det 

norske samfunnet
•	 Sikring av velfungerende kommunale tjenester ovenfor asylsøkere

DRIFTSOPERATØR/DET ENKELTE MOTTAK

Det finnes tre hovedtyper driftsoperatører; i) private aktører, ii) frivillige organisasjoner 
og iii) kommuner. I dag dominerer de private aktørene markedet. Ansvaret for å 
skape og vedlikeholde gode relasjoner til lokalsamfunnet er, som vist ovenfor, nedfelt 
i driftsreglementet og den tilhørende kravspesifikasjonen for drift av mottak. Det er 
således driftsoperatøren som har det praktiske og daglige ansvaret  for nærmiljøarbeidet. 
Det stilles krav til driftsoperatør om tilrettelegging for samhandling med ulike kommunale 
etater, informasjon til næringsdrivende og naboer og samarbeid med skole, lag og 
organisasjoner. 

KOMMUNEN

Kommunen sin rolle som vertskommune er først og fremst å tilby visse tjenester innenfor 
helse og omsorg og opplæring, i henhold til sektoransvaret. I en rapport fra 2005 viser 
Berg og Sveaass til at tre av fire mottak vurderer kontakten med mottaket og eksterne 
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kommunale instanser som god (Berg og Sveaass 2005). UDI uttrykker samtidig et ønske 
om at ”kommunen er med på tilretteleggingen, fordi det får betydning for holdningsklimaet 
i kommunene, og mottaket kan bli en ressurs både for kultur- og næringsliv” (UDI 2008d). 

Beboere på asylmottak inngår ellers ikke formelt i kommunens arbeid for integrering og 
inkludering. Det er først når en person eventuelt får oppholdstillatelse, at vedkommende
kommer i målgruppen for kommunenes integreringsarbeid

DET SIVILE FORENINGSLIV

Frivillige i organisasjoner som Redd Barna, Røde Kors og Frelsesarmeen gjør en stor 
innsats når det gjelder å skape aktivitetsmuligheter for beboere på mottak - både på 
selve mottaket, men også i nærmiljøet. Lokale idretts, - og kulturforeninger tar også ofte 
på seg slike oppgaver. Dette vil både være i form av egne aktiviteter for beboere på 
mottaket og integrering av beboerne i eksisterende aktiviteter i lokalsamfunnet. 

I Berg og Sveaas (2005) sin studie fra 2005 svarer 82 % av mottakene bekreftende 
på at de har etablert kontakt med lokale frivillige organisasjoner. Her er det særlig 
frivillighetssentraler, idrettslag, humanitære organisasjoner og menigheter som er 
fremtredende. 

Som vist ovenfor, kan frivillige foreninger og organisasjoner søke om tilskudd til å drive 
arbeid ovenfor barn og unge på asylmottak.

3.4 FORELIGGENDE FORSKNING

Det finnes lite systematisert forskning på nærmiljøet som en dimensjon ved norske 
asylmottak. UDI skrev i 2005 en rapport om ”Kommuner med asylmottak” som berører 
tematikken direkte (UDI 2005). Det finnes også noe forskning på feltet som omhandler 
reaksjoner fra lokalsamfunnet ved etableringen av mottak (Halvorsen et al. 2002). 
Erfaring viser at fremgangmåten ved etableringen av mottak kan ha stor innvirkning på 
hvordan det seinere forholdet mellom mottak og lokalsamfunn blir (UDI 2009a). Denne 
dimensjonen er imidlertid ikke så aktuell for Ytre Arna, der det har vært mottak så lenge. 
Det finnes ellers en del forskning på levekår og bomiljø i mottak som beskriver nærmiljøet 
mer indirekte (se blant annet Lauritsen og Berg 1999; Berg og Sveaass 2005). Selv om det 
er lite systematisert forskning på tematikken, viser likevel den forskningen som foreligger 
at det er belegg for å hevde viktigheten av nærmiljøperspektivet fra to hold: 

•	 Relasjoner og sosial aktivitet i nærmiljøet er viktig for beboeres livskvalitet.
•	 Beboeres deltagelse i nærmiljøet er viktig for å forebygge konflikt og rasisme. 

Vi vil kort gå nærmere inn på disse to momentene under. 

BEBOERES LIVSKVALITET

Behovperspektivet – kartleggingen av de involverte aktørenes behov – er viktig i 
nærmiljøprosjekter (se Holm 2006). Når vi studerer muligheten for å skape relasjoner 
mellom beboere og nærmiljøet, må vi kjenne til hvordan beboere på mottak har det og 
hva ventetiden gjør med dem. Hvordan opplever de sine liv og hva slags psykososiale 
forhold lever de under i mottak? Forskning på bomiljø i mottak og de psykososiale 
forholdene for asylsøkere berører ofte indirekte nærmiljøet eller ”det store nabolaget” 
(Lauritsen og Berg 1999; Brekke 2004; Berg og Sveaass 2005). På bakgrunn av denne 
forskningen finnes det en del kunnskap om betydningen av nærmiljøet for beboernes 
livskvalitet. Dette gjelder særlig behovet for sosial kontakt og aktivitet, og behovet for å 
føle seg som ”et normalt menneske”. Disse aspektene ved menneskers liv henger nært 
sammen.

Det har vært gjennomført flere forskningsprosjekter om livskvalitet og velferd i norske 
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asylmottak de siste årene (se blant annet Lauritsen og Berg 1999; Borchgrevink 2001; 
Berg og Sveaass 2005). Forskningen viser at asylsøkere og flyktninger som gruppe er 
preget av psykiske lidelser som sorgreaksjoner, depresjoner, angst og posttraumatiske 
stressreaksjoner. Dette er ikke bare knyttet til situasjonen før de kom til mottaket - også 
ventetiden og forholdene på mottaket virker inn på situasjonen deres. Berg og Sveaass 
karakteriserer livet på mottak som en ”unntakssituasjon preget av venting, usikkerhet og 
redusert påvirkningsevne” (Berg og Sveaass 2005: 120). Belastningene ved ventetiden 
kan forsterke en allerede eksisterende problematikk. Silove (i Berg og Sveaass 2005) 
hevder at det ser ut som om at asylsøkere får forverrede symptombilder jo lenger tid 
det går etter ankomst i vertslandet uten at foreligger endelig svar på asylsøknaden. 
Ventetiden oppleves som om livet er satt på vent, og følelsen av å være frarøvet sitt 
livsprosjekt eller selve sin identitet fremheves av asylsøkerne.

Passivitet og mangel på aktiviteter fremheves som noe av det beboerne opplever som det 
verste med å bo i mottak (Lauritsen og Berg 1999). Det er et stort behov for meningsfulle 
aktiviteter og for sosial kontakt. Å kunne være aktiv er et pusterom og gir mening i en 
monoton tilværelse. Deltagelse i aktiviteter skaper også sosial kontakt (Ibid.) Berg og 
Sveeass (2005) skriver: 

”Det kan virke som asylmottak med gode resultater i forhold til å forebygge 
psykiske problemer, også er de mottakene som best har greid å dempe de negative 
virkningene av ventetiden gjennom å få aktivert beboerne på meningsfulle måter” 
(Berg og Sveaass 2005: 119).

Borchgrevink (2001) viser til at mange asylsøkere opplever at de ”lever på siden av 
samfunnet” (se også Mathisen 2007). Kontakten til lokalsamfunnet og hvordan beboerne 
opplever å bli møtt har betydning for om beboerne føler seg aksepterte og normale. 

•	 Prosessen rundt opprettelsen

•	 Konflikter og kriminalitet

•	 Antall beboere

•	 Skepsis og usikkerhet – redsel for endring

•	 Fremmedfrykt, rasisme og generalisering

•	 Opplevelsen av beboerne som passive og lite 

interessert i å delta

•	 Slitasje

•	 Informasjonstiltak

•	 Et godt samarbeid mellom mottaket og 

kommunen

•	 Aktivt mottakspersonell

•	 Beboernes deltagelse i lokalsamfunnet

•	 Fravær av konflikt

•	 Mulighet til å arbeide

•	 Norskopplæring og introduksjonsprogram

•	 Desentralisert mottak

Årsaker til en negativ utvikling i forholdet mellom 

mottak og lokalsamfunn

Tiltak som skaper grunnlag for et godt forhold

Intervjuer blant beboere viser at mange savner kontakt med mennesker i nærmiljøet 
rundt, og synes det er vanskelig å finne møteplasser. Skepsis fra lokalbefolkningen gjør 
det ekstra vanskelig å møtes (Lauritsen og Berg 1999). I forbindelse med en studie av 
de psykososiale forholdene ved asylmottak ble det rettet spørsmål til mottaksansatte 
om hvilke forhold som har betydning for det totale psykososiale miljøet. Her ble både 
manglende kontakt mellom mottaket og lokalsamfunn, dårlig aktivitetstilbud for beboere 
og holdninger i lokalsamfunnet trukket frem som hindringer (Berg og Sveaass 2005). 

LOKALSAMFUNN, DELTAGELSE OG FOREBYGGING AV KONFLIKT

I en konsekvensanalyse av en mulig etablering av et transittmottak i Evje og Hornnes i 2002 
skriver Halvorsen m. fl. (2002) om hvilke forhold som var av betydning for lokalbefolkingens 
holdninger til transittmottaket. De peker spesielt på behovet for trygghet og graden av 
informasjon og kommunikasjon. Dette er to dimensjoner som vi også kjenner igjen fra 
mediedebatten om mottaksapparatet i 2008. Halvorsen m. fl. (Ibid.) viser også til det 
de kaller følelsen av ”Davids kamp mot Goliat”. I enkelte kommuner er folks skepsis mot 

Tabell 3.1: Faktorer som har betydning for forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn
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politikere og sentrale myndigheter stor. Folk opplever at sentralmyndigheten plasserer 
asylmottak i utkantkommunene og på denne måten skyver problemene unna seg selv. 

UDI gjennomførte i 2005 en studie av forholdene mellom asylmottak og lokalsamfunn i 
6 små kommuner der det hadde vært asylmottak noen år (UDI 2005). Her peker de også 
på noen årsaker til at det kan bli en negativ utvikling i holdningene til mottaket, samt til 
tiltak som kan legge grunnlag for et godt forhold (tabell 3.1). Noen av disse punktene er 
rammebetingelser som ligger fast, så som norskopplæring og om mottaket er sentralisert 
eller desentralisert. Andre av punktene er forhold det går an å gjøre noe med lokalt.  
En annen holdning som skapte avstand til mottaket er at folk har en tilbøyelighet til å skille 
mellom ”reelle” flyktninger og andre som ble sett på som ”snyltere” eller ”lykkejegere”. 

3.5 VIKTIGHETEN AV NÆRMILJØET

Beboere på mottak har ofte begrensede muligheter til å delta på arenaer utenfor nærmiljøet. 
Dette gjør det nærliggende å anta nærmiljøet ofte har en stor betydning for beboere på 
mottaket. Vi vil gå nærmere inn på tre strukturelle forhold ved mottaksoppholdet som 
gjør nærmiljøet til en viktig dimensjon i mottaksbeboernes liv. Disse er: 

•	 Økonomisk situasjon
•	 Lokalisering av mottak
•	 Mulighet for arbeid

ØKONOMISK SITUASJON

Det utbetales økonomiske ytelser til beboere på mottak. Utbetaling av disse ytelsene 
forutsetter at beboeren oppholder seg på mottaket. Det er mulig å søke om permisjon, 
men ikke forhåndsavtalt fravær fører til trekk for fraværsperioden. Også andre brudd på 
regler og forpliktelser fører til trekk i dette basisbeløpet. Beboere som har fått endelig 
avslag på søknad mister økonomiske ytelser fra den dato som er satt som utreisefrist. 
Enslige voksne får inntil 3 100 kroner per måned, og dette skal dekke alle personlige 
utgifter for den enkelte beboer som mat, transport, klær osv (UDI 2008c). 

Dårlig økonomi er et hinder for deltagelse på en rekke aktiviteter som koster penger og 
hindrer også mobilitet og mulighet til å delta på arenaer utenfor nærmiljøet. 

LOKALISERING AV MOTTAK

Mange mottak ligger i utkantkommuner eller et stykke fra sentrum, slik tilfellet også 
er i Ytre Arna. Ettersom beboere på mottak svært sjelden har bil, vil de dermed være 
avhengig av enten å bruke kollektivtrafikk eller benytte seg av arenaer i gåavstand fra 
mottaket. Kollektivtilbudet, både antall avganger og avgangstidspunkt, blir derfor svært 
viktig for at beboerne skal kunne delta på arenaer utenfor nærmiljøet. Samtidig er ikke 
et godt kollektivtilbud tilstrekkelig i seg selv, beboerne må også ha mulighet til å benytte 
seg av dette. De trange økonomiske rammene gjør at utgiftene til kollektivtransport 
representerer en stor utgift. Mottakene har ulike praksiser når det gjelder å dekke utgifter 
til kollektivtransport. Etter at den rød-grønne regjeringen gjeninnførte norskundervisning 
for asylsøkere i 2007, blir busskort imidlertid ofte dekket i undervisningsperioden. 
Driftsoperatør for mottaket er ansvarlig for å sikre beboerne skyss til og fra undervisning, 
dersom de bor mer enn seks kilometer fra stedet der opplæringen gis (UDI 2007).

MULIGHET FOR ARBEID 

Studier viser at arbeidsplassen trolig er den viktigste arenaen for integrasjon (se blant 
annet Hidle og Vangstad 2008). Gjennom arbeid kan man lære språk, opparbeide seg 
kunnskap om nye kulturelle koder og samfunnsliv og få nye sosiale relasjoner. Ønsket om 
å kunne forsørge seg selv og bruke seg selv gjennom jobb fremheves som svært viktig i 
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forbindelse med asylsøkeres velferd og livskvalitet (Berg og Lauritsen m. fl. 2005).

Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse inntil søknaden om asyl er avgjort (UDI 
2006).3 Dersom søkeren har fått avslag på sin asylsøknad, kan hun beholde den 
midlertidige arbeidstillatelsen til endelig vedtak foreligger. I 2008 fikk 6 805 asylsøkere 
arbeidstillatelse, men det er uklart hvor mange som faktisk var i jobb (VG 16.02.2009). 

Flere forhold vanskeliggjør imidlertid asylsøkeres tilgang til jobbarenaen. Colic-Peisker 
og Tilbury (i Hidle og Vangstad 2008) argumenterer for at etnisitet, synlig annerledeshet 
og mangel på svake bånd og nettverk hindrer flyktningers mulighet for deltagelse på 
arbeidsmarkedet. Dette er faktorer som muligens i enda større grad gjelder beboere på 
mottak. NHO viser i tillegg til hvordan uvissheten over hvor lenge asylsøkere kan jobbe er 
en forklaringsfaktor på hvorfor enkelte arbeidsgivere vegrer seg for å ansette asylsøkere 
(Aftenposten 20.09.2008). Det er også usikkerhet knyttet til manglende tidsbegrensning 
på den midlertidige arbeidstillatelsen, og at arbeidsgivere ikke får beskjed fra UDI om den 
blir gjort ugyldig.

3.6 OPPSUMMERING – EN SPESIELL KONTEKST

Asylmottakskonteksten byr på noen særegne utfordringer i arbeidet med å skape 
relasjoner mellom innvandrerbefolkningen og resten av lokalbefolkningen. Vi kan 
summere opp noen sentrale momenter, som fungerer som rammebetingelser når det skal 
tilrettelegges for relasjoner i denne konteksten: 

•	 Usikkerhet angående hvor lenge beboerne skal bli på stedet og angående deres 
status

•	 Usikkerhet rundt hvor lenge asylmottaket skal bli på stedet/kommunen. 
•	 Ventetidens passiviserende virkning på beboerne
•	 Ulike behov for kontakt i lokalbefolkning og blant mottaksbeboere
•	 Skepsis mot endring i lokalsamfunnet, fremmedfrykt, rasisme
•	 Mangel på felles språk
•	 Mottak lokaliseres ofte til avsidesliggende steder med få tilbud i nærmiljøet og 

dårlig kollektivtilbud
•	 Beboernes dårlige økonomi gir begrensede muligheter til å delta på arenaer 

som koster penger og/eller som foregår utenfor nærmiljøet (kostnader til 
kollektivtransport)

•	 Beboere på mottak har begrenset tilgang til det som trolig er den viktigste 
arenaen for integrering: Nemlig arbeidslivet

•	 Beboerne faller utenom kommunens generelle arbeid for inkludering og 
integrering

3 ”For at en slik tillatelse kan gis må det vært foretatt asylintervju av søkeren. Det må videre ikke være tvil om søkerens identitet, og i 

tillegg må det ikke være aktuelt å bortvise søkeren eller fremme tilbaketakelsesbegjæring overfor et annet land” (UDI 2006).
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”DISSE SKILDRINGENE FRA ARNA 
KAN JEG HUSKE FRA MIN TIDLIGSTE 
BARNDOM, DE ER PÅ EN MÅTE BLITT 
MEG HELLIGE (FORORD TIL BOKEN 
”ARNE FABRIKKER 1846-1946)

4.0YTRE ARNA – HIS-
TORIE, GEOGRAFI 
OG STEDSIDENTITET
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4.1 innledning

Ulike egenskaper ved stedet og mottaket har betydning for forholdet mellom asylmottaket 
og lokalsamfunnet. Slike kontekstuelle forhold skaper både muligheter og begrensninger 
for samhandling og kontakt. Kunnskap om stedet der mottaket skal etableres/er etablert 
er derfor svært viktig.

I dette kapittelet gir vi et kort beskrivelse av tettstedet Ytre Arna (4.1). Deretter ser vi 
nærmere på Arna statlige mottak (4.2). Som beskrevet kan de dominerende stedsbildene 
på et sted gi et innblikk i viktige elementer ved den lokale stedsidentiteten. Vi vil derfor 
gå nærmere inn på de viktigste stedsbildene blant lokalbefolkningen i Ytre Arna (4.3). Til 
slutt ser vi på hvilke betydning stedsbildene har for hvordan informantene forholder seg 
til asylmottaket og mottaksbeboerne (4.4).

4.2 Kort om geografi og historie

Ytre Arna er et tettsted nordøst i Bergen kommune med ca 2 500 innbyggere (SSB 
2008). Det var etablering av tekstilindustri langs Blindheimselva i 1846 som ble starten på 
Ytre Arna som sted og lokalsamfunn. Med dette begynte en periode preget av vekst og 
optimisme som kom hele lokalsamfunnet til gode. Arne Fabrikker hadde en finger med 
i det meste som skjedde i Ytre Arna. Bygging av Ytre Arna Kirke, Kulturhuset Sentrum, 
Arna Stadion og Ytre Arna skole er noen eksempler. Her finner man også Norges eldste 
samvirkelag, startet i 1876, nå Coop Prix. For fabrikken ble sjøveien viktig, og allerede i 
1864 ble dampskipet D/S Arne satt i trafikk til Bergen. I 1963 hadde Arne Fabrikker 1 000 
ansatte og ble regnet som en av de største og mest moderne tekstilfabrikker i Norge. 

I løpet av 70- og 80-tallet ble imidlertid industrien gradvis bygget ned, noe som også fikk 
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Figur 4.1: Kart over Bergen med Ytre Arna
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ringvirkninger for andre samfunnsområder. I dag ser man sporene etter industrihistorien 
i den eksisterende bebyggelsen, både i form av de bygningene som ble reist, men også 
i form av forfall og tomme lokaler. I andre deler av kommunen foregikk det en stor vekst 
både i arbeidsplasser og boligbygging, men dårlige kommunikasjonsmuligheter gjorde 
Ytre Arna til et lite attraktivt sted (Haaland 1996). Mens det tidligere hadde vært et rikt 
tilbud av butikker og servicetjenester i Ytre Arna sentrum som postkontor, apotek, bank, 
tannlege og flere butikker, er det nå bare et fåtall igjen. I dag kan Ytre Arna karakteriseres 
som en ”soveby” og slik deler den skjebne med en rekke andre tidligere industristeder i 
Norge. Nedbygging av servicetjenester gjør at innbyggerne må reise enten til Indre Arna, 
Åsane eller Bergen sentrum for å utføre daglige gjøremål. Kollektivtilbudet i Ytre Arna 
er ikke spesielt bra, og særlig i helgene er det sjelden avganger. Samtidig bruker man 
dobbelt så lang tid med buss som med bil for å komme seg til Ytre Arna fra Bergen 
sentrum. Bilen blir da et viktig fremkomstmiddel. 

Med formål å bøte på forfallet som preger Ytre Arna sentrum og utbedre trafikksituasjonen, 
ble en ny reguleringsplan vedtatt i 2007. Denne planen innebærer blant annet etablering 
av en miljøgate gjennom sentrum for å forbedre trafikksikkerheten for gående og 
kjørende. I planen ligger det også tiltak som vil redusere antall parkeringsplasser, noe som 
har møtt kraftig motsand lokalt. Kritikken går ut på at færre parkeringsplasser vil gå ut 
over det næringslivet og aktivitetstilbudet som er igjen i Ytre Arna, og man er redd for å 
miste den lokale kiosken og butikken (Bygdaytt 03.03.2009). 

4.3 ARNA MOTTAKSSENTER

Arna statlige mottak ble etablert i 1987 og er et av Norges eldste asylmottak (UDI 2008b). 
Mottaket drives av Hero Norge AS, den største driftsoperatøren i Norge med totalt 29 
mottak rundt om i landet (per desember 2008). 

Mottaket i Ytre Arna er delvis desentralisert og består av en sentralisert hovedbygning 
(et hybelhus) og 20 desentraliserte leiligheter rundt om i tettstedet. De fleste familier bor 
i leiligheter (UDI 2008a). I hovedbygningen er det både enkeltrom og dobbeltrom, samt 
et rom for tre personer. I tillegg er det treningsrom, tv-rom, internettrom, vaskerom og 
kvinnerom.

Frem til sommeren 2008 hadde også mottaksledelsen kontorer i hovedbygningen, 
men høsten 2008 ble disse flyttet til Ytre Arna sentrum. Flyttingen av kontorer, samt 
flere desentraliserte leiligheter, har økt kapasiteten på mottaket fra 120 til 165 beboere 
(Hero Norge 2008). I desember 2007 bodde det asylsøkere fra 18 ulike nasjonaliteter på 
mottaket. 

Mottaket i Ytre Arna er et ordinært mottak, det vil si at beboerne enten først har vært på 
transittmottak eller på andre mottak rundt om i landet. Det er imidlertid få som kommer 
direkte fra transittmottak, mens de fleste har bedt om å bli flyttet til mottaket i Ytre Arna 
fra andre mottak rundt om i landet. Svært mange av beboerne på mottaket i Ytre Arna 
har bodd lenge i Norge (UDI 2008a). En av hovedgrunnene til at folk vil til asylmottaket 
er at det ligger i Bergen. Flere har familie eller bekjente i Bergen. 

UDI stiller krav til beboermedvirkning ved mottak. Blant annet skal det enten være et 
samarbeidsråd der minimum to tredjedeler av medlemmene er beboere, eller et rent 
beboerråd. Det har imidlertid vært vanskelig å få dette til å fungere i Ytre Arna, og det er 
ikke noe fungerende samarbeidsråd i Ytre Arna (per mai 2008) (UDI 2008a). En viktig 
grunn til at dette har vært vanskelig å få til i Ytre Arna, er at mange av beboerne har 
nettverk utenfor mottaket. 

4.4 DOMINERENDE STEDSBILDER

Stedsbilder er forstillinger om hvordan stedet er og hvordan det bør være. Vi vil gå nærmere 
inn på noen viktige stedsbilder blant våre informanter fra lokalbefolkningen i Ytre Arna. 
Stedsbildene gir et innblikk i hvilke betydning Ytre Arna har for informantene, og hva som 
er den dominerende definisjonen av stedet. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er: 
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Hva slags fortolkningsramme utgjør slike stedsbilder for lokalbefolkningens oppfattning 
av asylmottaket? 

Det er særlig fire stedsbilder som er viktige for informantene våre:

•	 Ytre Arna er et åpent sted
•	 I Ytre Arna kjenner alle hverandre
•	 Ytre Arna har et unikt kultur- og foreningsliv
•	 Ytre Arna er i nedgangstider

YTRE ARNA ER ET ÅPENT STED

Mange av informantene vektlegger at Ytre Arna er et åpent sted. Det synes som om 
referansen til åpenhet gjøres ut ifra to ulike utgangspunkt. For det første beskriver flere 
informanter Ytre Arna som åpent i betydningen av at befolkningen er vant til at det 
kommer innflyttere. Som gammelt industristed er Ytre Arnas historie preget av stadig 
tilflyttende arbeidere til tekstilindustrien. De som bor i Ytre Arna er derfor vant til en 
gjennomstrømming av folk i bydelen og til å stadig måtte forholde seg til nye naboer. 
Flere av informantene mener dette har innvirkning på hvordan innbyggerne forholder seg 
til mottaket. To av informantene sier det slik: 

”… Ytre Arna [har] alltid vært en plass der folk har kommet langveis fra og fått seg 
arbeid” (Lokalbef. 2); ”Okei, det er mennesker fra mange land her, men det er tross alt 
en gammel industristad og de er vant til at det kommer nye arbeidere” (Lokalbef. 11). 

For det andre viser beskrivelsen om åpenhet til at Ytre Arna er et sted der alle blir møtt 
med et ”hei”. Flere av informantene fremhever det som en viktig verdi at man sier ”hei” til 
alle på gaten, uavhengig om folk er nykommere eller har bodd i Ytre Arna i generasjoner. 
En informant sier det slik: 

”Jeg treffer de [beboerne] mest på gata. Men jeg vet jo ikke hvem som er hvem. Jeg 
vet ikke hvem som bor på mottaket. Så det er liksom på gata jeg treffer de og her i 
Ytre Arna er det vanlig å si hei til alle du møter på en måte” (Lokalbef. 4). 

Forestilling om at Ytre Arna er et åpent sted, det vil si et at lokalbefolkningen er vant til 
å forholde seg til innflyttere, samt at det er en viktig verdi å si ”hei” til alle man møter, 
utrykker også et ønske om hvordan Ytre Arna bør være. 

I YTRE ARNA KJENNER ALLE HVERANDRE

Flere av våre informanter er vokst opp i Ytre Arna, og har hatt familie på stedet i 
generasjoner. Mange av informantene fremhever betydningen av at Ytre Arna er et sted 
der ”alle kjenner alle”, og der folk har dype røtter til stedet. Sitatet under uttrykker dette 
tydelig: 

”Det som jeg liker her er at det er veldig lange tradisjoner, både slektsmessig og det 
at en god del har bodd her all sin tid og har veldig sterke bånd. Og kjenner hverandre 
og vet hvem hverandre her (…) Så det jeg synes er det positive her i Ytre Arna er at 
folk de kjenner slekten din tilbake i tid og vet hvor du kommer fra. Og på en måte er 
det en veldig god følelse, for da vet du hvor du hører til” (Lokalbef. 2). 

Sterk lokal tilhørighet, sterke røtter og gjennomsiktighet er sentrale kjennetegn ved Ytre 
Arna for flere av informantene

ET UNIKT KULTUR- OG FORENINGSLIV

En rekke lag og foreninger er aktive i Ytre Arna, og informantene fremhever tettstedets 
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rike og unike kultur- og foreningsliv i sine beskrivelser av stedet. Det er dette ”Arnabuen 
gjør”.  Deltagelse i foreninger og lokalt kulturliv synes også å være en svært viktig verdi 
for informantene. En av informantene våre definerer et godt nærmiljø slik:

 ”Et godt nærmiljø det er at folk engasjerer seg og er aktive i lag og foreninger” 
(Lokalbef. 4).  

FRA INDUSTRISENTRUM TIL SOVEBY

”Disse skildringene fra Arna kan jeg huske fra min tidligste barndom, de er på en måte 
blitt meg hellige”(Grieg 1946, forord til boken “Arne Fabrikker 1846-1946).

Endringen som har funnet sted i Ytre Arna preger informantenes beskrivelser av stedet. 
Det er en tapsfølelse som preger informantenes fortellinger om hvordan tettstedet har 
gått fra å være et industristed, med en rekke servicefunksjoner, til å bli en soveby. To 
sitater illustrerer dette: 

”Det er en forslumming av Ytre Arna. Det har forandret seg fra å være et sentrum, 
til å bli en soveby (…) Før var det en industriplass, en plass med arbeidsplasser, nå 
er det en ”boplass” (Lokalbef. 3); ”Samtidig er det et stort forfall i sentrum. Hvis en 
rute blir knust der ute, kan den stå knust i flere år før det skiftes. Og det forsøpler og 
gir en holdning til ungdommene ’da er det ikke så gale om jeg tar neste vindu heller” 
(Lokalbef. 8)

Sterke beskrivelser som ”forfall” og ”forslumming” utrykker denne opplevelsen av et 
hjemsted som har utviklet seg i negativ retning. 

4.5 STEDSBILDER SOM FORTOLKNINGSRAMME 

Stedsbilder uttrykker aspekter ved stedsidentitet og oppfatninger om hvordan et 
sted bør/ikke bør være. Stedsbildene er derfor en viktig fortolkningsramme for hvilke 
stedspraksiser som er passende og for endringer som finner sted. Hvilke verdier vi knytter 
til stedet og lokalsamfunnet der vi bor er også med på å definere hvordan vi forholder oss 
til hverandre. Det er derfor nærliggende å anta at de dominerende stedsbildene blant våre 
informanter i Ytre Arna har en betydning for hvordan de forholder seg til asylmottaket 
og beboerne der. 

Vi kan begynne med å se på de to første stedsbildene vi presenterte ovenfor, nemlig 
at i) Ytre Arna er et ”åpent sted”; og ii) at det er et gjennomsiktig sted eller et sted der 
”alle kjenner alle”. Disse to stedsbildene synes til en viss grad å være motstridende og gir 
muligens ulike utgangspunkt som fortolkningsramme for forholdet til mottaket. 

Åpenhet er en verdi som sannsynligvis legger grunnlag for en positiv eller nøytral 
grunnholdning til asylmottaket. Samtidig er verdier som gjennomsiktighet (alle kjenner 
alle), tilhørighet, røtter og trygghet viktige for informantene. Dette er verdier som kan 
være vanskelig å forene med åpenhet. En av våre informanter, som har flyttet fra mottaket 
til en annen bydel i Bergen sa til oss:

 ”Ytre Arna er utrolig lukket. Nesten alle har familie som har bodd der i generasjoner. 
Etter to måneder i en annen bydel kjente jeg like mange som etter mange år i Ytre 
Arna (Beboer 10). 

Sitatet tyder på at Ytre Arna kan oppfattes som et lukket samfunn av de som kommer 
utenfra, slik vi også vil se i neste kapittel. 

Lokal deltagelse og engasjement er viktige verdier i lokalsamfunnet. Dette synes å være en 
viktig fortolkningsramme for hvordan våre informanter tenker om beboerne på mottaket. 
Vektleggingen av deltagelse kan åpne for at beboerne på mottaket kan bli sett på som 
mulige ressurser i nærmiljøet, eller som potensielle medlemmer i lokale foreninger. Det 
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synes imidlertid i større grad for å være et potensial for dette, enn at det faktisk skjer. Som 
vi kommer tilbake til har det i praksis vært liten rekruttering av beboere til eksisterende 
foreninger og lag (delvis med unntak av barn). Det har også vært en episode i Ytre Arna 
der enkelte beboere som ønsket å delta i frivillig arbeid som natteravner ble hindret i 
dette på grunn av motstand fra andre enkeltmedlemmer. 

Samtidig synes asylmottaket i stor grad å bli vurdert etter i hvor stor grad det har deltatt 
på ulike kulturelle arrangement, og utvist et engasjement for det som skjer i Ytre Arna. 
Forestillingen om at alle som bor i Ytre Arna bør være aktive og engasjerte deltakere 
i lokalsamfunnet synes dermed også å være en referanseramme for forståelsen av 
asylmottakets rolle i nærmiljøet. 

Også forståelsen av Ytre Arna som et sted som har vært gjennom en negativ utvikling 
utgjør en referanseramme for hvordan folk forholder seg til asylmottaket. En informant 
leser asylmottaket direkte inn som en del av denne negative utviklingen og sier: 

”For å være helt ærlig har vi fått veldig mange sosialklienter, pluss at vi har fått 
asylmottaket. Og det er ikke bare selve asylmottaket, bygget, de har masse leiligheter 
utenom også der de har familier” (Lokalbef. 3). 

Enkelte informanter mener at fraværet av motstand mot asylmottaket kan leses som et 
uttrykk for en følelse av resignasjon ovenfor sentrale myndigheter, herunder særlig de 
kommunale myndighetene i Bergen. Det er en forståelse av at ”motstand nytter ikke”. 
Andre informanter tolker situasjonen annerledes og mener at asylmottaket representerer 
en endring til noe bedre i forhold til den situasjonen som eksisterte i mottaksbygningen 
før. Bygningen som i dag benyttes av mottaket som sentralt boligkompleks fungerte i en 
periode som kommunal utleiebolig og det var en del rusproblematikk inne i bildet. Flere 
informanter trekker frem at asylmottaket førte til et opphør av denne situasjonen. 

4.6 OPPSUMMERING – STEDETS BETYDNING

Diskusjonen ovenfor synliggjør viktigheten av å kjenne til de sosiokulturelle forholdene 
på stedet, som identitet, historie, erfaringer og verdier. Dette er viktig når man ønsker å si 
noe om hvorfor lokalbefolkningen forholder seg til mottaket på den måten de gjør, hvor 
det finnes konfliktpotensial og hvor det finnes potensial for å skape relasjoner. 

Dette er også særlig viktig ved etablering av nye mottak. Som vi var inne på i kapittel 3.3 
har det vist seg at de grep som blir tatt ved etablering av mottak kan ha stor betydning for 
hvordan forholdet mellom mottaket og lokalsamfunnet utvikler seg. For at etableringen 
skal kunne foregå på en mest mulig sensitiv måte, er det derfor viktig å analysere stedene 
der mottakene skal etableres. På den måten kan man hindre konflikter i å oppstå og 
utnytte de muligheter som finnes lokalt. 

Kunnskap om stedet der mottaket skal etableres/er etablert er altså essensielt i arbeidet 
for gode lokalsamfunn der det er asylmottak. I dette kapittelet har vi først og fremst 
fokusert på sosiokulturelle kjennetegn ved stedet. I kapittel 6 vil vi bygge videre på dette, 
men også fokusere på materielle og institusjonelle kjennetegn ved stedet. Først vil vi 
imidlertid gå nærmere inn i en beskrivelse av det forholdet som finnes mellom beboere 
på mottaket og lokalbefolkningen i Ytre Arna i dag. Samtidig vil vi forsøke å belyse 
spørsmålet vi stiller innledningsvis i rapporten: Hva er et godt forhold mellom asylmottak 
og lokalsamfunn? 
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”ASYLMOTTAKET PREGER NÆRMILJØET 
PÅ DEN MÅTEN AT DET ER GANSKE 
USYNLIG (…) DET BLIR GJORT VELDIG 
LITE NUMMER AV DET OG DET ER 
VELDIG LITE PROBLEMER. DET ER IKKE 
MANGE SUKSESSHISTORIER HELLER, 
MEN DET ER ALMINNELIG PÅ ET VIS. SÅ 
JEG TENKER DET ER EGENTLIG EN GOD 
TING” (INTERVJU MED MOTTAKET)

”YTRE ARNA ER UTROLIG LUKKET. 
NESTEN ALLE HAR FAMILIE SOM HAR 
BODD DER I GENERASJONER. ETTER TO 
MÅNEDER I EN ANNEN BYDEL KJENTE 
JEG LIKE MANGE SOM ETTER MANGE 
ÅR I YTRE ARNA” (BEBOER 10)

5.0HVA ER ET GODT 
FORHOLD MELLOM 
ASYLMOTTAK OG 
LOKALSAMFUNN?
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5.1 INNLEDNING

I dette kapittelet vil vi analysere forholdet mellom beboerne på Arna mottakssenter og 
lokalbefolkningen i Ytre Arna. Vi vil samtidig problematisere hva som er et ”godt forhold” 
mellom asylmottak og lokalbefolkning. 

Det er grunn til å påpeke at fokuset vårt til en viss grad kan forsterke kategoriseringen av 
”beboere på mottak” og ”lokalbefolkningen” som to essensielt ulike grupper – som ”oss” 
og ”dem”. Vi nedtoner ulikheter mellom de to kategoriene vi stiller opp. Ved å få fram 
stemmene til informantene våre, er det vårt håp at rapporten likefullt skal kunne bidra til 
å bygge ned en slik gruppekategorisering. Vi vil videre påpeke at drøftingen og funnene 
vi presenterer her først og fremst gjelder den voksne befolkningen. Situasjonen for barn 
og ungdom er delvis annerledes, i og med at de som regel går i barnehage eller på skole. 
I Ytre Arna ser vi at barn og unge er delaktig i nærmiljøet i større grad enn de voksne. 
Gjennom skolen og diverse fritidstilbud er det felles aktivitet og kontakt mellom barna på 
mottaket og øvrige barn i lokalsamfunnet. 

Vi spurte alle informantene våre ”Hva er et godt nærmiljø for deg?”. Svarene deres gir 
innsikt som er viktig i refleksjonen over spørsmålet i overskriften. Vi vil derfor først gjengi 
noen av dem: 

“Nabolaget er samme saken i Norge og i Afrika. Nabolaget betyr alt for meg, de er 
mer enn familie. Når jeg har et problem, så er det de folka som er først. Du møter dem 
på vei til jobben, når du kommer hjem fra jobben, på lørdag og søndag. Det er viktig 
(…) Hvis jeg har et problem, så er det naboene som kjenner meg. Kanskje familien 
bor et annet sted. Naboene kjenner deg” (Beboer 4); ”At vi er venner. At vi kan spørre 
om hva som skjer. Spørre dem om ting. At vi kan besøke hverandre. Noen er redde 
for flyktninger og tror vi er dårlige mennesker, men vi er ikke dårlige” (Beboer 2); 
”Ja, det er jo at det er trygt. Sant, at jeg kan sende dattera mi langs veien og vet at 
hun kommer trygt fram hvis hun passer seg for bilene. Og så det at, ja, jeg skal ikke 
si at alle kjenner alle, men at det er litt gjennomsiktlig. Jeg vet at hvis hun blir utsatt 
for noe eller detter og slår seg kan hun nesten ringe på i hvilket som helst hus, og 
det er jo bra. Og et godt nærmiljø det er at folk engasjerer seg og er aktive i lag og 
foreninger (Lokalbef. 4); ”Det at folk hilser på hverandre, snakker med hverandre og 
tar vare på hverandre.” (Lokalbef. 5); ”At du kjenner de som bor rundt deg” (Lokalbef. 
2), 

Sitatene uttrykker lengsler, verdier og oppfatninger om nærmiljøet og nabolaget. Dette 
har vært et viktig bakgrunnsteppe i vår analyse av intervjuene med informantene. 

Kapittelet er bygd opp på følgende måte: Først vil vi se på lokalbefolkningens forhold til 
mottaket og beboerne på mottaket (5.1). Analysen viser at samarbeid og koordinering 
på institusjonelt nivå er avgjørende for å skape et godt forhold mellom asylmottak og 
lokalsamfunn (5.2). Deretter ser vi på beboernes forhold til lokalbefolkningen og til det 
å bo i Ytre Arna (5.3). Denne delen av analysen gir grunnlag for å argumentere for at et 
godt forhold krever et visst minimum av relasjoner mellom beboerne på mottaket og 
lokalbefolkningen (5.4).  

5.2 LOKALBEFOLKNINGENS FORHOLD TIL MOTTAKET

Asylmottaket i Ytre Arna har vært der i over 20 år. Gjennom intervjuer, observasjoner 
og lesing av dokumenter har vi forsøkt å få innsikt i hvilke plass asylmottaket har i 
lokalbefolkningens bevissthet og i hvilken grad mottaket er en del av lokalsamfunnet. 
Hvilke tanker gjør lokalbefolkningen seg om mottaket? Hvordan de forholder seg til 
mottaksbeboerne? Er det kontakt mellom dem?

I forhold til vårt tema, relasjoner mellom beboere og lokalbefolkningen, er det særlig tre 
kjennetegn ved forholdet til asylmottaket som er interessant: 
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•	 Fravær av kontakt
•	 Nøytral holdning
•	 Åpenhet for mer kontakt 

FRAVÆR AV KONTAKT

Et første moment som blir tydelig i intervjuene, og gjennom observasjoner på stedet, er 
at det er et fravær av kontakt mellom mottaksbeboere og lokalbefolkningen. 2 sitater 
illustrerer denne situasjonen: 

”Det [asylmottaket] preger nærmiljøet på den måten at vi ser veldig mange med 
en annen etnisk bakgrunn enn i Norge. Vi ser at de beveger seg frem og tilbake fra 
asylmottaket ned til sentrum og vi ser at de er utenfor telefonkiosken. Men du ser de 
bare, du har ingen kontakt med dem” (…) Du kjører forbi de når du går. Alle de går jo 
og alle de andre kjører” (Lokalbef. 2); ”Den eneste gangen jeg ser de er når de står på 
busstoppet. Men jeg har ikke noe negativt forhold til det, helt positivt” (Lokalbef. 1). 

Beboerne på mottaket er svært synlige i gatebildet. Hovedgaten i Ytre Arna er smal og 
lang (se figur 6.1 side 57). Beboerne og lokalbefolkningen beveger seg langs denne gaten 
for å nå de ulike tilbudene i bydelen; kollektivtransport, butikken, kiosken, biblioteket, 
posten. De skiller seg ut fra resten av lokalbefolkningen ved klær, hudfarge og/eller 
væremåte og er derfor synlige i gatebildet. Men de er nettopp bare det; synlige. Alle 
våre informanter fremhever at de i liten grad har kontakt med beboerne på mottaket. 
Unntaket er dem som har direkte kontakt med beboerne gjennom jobben sin. Dette er 
særlig ansatte på Ytre Arna skole, samt ansatte på fritidsklubb, bibliotek og delvis ansatte 
innen helsevesenet. Denne kontakten er imidlertid i stor grad med barn og ungdom. 

NØYTRAL HOLDNING

Selv om beboerne er synlige i gatebildet, synes både beboerne selv og asylmottaket som 
institusjon å spille en perifer rolle i den offentlige samtalen i Ytre Arna. Dette blir tydelig 
blant annet ved en gjennomgang av lokalavisen ”Bygdanytt” de siste årene. Også gjennom 
intervjuene kommer det frem at mottaksbeboerne i liten grad er et diskusjonstema i 
lokalbefolkningen i Ytre Arna. Lokalbefolkningen forholder seg i liten grad til mottaket, og 
vi finner verken utpregede positive eller negative holdninger til mottaket.

I kapittel 3.3 skrev vi om hvordan tidligere forskning har vist at asylmottak ofte fortolkes 
langs verdiskalaen trygghet/utrygghet. En slik fortolkning er nærmest fraværende i vårt 
datamateriale. Kun ved en anledning blir trygghetstematikken nevnt direkte. Informantene 
som tar opp denne sier at: 

”Jeg bor rett over asylmottaket og hvis jeg tar bussen som jeg en sjelden gang gjør 
hjem seint å kvelden, da går jeg ikke forbi der. Og hvorfor jeg ikke gjør det, hm, det 
har jo aldri skjedd noe… men jeg velger en annen vei” (Lokalbef. 3). 

Gjennom intervjuene blir det imidlertid tydelig at det har funnet sted en holdningsendring 
til mottaket i løpet av de 20 årene det har vært i Ytre Arna. Flere av informantene 
vektlegger at det var en utbredt skepsis ved oppstarten av mottaket: 

”Mange, og spesielt de eldre, var veldig i mot det. De syntes at nå hadde de hatt nok. 
Og det er jo greit å si, men det er noen som eier det huset og det hadde vært like stor 
motstand hvis huset forfalt” (Lokalbef. 3); ”Og så synes jeg vi har et godt miljø. Alle 
kjenner alle. Det er veldig trygt. Så selvfølgelig, den gangen asylmottaket kom så var 
det veldig skepsis, og ’kem va no de her’ og sånn, men nå er det en del av Ytre Arna 
og jeg tenker i alle fall ikke over noe negativt (Lokalbef. 4)” 

I likheten med informanten ovenfor, understreker de fleste at denne skepsisen i stor grad 
har moderert seg eller forsvunnet. 
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ÅPENHET FOR MER KONTAKT

Ovenfor ser vi altså at det er liten grad av kontakt mellom beboere på mottaket og 
lokalbefolkningen. Det synes som om lokalbefolkningen er blitt vant til å se fremmede 
mennesker i gatebildet. De forholder seg i liten grad til beboerne, eller til asylmottaket 
som sådan. Det som var påfallende i intervjusituasjonen, var imidlertid at intervjuene 
ofte syntes å åpne opp for refleksjoner, som endte med at informantene etterlyste mer 
kontakt. En informant sier for eksempel: 

”Barna snakker jeg med når jeg treffer de på gaten og sånn… men de voksne…, vi er 
litt sånn på hils, men det blir ikke så veldig mye… Men her er kanskje jeg litt atypisk, 
da. Fordi jeg er engasjert i veldig mye og da blir den tiden som jeg har til rådighet 
ikke så veldig stor. Men… jeg skulle ønske jeg kunne hatt mer kontakt ja” (Lokalbef. 7). 

I denne sammenhengen er det også interessant at flere av informantene fremhever at 
asylmottaket på ulike måter kan ugjøre en ressurs i lokalsamfunnet. Først og fremst 
fremstiller informantene asylmottaket som en ressurs i forbindelse med læring og 
holdningsdannelse hos barn og unge. Dette gjelder særlig for de av informantene som 
jobber tett med barn og unge. 2 informanter sier det slik: 

”Du utvider horisonten din” (Lokalbef. 6). ”Jeg synes det er en veldig fordel med at 
befolkningen blir kjent med andre kulturer og andre folkeslag. Og da vil jeg regne med 
dette at barna går i barnehage (…) For å si det enkelt.  Man ser at fremmede folkeslag 
og fremmede kulturer er ganske like oss når det kommer til stykke” (Lokalbef. 5).

Asylmottaket blir forstått som en mulighet for barna i Ytre Arna til å møte andre 
mennesker og til få nye tanker og impulser. Informantene vektlegger imidlertid at det 
er vanskelig å ta kontakt, også når de egentlig har et ønske om det. På den ene siden 
forklares dette med at beboerne oppfattes som en lukket gruppe. På den andre siden 
viser også intervjuene at usikkerhet angående hvor lenge beboerne vil bli, samt stadige 
utskiftninger av beboere, skaper en viss slitasje. Noen sitater illustrerer dette poenget: 

”Du er vant til å se de, du er vant til å snakke med dem. Og så plutselig er de vekk” 
(Lokalbef. 5); ”… fikk møte en ny jente fra Bosnia som hadde gått der [på skolen] et 
halvt år, og ble veldig glad i henne. Og så flyttet de til jul. det er jo mange som flytter 
til Sund eller omegnskommuner. Og det gjør noe med deg” (Lokalbef. 4).”De kommer 
til asylmottaket og de har sin kultur og sin klessdrakt og sin måte å være på, og så 
flytter de her i fra og så kommer det nye (…) Det er velig vanskelig å sette i gang tiltak 
for integrering, som bare er for… ja hvor lenge?” (Lokalbef. 2)

5.3 ENDREDE HOLDNINGER

Det er interessant at nærmest ingen av informantene viser til ulemper ved å ha 
asylmottak i nærmiljøet – heller ikke på direkte spørsmål. Til tross for fravær av kontakt 
og sosiale bånd mellom beboerne på mottaket og lokalbefolkningen, er det altså få 
negative assosiasjoner til mottaket. Som det ble påpekt ovenfor, har det imidlertid vært 
en holdningsendring i lokalsamfunnet. Ovenfor fremhever flere av informantene at det 
var stor skepsis til etableringen av Arna mottakssenter for 20 år siden. En av årsakene 
til holdningsendringen er sannsynligvis så enkel som at asylmottaket har blitt ”vanlig” 
og dermed ikke lenger er så skremmende. Det er imidlertid ikke gitt at holdningene ville 
utvikle seg i denne retningen. Det synes ellers som om det er tre hovedgrunner til den 
holdningsendringen som har funnet sted: 

•	 Fravær av negative episoder
•	 Desentraliserte leiligheter
•	 God koordinering og samhandling på institusjonelt nivå

En første årsak til holdningsendringen som har funnet sted, er antakeligvis at det har 
vært få negative situasjoner knyttet til mottaket de siste årene. Det er dermed i liten 
grad lagt grunnlag for at negative følelser ovenfor mottaket får feste seg. Studien 
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som UDI gjennomførte i 2005, viser at negative episoder ofte setter sterke spor hos 
lokalbefolkningen (UDI 2005). Dette vil kunne prege forholdet til asylmottaket fremover 
fordi negative holdninger er blitt ”bekreftet”. Dette har en unngått i Ytre Arna. 

En annen årsak synes å være at mottaket har prioritert å bosette barnefamilier i egne 
leiligheter rundt på tettstedet. Som vi var inne på i kapittel 3, synes det å ha positive 
effekter i lokalsamfunnet at mottakene i dag i større grad desentraliseres. Tre sitater 
illustrerer dette: 

”Jeg tror kanskje det [er viktig] at de ikke bor i en sånn voldsom konsentrasjon, men 
at de bor i bygg der, hvis du kan kalle det for det. At man blir en del av et nærområde. 
Det er ikke så farlig lenger da…”(Lokalbef. 9); ”Mens de går på mottaket og mens 
de går på Nygård4 … du ser de når de går til og fra bussen for å si det sånn. De som 
har flyttet derfra eller bor i egne leiligheter mens de er under mottaket, de glir inn 
på en annen måte” (Lokalbef. 4). ”Man kommer mer i kontakt med lokalmiljøet, med 
naboer. Og så er det barnehage og barn som går på skole her. Det blir på en måte en 
mer normal måte å leve på” (Lokalbef. 5). 

Det er interessant å se at vurderingen av desentraliserte mottak gjøres ut fra en verdiskala 
som vektlegger at beboerne skal ”gli inn i” og komme i ”kontakt med” lokalsamfunnet, 
samt et ønske om at beboerne skal oppleve en mer normal måte å leve på.

De to nevnte årsakene til holdningsendring handler begge delvis om grep som er tatt 
på institusjonelt nivå. Fraværet av negative episoder er blant annet et utrykk for evne til 
koordinering og samhandling på institusjonelt nivå lokalt. Desentralisering er videre et 
uttrykk for en klar politikk fra mottakets side. Vi vil nedenfor se litt nærmere på viktigheten 
av koordinering og samhandling på institusjonelt nivå lokalt. Dette synes å være en svært 
viktig årsak til den holdningsendringen som har funnet sted. 

ET GODT FORHOLD = SAMHANDLING OG KOORDINERING MELLOM MOTTAKET 
OG LOKALE INSTITUSJONER

Selv om informantene fra lokalbefolkningen uttrykker et ønske om mer kontakt, synes 
de i stor grad å være fornøyd med situasjonen slik den er i dag: Asylmottaket spiller en 
perifer rolle i lokalsamfunnet og fremstår i stor grad som et eget, parallelt samfunn. Det 
synes som om lokalbefolkningen i liten grad har behov for mer kontakt. Dette er ikke 
nødvendigvis et uttrykk for skepsis, men for at de får dekket sine sosiale behov gjennom 
eksisterende nettverk og aktiviteter. En måte å tolke situasjonen på, er lokalbefolkningens 
forhold til beboerne er preget av en form for alminnelighet eller hverdagslighet. En av de 
ansatte på mottaket sier i denne sammenhengen:

”Asylmottaket preger det [nærmiljøet] på den måten at det er ganske usynlig (…) Det 
blir gjort veldig lite nummer av det og det er veldig lite problemer. Det er ikke mange 
suksesshistorier heller, men det er alminnelig på et vis. Så jeg tenker det er egentlig 
en god ting” (Intervju med mottaket). 

Asylmottaket fremstår som en hvilken som helst annen perifer og fremmed nabo lenger 
nede i gaten. Både mottaket og beboerne er en del av Ytre Arna, de er synlige, men har 
ellers liten innvirkning på lokalbefolkningens liv. Denne forståelsen av situasjonen som 
preget av alminnelig avstand, kan på en måte leses som en beskrivelse av at beboerne er 
en akseptert og inkludert del av nærmiljøet - De er akseptert og inkludert på lik linje med 
andre fremmede. En annen måte å forstå dette på er at asylmottaket er noe udefinerbart, 
noe som ”ikke er der” selv om det er der, og at folk derfor ikke forholder seg til det i 
stor grad. Selv om mottaket som institusjon er stabilt og tilstedeværende og noe man 
kan forholde seg til, er beboerne selv flyktige, de ”skal videre”. Derfor er de heller ikke 
”virkelig til stede”. Samtidig er det kanskje også en faktor at utgangsituasjonen synes å 
være preget av en forventning om negative episoder. Fraværet av slike negative episoder 
defineres derfor som synonymt med et positivt forhold. 

4 Grunnskolen på Nygård skole har minoritetsspråklige elever fra 1.-10. klasse. Alle elevene er nyankomne til Norge.
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Ulike grep som mottaket og andre aktører i lokalsamfunnet har tatt på institusjonelt nivå, 
synes å ha vært avgjørende for å skape det holdningsklimaet som er i Ytre Arna i dag. 
Gjennom et godt samarbeid og god koordinering på institusjonelt nivå, fremstår mottaket 
som en legitim aktør blant nøkkelaktører i lokalsamfunnet. Dette bidrar til at konflikter kan 
løses før de vokser seg store, og det skapes et positivt holdningsklima rundt asylmottaket. 
Særlig har asylmottakets deltagelse i Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT) vært viktig. Dette har også opprettelsen av en kontaktfunksjon på Ytre 
Arna skole vært. Det å involvere asylmottaket i eksisterende sammenslutninger og 
koordinerende organ, har dermed vært sentralt for å legge til rette for gode relasjoner på 
institusjonelt nivå og god informasjonsflyt. I Ytre Arna er det konkrete eksempler på at 
dette har bidratt til å lette ulike utfordrende situasjoner.

Mottaket har i tillegg i stadig større grad vektlagt deltagelse i det lokale kulturlivet. I 
tillegg til samhandling og koordinering på institusjonelt nivå, synes det også viktig at det 
finnes positive markører som kan prege oppfattelsen av mottaket i lokalsamfunnet. En 
slik positivt markør er deltagelse på lokale kulturarrangementer. Disse arrangementene er 
en mulighet for mottaket til å ta rollen som vertskap, og dermed fremstår mottaket som 
en ressurs i lokalsamfunnet. Beboerne på mottaket får også muligheten til i større grad å 
fremstå som enkeltmennesker.

Målt opp mot en målsetting om at mottaket skal være noe ”alminnelig”, og at det skal 
være et fravær av konflikt og negativitet, synes det som om det er viktigere at det er 
god samhandling og koordinering på institusjonelt nivå, enn kontakt og relasjoner på 
individnivå.  Et ”godt forhold” defineres i dette perspektivet i stor grad gjennom grep 
på institusjonelt nivå, og kan forståes som god samhandling og koordinering mellom 
mottaksledelsen og ulike lokale aktører. En velfungerende samhandling på institusjonelt 
nivå kan videre legge til rette for relasjoner og deltagelse i lokalsamfunnet for beboerne 
ved at:

•	 Det skapes et positivt klima rundt asylmottaket
•	 Kontakten mellom beboerne og lokale institusjoner må ofte formidles 

gjennom mottaket
•	 Informasjonsutvekslingen mellom mottak og lokalsamfunn effektiviseres

EKSEMPEL 1: KONTAKTPERSON PÅ YTRE ARNA SKULE

Til enhver tid går det flere barn fra mottaket på Ytre Arna barne- og 
ungdomsskule. Intervjuer med ansatte på skolen viser det å ha et asylmottak 
i skolekretsen skaper noen særegne utfordringer for skolen:

•	 Språk- og kommunikasjonsutfordringer
•	 Foreldre med liten kjennskap til norsk skolesystem
•	 Stadige utskiftninger av barn

Skolen i Ytre Arna har valgt å opprette en egen stillingsprosent for kontakt 
med mottaket. En av lærerne setter ukentlig av tre skoletimer av sin stilling 
til å organisere og tilrettelegge arbeidet ovenfor mottaket og ovenfor barna 
fra mottaket. Skolen har det siste året fått statlige overføringer for å ivareta 
denne funksjonen. Skolen selv fremhever viktigheten av denne stillingen og 
fremhever at den letter arbeidet mot mottaket og ovenfor denne gruppen 
barn. 

Mottaket er også svært fornøyd med at skolen nå har en slik funksjon. En av 
de mottaksansatte sier: 

”Det har vært veldig positivt (…) Før så var det ingen kontaktperson, og da visste de 
knapt hvem som var innvandrerbarn, som ikke hadde noe med mottaket å gjøre, hvem 
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som var adoptivbarn og... det var liksom en gråsone. Etter at vi fikk de månedlige 
møtene med [kontaktpersonen] så har vi hatt fokus på barna og på forebyggende 
arbeid. Vi ser hvor ståa er, og så utveksler vi erfaringer, og så gir vi hverandre ideer og 
støtte og det funker på en helt annen måte. Så det er kjempe bra. Jeg er veldig glad 
for at vi har den ressursen her ute” (Intervju med mottaket). 

Også Forvaltningsenhet Arna5,  og enkelte ledere i frivillige organisasjoner, 
fremhever viktigheten av en slik kontaktfunksjon på skolen. En av 
informantene fra idretten sier dette i et telefonintervju: 

”Det går mest fra mottaket til klubben, og via skolen. Kontaktpersonen på mottaket 
har ringt for å spørre om tider for de ulike aldersgruppene. Skolen gjør en bra jobb. 
Vi tar ikke noe kontakt selv” (Telefonintervju).

Skolen har valgt å forholde seg aktivt til mottaket i praksis. Den har også fått 
en koordinerende rolle ovenfor andre aktører og bidrar på denne måten til at 
barna får delta i ulike aktiviteter på fritiden. 

EKSEMPEL 2: SAMORDNING AV LOKALE 
KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK (SLT)

Asylmottaket har vært med i SLT fra høsten 2007. De andre aktørene 
som deltar i SLT i Ytre Arna er blant annet forvaltningsenhet Arna, 
frivillighetssentralen, ulike skoler, barnevern, politi, fritidsklubben. Både 
skolen, fritidsklubben og forvaltningsenhet Arna fremhever SLT som er 
et viktig samarbeidsorgan når det gjelder samarbeidet med mottaket. En 
informant sier det slik:

”Men det som er så fint synes jeg, det er at mottaket er med i SLT gruppen i Arna. 
Der er de faste representanter så det har vært veldig nyttig for oss andre som jobber 
med barn og unge i Ytre Arna, at vi får informasjon fra mottaket om hvor mange 
som bor der, hva som har skjedd den siste tiden (…) Altså en liten ting kan bli veldig 
stort til slutt hvis du ikke griper tak i det, så da synes jeg det har vært veldig fint å ha 
mottaket med som faste representanter i den gruppen” (Lokalbef. 8).

Gjennom å utveksle erfaringer og informasjon i SLT-gruppen kan de ulike 
aktørene også forebygge mulige konflikter, slik informanten fremhever i 
sitatet ovenfor. Informanten fortalte i denne forbindelsen om to negative 
episoder de siste årene som på ulike måter hadde berørt asylmottaket. 
Deltagelse i SLT gruppen gjorde det lettere å ordne opp i disse episodene. 
Også mottaket fremhever SLT som et viktig organ:

 ”Det er et veldig godt organ fordi vi holder hverandre orientert, informere hverandre, 
søker om midler til tiltak, ja. Det er et veldig, veldig oppegående organ.” (Intervju 
med mottaket). 

5.4 MOTTAKSBEBOERNES FORHOLD TIL LOKALSAMFUNNET

Definerer mottaksbeboerne og øvrig lokalbefolkning nødvendigvis et ”godt forhold” på 
samme måte? Intervjuene med beboerne, samt tidligere forskning, tyder på at beboerne 
har et større behov for kontakt og relasjoner. 

5 De kommunale forvaltningsenhetene har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie- og omsorgstjenester i 

kommunen. Ansvaret for Ytre Arna ligger under Forvaltningsenhet Arna, og forvaltningsenheten har en koordinerende rolle ovenfor 

de ulike resultatenhetene i helse og sosial som er involvert ovenfor mottaket. Dette gjelder spesielt barnevern, psykisk helse og 

hjemmesykepleien.
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ØNSKE OM MER KONTAKT

Forholdet til lokalbefolkningen i Ytre Arna er viktig for beboerne som vi intervjuet. 
Beboerne opplever at de har lite kontakt med naboene eller andre nordmenn, og utrykker 
et sterkt ønske om mer kontakt. Tre av informantene sier at: 

”[Jeg] vil møte nordmenn. Det er lettere å lære seg norsk når man har venner som 
man kan snakke med. Nå lærer vi på kurs og så kommer vi tilbake til mottaket og 
snakker ikke norsk” (Beboer 3): ”Når du går på bussen så er det ikke bare flyktninger. 
Det er andre mennesker der med oss. Det føles godt (…) Det er et stort problem med 
språket. Jeg håper at når vi kan språket… jeg er veldig redd for at vi forstyrrer dem 
[naboene]. De er stille. Det er stille rundt mottaksbygningen og noen ganger er vi 
bråkete” (Beboer 4); ”Jeg har aldri møtt noen som er dårlige [om lokalbefolkningen], 
de smiler. Kanskje de vil snakke til oss, men er redde. Jeg vil ikke bli behandlet som 
en flyktning, men som et normalt menneske (Beboer 2); 

For det første er kontakt til nordmenn viktig i språklæringen. For det andre synes kontakt 
til folk utenfor mottaket å være viktig for at beboerne skal kunne føle seg normale. Det 
er viktig for å få vist og bekreftet at man ikke er et ”dårlig menneske”. Ønske om å føle 
seg normal fremheves også som et viktig argument for desentraliserte leiligheter. En 
informant, som nå er bosatt et annet sted i Bergen, sier at:

 ”Det var stor forskjell på mottaket og leilighet. De hadde noen leiligheter som ligger 
ikke langt fra mottaket. Helt vanlige, ingen kan se at det er noe annerledes” (Beboer 
1). 

Den kontakten beboerne har med lokalbefolkningen i Ytre Arna består mest i et ”hei” 
på bussen eller et smil på gaten. Som beskrevet tidligere, kan dette leses som en del av 
hverdagens symbolske interaksjonsritualer. Samtidig er det en utfordring at hverdagens 
interaksjonsritualer må læres og erverves for at de skal gi mening. En av informantene 
reflekterer over sin hverdagskontakt med nordmenn og sier: 

”Vi går på bussen, ja. Men det er ikke som i Afrika. I Norge sier du bare ’hei, hei’ og 
’hade, hade’. Og du sier ’hei’ på butikken. Men du ser at nordmenn bare gjør det slik 
ovenfor hverandre også, så det er bare slik kulturen deres er” (Beboer 4).

Samtidig er det vanskelig å danne nærere relasjoner på grunn av språket. Den samme 
informanten fortsetter: 

”Du vet… i morgen vil vi kunne språket. Vi vil ha et hus, vi vil ha en jobb hvor vi møter 
folk. Vi vil ha naboer. Så jeg bekymrer meg ikke. Det vil komme. I morgen. Vi kan ikke 
ha venner nå. Vi har ingenting felles, ikke en gang språket. Jeg forventer ikke det. Ikke 
i det hele tatt. Det vil komme snart. Jeg fikk mange venner når jeg var på sykehuset. 
Fordi vi deler mange erfaringer – vi var alle pasienter, leger eller sykepleiere. Og vi 
møter også nye folk på Nygård skole” (Beboer 4). 

Informanten vektlegger at det er umulig å forvente at man skal kunne få nærere relasjoner 
når man ikke kan språket. Det er likevel tydelig at det for informanten er viktig å ha 
kontakt med folk utenfor mottaket: 

”Jeg vil ikke at noen skal måtte gå på sykehuset [ler]… men jeg må si… jeg var to 
ganger på sykehuset… og på sykehuset fikk jeg sjansen til å se hvordan folk egentlig 
er. De er veldig greie. Når du møter sykepleieren, hjelpepleieren eller legen. De er bra 
folk. De er ikke sånn som folk er på gata. Det er veldig godt å kjenne dem og kulturen 
deres. Det er en god kultur. Jeg har mange venner der [på sykehuset]” (Beboer 4). 

Flere av informantene etterlyser aktiviteter der de kan treffe nordmenn. De får i dag stort 
sett tilbud om å delta på aktiviteter som kun er rettet mot mottaksbeboere, men de 
har et ønske om å delta på aktiviteter i lokalmiljøet på lik linje med lokalbefolkningen. 
Gjennom intervjuene med beboerne på mottaket kommer det tydelig frem at de synes 
passiviteten og ventesituasjonen som preger mottakstilværelsen er svært vanskelig. 
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Dette gjelder spesielt de som ikke går på norskkurs, og som tilbringer stort sett hele 
dagen i boligen. Intervjuene viser at beboerne mener at kontakt med lokalbefolkningen 
kan bidra til redusere noe av denne belastningen og normalisere livssituasjonen i den grad 
det er mulig. 

ET UTVIDET NÆRMILJØ

Flere av beboerne på mottaket i Ytre Arna har familie eller venner andre steder i Bergen, 
og velger nettopp av den grunn å be om å få plass på asylsmottaket i Ytre Arna. Andre 
steder i Bergen, og særlig Bergen sentrum, er en del av et utvidet nærmiljø også for 
beboerne på mottaket. I intervjuet med mottaket sier en av de ansatte at: 

”Jeg tror at her søker jo mange til Bergen og det er jo mange tilbud i Bergen, så 
kanskje det er viktigere enn akkurat nærmiljøet. Og det er naturlig fordi Bergen er 
jo stort og det er mange tilbud og du kan finne folk fra ditt land…” (Intervju med 
mottaket). 

En informant som nå har flyttet vekk fra mottaket vektlegger at nettverk i Bergen gjorde 
behovet for kontakt med lokalbefolkningen og for tilrettelagte aktiviteter mindre: 

”Hadde bare kontakt med de som bodde på mottaket og de som jobbet på kontoret. 
Men ingen andre. På mottaket hadde vi bare kontakt med folk fra samme land. Men 
siden vi hadde familie her så var det ikke så viktig (…) Det ble arrangert tur, men jeg 
ville ikke være med. Hadde familie i Bergen og ville heller være med dem” (Beboer 1). 

Flere av beboerne gir uttrykk for at Bergen sentrum er viktigere for dem enn Ytre Arna. 
En viktig grunn til dette er mangel på aktiviteter og steder å møtes i Ytre Arna. Flere av 
beboerne forteller at de bare går mellom lokalbutikken, biblioteket og informasjonssenteret 
på mottaket. Utover dette tilbringes så å si hele tiden i boligen. Som en av beboerne sier: 
”Vi bruker ikke Ytre Arna” (Beboer 9). Det er flere som deltar på aktiviteter i Bergen 
sentrum. Blant annet besøker flere av beboerne kirken der, som har et tilbud i tilknytning 
til flere av beboernes hjemland. 

KOLLEKTIVTRANSPORT OG TILGJENGELIGHET

Viktigheten av Bergen gjør at kollektivtransport og muligheten til busskort er et viktig 
anliggende for flere av våre informanter. Informantene er både bekymret over rutetidene, 
med andre ord hvor sjelden bussen går, men også over hva som skjer når busskortet faller 
bort ved endt norskundervisning. Sitater fra 2 av informantene illustrerer dette: 

”Jeg treffer nordmenn i kirken og i byen. Når jeg skal ta bussen til kirken på søndager 
så går den bare hver annen time og jeg må komme veldig tidlig og vente og vente en 
time etterpå til bussen går” (Beboer 2); ”Fram til nå har vi hatt busskort. Men etter 
250 norsktimer, så vil vi ikke ha det mer. Det vil bli veldig vanskelig. Da må du betale 
fra basisbeløpet. Det er litt hardt. Ytre Arna er litt lite. Det er ikke mange aktiviteter 
her. Fram til nå har vi hatt kortet så vi kan besøke akvariet, kino og alt det. Nå kan vi 
det, men det vil bli vanskelig etter 250 timer. Nå er det ok fordi leiren [mottaket] er 
nær til Bergen” (Beboer 4). 

Kollektivtrafikken er mye lenger frem i bevisstheten til informantene fra mottaket, enn for 
øvrig lokalbefolkning. Flere av informantene fra mottaket er i den situasjonen at de ikke 
lenger får dekket busskort. De forteller at på grunn av den trange økonomiske situasjonen 
er det ikke ofte de har mulighet til å dra inn til Bergen. En konsekvens av dette er at de 
tilbringer nesten all tid i boligen. Som en av informantene sa: ”Jeg går ut ca en gang i 
uken” (Beboer 5). 
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5.5 ET GODT FORHOLD = RELASJONER OG KONTAKT

Våre informanter blant beboere på mottaket uttrykker et eksplisitt ønske om kontakt med 
nordmenn, og er opptatt av hvordan de blir oppfattet av lokalbefolkningen i Ytre Arna. 
Flere uttrykker en engstelse for å bli oppfattet som ”et dårlig menneske”. Relasjoner er 
viktig for å lære seg norsk og det er viktig for å føle seg normal. 

Med utgangspunkt i beboerne sine behov er det grunn til å hevde at det, i tillegg til god 
samhandling på institusjonelt nivå, også er viktig at det finnes relasjoner mellom beboere 
og lokalbefolkningen på individnivå. Samtidig synes det som om lokalbefolkningen og 
beboerne på mottaket delvis har ulike behov for kontakt. Hvis vi legger et behovsperspektiv 
til grunn for definisjonen av et ”godt forhold” mellom asylmottak og nærmiljø, vil vi dermed 
muligens få motstridende svar. Samtidig er ikke dette bildet entydig. Som vist ovenfor 
gjør våre informanter fra lokalbefolkningen sine vurderinger av desentraliserte mottak 
ut fra en verdiskala som vektlegger at beboerne skal ”gli inn i” og komme i ”kontakt 
med” lokalsamfunnet. Og flere av informantene reflekterer i intervjuet over hva mangel på 
kontakt kan gjøre med et lokalsamfunn. 

Ulik grad av behov for kontakt er en av flere barrierer for at relasjoner kan oppstå (se 
tabell 5.1). Flere av disse barrierene er spesielle forhold ved selve asylsøkertilværelsen og 
rammebetingelser innebygd i forvaltningspraksisen og asylpolitikken. Disse ble beskrevet 
nærmere i kapittel 3. Andre av barrierene viser til ulike materielle og institusjonelle kvaliteter i 
nærmiljøet til asylmottakene, mens den fjerde typen barrierer viser til lokalbefolkningenes 
holdninger, forestillinger og behov. Tabellen under bygger på de funnene vi har gjort i Ytre 
Arna, samt på tidligere forskning. Her skisserer vi noen generelle barrierer for relasjoner 
mellom lokalsamfunn og mottak. Det er verdt å gjenta avslutningsvis at situasjonen ofte 
vil være annerledes for barn og ungdom, i og med at de som regel går i barnehage eller 
på skole. I Ytre Arna ser vi at det er en del kontakt mellom barn på mottaket og øvrige 
barn gjennom skolen og diverse fritidstilbud. 

Spesielle forhold ved 

økertilværelsen

Rammebetingelser i 

mottakssystemet

Materielle og 

institusjonelle forhold i 

nærmiljøet

Holdninger, forestillinger 

og behov

•	 Beboernes 

midlertidige 

tilstedeværelse i 

lokalsamfunnet

•	 Begrensede 

muligheter for 

arbeid

•	 Manglende felles 

språk

•	 Ventetidens 

passiviserende 

virkning på 

beboerne

•	 Det offentlige har 

ikke noe ansvar for 

nærmiljøarbeid 

•	 Sentraliserte 

mottak 

•	 Opp og nedbygging 

av mottak i samsvar 

med behov 

•	 Ledig 

bygningsmasse 

bestemmer 

lokalisering 

•	 Lave økonomiske 

ytelser til beboerne

•	 Manglende 

samarbeid og 

koordinering 

mellom ulike 

aktører

•	 Manglende 

møteplasser og 

kontaktpunkter

•	 Manglende 

informasjon mellom 

lokalsamfunn og 

mottak

•	 Manglende 

motivasjon i 

lokalbefolkningen 

for å knytte nye 

bånd Slitasje i 

lokalsamfunnet på 

grunn av stadig 

utskiftning av 

beboere

•	 Mottaksbeboerne 

oppfattes som en 

ensartet og lukket 

gruppe

•	 Rasisme og 

fremmedfrykt

Tabell 5.1 Barrierer for relasjoner mellom lokalsamfunn og asylmottak

Vi har vært inne på viktigheten av koordinering og samarbeid på institusjonelt nivå. I det 
neste kapittelet vil vi se nærmere på ulike arenaer som kan fungere som møteplasser og 
kontaktpunkter mellom beboere på mottak og lokalbefolkningen.
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”MENNESKER ORIENTERER SIG MOD 
MENNESKER, OPHOLDER SIG OG 
FÆRDES SAMMEN MED ANDRE, 
PLACERER SIG I NÆRHEDEN AF 
BEGIVENHEDER, DER ALLEREDE ER I 
GANG” (GEHL, LIVET MELLOM HUSENE 
2003: 21)

6.0ARENAER FOR 
RELASJONER
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6.1 INNLEDNING

I kapittel 2 viser vi til viktigheten av hverdagslige interaksjonsritualer og svake bånd 
mellom beboere på mottak og lokalbefolkningen. Vårt fokus er på de arenaer i nærmiljøet 
der relasjoner kan oppstå og vedlikeholdes. Mennesker kan ikke tvinges til kontakt, 
men det er mulig å tilrettelegge for arenaer der kontakt og relasjoner kan oppstå. For å 
kategorisere arenaer i Ytre Arna, differensierer vi mellom i) offentlige og halvoffentlige 
rom; ii) arrangementer; og iii) lokale foreninger og lag. Den viktigste arenaen for relasjoner 
er sannsynligvis arbeidslivet. Vi har imidlertid valgt å ikke gå nærmere inn på denne. Dette 
er både fordi det i en ”soveby” som Ytre Arna er svært få arbeidsplasser, og fordi det er 
forhold ved selve asylsøkertilværelsen som gjør dette til en vanskelig tilgjengelig arena for 
mottaksbeboere (se kapittel 3).

Gjennom kartleggingen av ulike arenaer i Ytre Arna og bruken av dem, vil vi både kunne 
si noe om i hvilken grad de fungerer som møteplasser mellom mottaksbeboere og 
lokalbefolkning og hvilke barrierer som finnes for at de skal bli det.

6.2 OFFENTLIGE OG HALVOFFENTLIGE ROM

Offentlige rom er fellesarealer, som for eksempel busstoppet, parken eller gaten. De har 
en høy grad av kollektivitet og er åpne for alle. Dette er arenaer der det kan oppstå 
spontan og uplanlagt kontakt og samhandling. 
 
De halvoffentlige rommene er verken helt offentlige eller helt private, men steder der folk 
ofte møtes i ulike ærend og gjøremål. Bruken av dem er avhengig av at brukeren oppfyller 
visse krav eller for eksempel betaler en inngangsbillett (Holm 2006). Det vil si at de har 
visse ekskluderingsmekanismer knyttet til seg. Halvoffentlige rom er gjerne steder der 
man kan ta en kaffe, en øl eller spise sammen, men det kan også være biblioteket eller 
butikker. 

Både offentlige og halvoffentlige rom kan være viktig for å kunne opprettholde og 
vedlikeholde svake bånd over tid. For at de skal kunne fungere på denne måten, kreves det 
imidlertid at noen forhold er tilstede, som blant annet trygghet og en viss regelmessighet 
i kontakten. Dette er en regelmessighet som for eksempel kan oppstå hvis man jevnlig 
går i parken med barna sine, på biblioteket eller hvis man fisker på samme fiskeplassen. 
Ofte vil nok beboere på mottak oppfattes som utenforstående eller ”out of place” av 
lokalbefolkningen. Dette kan være en barriere for at det kan oppstå relasjoner på denne 
arenaen. Det er derfor mer sannsynlig at offentlige rom og halvoffentlige oftere vil ha en 
betydning som arenaer, der det kan skje små hverdagslige interaksjonsritualer og mer 
spontan kontakt.

KARTLEGGING 

Gjennom observasjoner og intervjuer av personer som bor og arbeider i Ytre Arna har vi 
kartlagt offentlige og halvoffentlige rom (se tabell 6.1). 

Offentlige rom: Halvoffentlige rom

•	 Statuen”

•	 Skoleplassen

•	 Sentrumsgaten

•	 Parken bak mottaket 

•	 Busstoppet

•	 ”Trappen”

•	 ”Monumentet”

•	 Fotballbanen

•	 Coop Prix

•	 Biblioteket

•	 Arnabua (kiosk)

•	 Arna Pub

•	 Informasjonssenteret på mottaket

•	 Svømmehallen

•	 Kulturhuset

Tabell 6.1: Oversikt over offentlige og halvoffentlige rom i Ytre Arna
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De offentlige rommene i Ytre Arna ligger stort sett i sentrum som figur 6.1 viser. De har 
en høy grad av kollektivitet. Dette gjelder først og fremst ”Statuen”, ”Monumentet”, 
sentrumsgaten og busstoppet. Både informantene fra lokalbefolkningen og beboerne 
på mottaket trekker frem at det er en mangel på samlingssteder i Ytre Arna. Som en 
informant sier: 

”I dag så er det bare denne stripen her foran dette huset her og huset på andre siden 
som du har som en samlingsplass” (Lokalbef. 2).

De andre stedene i tabell 6.1 er ulike former for halvoffentlige rom. Ytre Arna er preget av 
nedlegging av arbeidsplasser og servicetilbud og mangel på halvoffentlige rom, spesielt 
kafeer og andre steder der man kan sette seg ned sammen. I Ytre Arna er det først og 
fremst Arna Pub og kaféområde i kiosken Arnabua, som er slike mulige møteplasser. 

De offentlige og halvoffentlige rommene i Ytre Arna er mulige arenaer for hverdagslige 
samhandlingsritualer – både planlagte og uplanlagte. I neste del skal vi gå nærmere inn 
på stedspraksisen i Ytre Arna. Her vil vi se på i hvilken grad de offentlige og halvoffentlige 
rommene fungerer som møteplasser, og om mulige barrierer for at de skal kunne fungere 
som møteplasser.

STEDSPRAKSIS

En kartlegging av offentlige og halvoffentlige rom viser mulige fysiske møteplasser i Ytre 
Arna. Deretter er det viktig å se på i hvilken grad de offentlige og halvoffentlige rommene 
har en faktisk funksjon som møteplasser mellom øvrig lokalbefolkning og beboerne på 
mottaket, og hvorfor/hvorfor ikke de fungerer på denne måten. 

Vi spurte informantene fra lokalbefolkningen om hvilke steder i Ytre Arna de bruker. Det 
er fire kjennetegn ved deres stedspraksis som går igjen; de bruker den lokale butikken, 
de bruker naturen rundt Ytre Arna (går på tur), de bruker fotballbanen og kulturhuset 
gjennom deltagelse i ulike aktiviteter og de bruker biblioteket. 

Vi spurte også beboerne om hvilke steder i Ytre Arna de bruker. Mange av beboerne på 
mottaket oppholder seg store deler av dagen i Ytre Arna, når de ikke er på språkkurs eller 
i Bergen. For en del av informantene på mottaket synes Bergen å være viktigere enn selve 
Ytre Arna, slik vi var inne på i forrige kapittel. Beboernes stedspraksis i selve Ytre Arna 
kommer til uttrykk som en bevegelse mellom stedet de bor og fire ulike funksjoner som 
Ytre Arna tilbyr; den lokale butikken, biblioteket, busstoppet og informasjonssenteret på 
mottaket. Se tabell 6.2 for oppsummering av lokalbefolkningens og mottaksbeboernes 
stedspraksis.

Lokalbefolkningen bruker Mottaksbeboerne bruker

•	 den lokale butikken

•	 biblioteket

•	 sentrumsgaten

•	 naturen rundt Ytre Arna (går 

på tur)

•	 fotballbanen

•	 Kulturhuset

•	 den lokale butikken 

•	 bibliotek 

•	 sentrumsgaten

•	 busstoppet 

•	 informasjonssenteret på 

mottaket

 Tabell 6.2. Kartlegging av stedspraksis i Ytre Arna

Beboerne på mottaket bruker kiosken og Arna Puben i liten grad. Noen få beboere har 
vært på Arna Pub, mens kaféområdet i Arnabua først og fremst brukes av pensjonister. 
Bruk av disse arenaene koster penger ettersom det kreves at man kjøper noe for å kunne 
bruke dem. Dette kan gjøre det vanskelig for beboerne på mottaket å delta på disse 
arenaene. En av de mottaksansatte sier i denne forbindelse at:
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”Det hadde vært veldig hyggelig hvis det hadde vært en kafé, et spisested, eller en 
kaffebar, noe som var lavkost” (Intervju mottak). 

Som tabellen viser er lokalbefolkningens og mottaksbeboernes stedspraksis 
sammenfallende på noen områder. Begge grupper bruker den lokale butikken, 
sentrumsgaten og biblioteket. Samtidig spriker de også ved at mottaksbeboerne i større 
grad bruker busstoppet og informasjonssenteret på mottaket, mens lokalbefolkningen i 
større grad bruker fotballbanen, kulturhuset og naturen rundt Ytre Arna. Også her utgjør 
barn et unntak. Barna på mottaket bruker i stor grad også skoleplassen, fotballbanen og 
andre offentlige rom i Ytre Arna. Barnas stedspraksis skiller seg ofte fra de voksnes. Vi har 
ikke gått nærmere inn i dette temaet i denne studien.

De viktigste rommene for mer tilfeldige møter som peker seg ut er butikken og biblioteket, 
samt sentrumsgaten.

Butikken er et sted der ulike mennesker kan møtes og si ”hei” til hverandre og gi hverandre 
et smil. Som en av informantene sier: 

”Jeg får veldig godt kontakt med enkelte foreldre [på mottaket] gjennom jobben 
min, og prater med dem når jeg møter de på butikken” (Lokalbef. 3). 

Biblioteket har en særlig viktig funksjon som møteplass. Det ligger rett overfor mottaket 
sine kontorbygninger (se figur 6.1), og har åpent noen timer mandag, onsdag og torsdag. 
Beboerne på mottaket er aktive brukere av biblioteket. De bruker det til å låne bøker, 
både på morsmålet og på norsk, og til å låne video og bruke publikums pc. Det en del 
ting de ikke har på biblioteket i Ytre Arna, men da kan folk reise til biblioteket i Bergen for 
å få dette. Som en informant sier:

“Jeg har et bibliotekskort. Bruker datamaskinen der. Men det er bare åpent tre ganger 
i uka. Det skulle blitt utvidet. Etter skolen har vi ingenting å gjøre. Det skulle blitt 
utvidet til hele uka” (Beboer 4).

Bibliotekaren mener at biblioteket er en viktig møteplass. Særlig har det en viktig funksjon 
som møteplass for de ulike beboerne på mottaket. Biblioteket fungerer som en arena der 
de kan treffe hverandre og være sammen. Det er et nøytralt sted, der alle er samlet i kraft 
av å være biblioteksbrukere og slik får biblioteket en slags normaliserende funksjon. Som 
en av informantene sier: 

”De [lokalbefolkningen] ser dem [asylsøkerne] i alle fall, de ser at dette er mennesker 
som også bruker biblioteket” (Lokalbef. 5). 

Nettopp behovet for å føle seg normal er, som nevnt, viktig for beboerne i den situasjonen 
de befinner seg i. Biblioteket er nettopp en arena der en kan føle seg trygg og ”godkjent” 
(se kap. 2.3).

Også busstoppet er interessant. Ingen av informantene fra lokalsamfunnet bruker bussen 
i særlig grad. Som det kom fram i forrige kapittel, synes nettopp det at ”de tar bussen, 
mens vi kjører bil” å være en markør for forskjellighet for lokalbefolkningen. Busstoppet 
synes å være det stedet beboerne på mottaket er mest synlige. Når de står på busstoppet 
og venter, synes de å fremstå for lokalbefolkningens blikk som en ensartet gruppe 
mennesker, som først og fremst er definert ved sin forskjellighet. Men det er likevel en 
rekke mennesker i lokalbefolkningen i Ytre Arna som av ulike grunner tar bussen iblant. 
Dette gjør busstoppet til en mulig møteplass. Busstoppet er definert av sin funksjon som 
et sted for å ”vente på bussen”, som er felles for alle dem som oppholder seg der. Ingen 
kan gjøre mer hevd på stedet en andre. Som nevnt i forrige kapittel viser nettopp en av 
beboerne til bussen som et sted der man er en av mange andre, og ikke lenger bare en 
”beboer på mottaket”. 
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6.3 ARRANGEMENTER

Denne kategorien innebefatter ulike lokale tilstelninger som nabolagsfester, 
kulturarrangementer, høytidsfeiringer, foreningsarrangementer og så videre. 
Arrangementer er det Ruud (2001) kaller uforpliktende arenaer. Det vil si at slike arenaer 
legger opp til utforpliktende relasjoner, som er begrenset til en spesiell kontekst. 
Deltagelse på disse arenaene kreve ikke noen form for langsiktig forpliktelse av deltakerne. 
Arrangementer er en arena som ofte har relasjoner som formål; du er der for å treffe 
andre mennesker. Her kan det skje både planlagte og tilfeldige møter. Gjennom deltagelse 
på arrangementer kan man vedlikeholde allerede etablerte bånd, samtidig som man også 
treffer nye mennesker. 

KARTLEGGING

I Ytre Arna foregår det en del arrangementer i løpet av året. For det første er det en rekke 
konserter og forestillinger i Kulturhuset. Dette er både lokalproduserte arrangementer og 
konserter/forestillinger utenfra der eksterne arrangører leier Kulturhuset. Ytre Arna har 
også lange tradisjoner for markering og tog i forbindelse med 1. mai og 17. mai. I tillegg 
er det enkelte andre mindre arrangementer andre steder i Ytre Arna, særlig i forbindelse 
med skolen, Ytre Arnas historiske samlinger og Ytre Arna kyrkelyd. Mottaket er selv 
også arrangør av noen større arrangementer som ”Internasjonal dag” forbindelse med 
Kulturdagene i Arna, og ”Flyktningdagene” med uteservering i parken. 

Beboerne på mottaket vil i mange tilfeller ikke ha mulighet til, eller ønske å delta på, 
arrangementer som koster penger ettersom de ofte har dårlig økonomi. Det er derfor 
først og fremst åpne, gratis arrangementer som vil være viktige for denne gruppen. 

ASYLMOTTAKET SOM DELTAKER 

Asylmottaket har blitt en aktiv deltaker i kulturlivet i Ytre Arna de siste årene. Hvert år 
arrangerer mottaket ”Internasjonal dag” på mottaket, i forbindelse med arrangementet 
”Kulturdagene i Arna”. Dette arrangementet har både vært lokalisert til selve 
mottaksbygningen og til Kulturhuset. De siste årene har det vært arrangert i Kulturhuset. 
Mottaket arrangerer også noe som de kaller ”Flyktningdagene”, som er et arrangement 
som har funnet sted i parken bak mottaket. 

Også skolen har hatt noen arrangementer under ”Internasjonal uke” der mottaksbeboere 
har vært invitert med og blant annet har laget mat fra sine hjemland. En av de ansatte på 
skolen sier i denne sammenhengen: 

”Det var et år vi hadde sånn internasjonal uke og de kom her … de er jo veldig flinke 
og lage mat, sant. Både de som bor på mottaket og de som har flyttet ut. Da ble vi jo 
kjent med en kosovoalbansk familie, som vi privat ble veldig gode venner med. Du får 
jo på en måte historien deres veldig inn på deg når du ble kjent med de” (Lokalbef. 4). 

I hvilken grad blir kulturarrangementene besøkt? To av informantene sier: 

”Folk deltar mer og mer. Det har aldri vårt noe kjempe, kjempe oppmøte. Kanskje 
30 stykker. I forhold til folketallet kunne det vært mange flere. Det er gjerne noen 
gjengangere… det kan være lærere, det kan være naboer, det kan være noen som 
faktisk er venner av våre beboere. Men det er iallfall et veldig annonsert tilbud, så 
folk kan hvis de vil” (Intervju mottaksansatt); ”Erfaringen med kulturkveldene har 
vært veldig positive. Men for å si det sånn, det burde ha vært mer besøkt av lokale 
krefter. For eksempel nå i fjor sommer hadde mottaket en happening oppe i parken 
der de inviterte til mat og grilling og sånn, og det er jo veldig synd da å se at det ikke 
kommer flere fra lokalmiljøet. Men igjen så vil jeg jo berømme mottaket for å gjøre 
ting som er positivt. For jeg tror at hvis det er noe som er en utfordring så er det at 



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

62.

det er for lite kontakt mellom beboere og de som bor i Ytre Arna ellers” (Lokalbef. 7). 

Selv om intervjuene kan tyde på et varierende oppmøte på arrangementene, fremhever 
alle informantene de ulike kulturarrangementene som mottaket har arrangert som svært 
positive. To av informantene sier det slik: 

”… det jeg har opplevd nå i de siste årene er at mottaket har hatt opplegg, dager, 
eller kulturuken for eksempel nede i sentrum. Og det har vært kjempe fint, sant. Og 
da er det flere og flere beboere fra Ytre Arna, og de har faktisk dradd inn fra Indre 
Arna og for å delta. Møte, se kulturen, smake på mat, sang, musikk osv. Det blir jo 
sånn, kanskje kall det glansbilde, men du møtes i alle fall” (Lokalbef. 6); ”Mottaket 
har engasjert seg i nærmiljøet selv. De har en åpen dag, og de engasjerer seg under 
kulturdagene. Så de har vist seg fram og mange av beboerne der har vært med i 
Fargespill6 , og jeg tror det har gitt mye også” (Lokalbef. 8). 

Det virker som om slike kulturarrangementer, i tillegg til å fungere som møteplasser, 
har en viktig funksjon når det gjelder å forme lokalbefolkningens bilde av asylmottaket. 
Flere av dem som understreker betydningen av kulturarrangementene i regi av mottaket, 
har ikke selv deltatt på arrangementene. Likevel har arrangementene betydning fordi 
asylmottaket fremstår som åpent, som utadvendt og som en ressurs i lokalsamfunnet. I 
en del av den foreliggende litteraturen om minoriteter og ulike typer offentlige festivaler/
happeninger er det en skepsis mot betydningen av slike arrangementer (se Harvey 1989). 
Forskere som blant annet Harvey (1989) har kritisert slike festivaler og arrangementer for 
å tegne et forskjønnet og generaliserende overflatebilde av minoriteter og innvandrere. 
Enkeltmenneskene som sådan blir usynliggjort ved å bli vist fram som kategorien 
”innvandrere” eller ”asylsøkere”. I asylmottakskonteksten synes imidlertid nettopp det 
å vise fram en ”glansbildeversjon” av mottaket og menneske å være viktig og å ha en 
motsatt funksjon. I motsetning til å tegne et generaliserende bilde, synes det nettopp som 
om slike arrangementer er en mulighet for at beboerne kan fremstå som enkeltmennesker 
med ulike ferdigheter, ulik identitet og historie. Fremvisningen av et positivt bilde av 
asylmottaket får betydning for holdningene til mottaket også for dem som ikke deltar. 

Det er altså et viktig poeng at man ikke bare bør måle betydningen av slike arrangementer 
ved antall deltakere, men at man bør se slike arrangementer i et videre perspektiv. I 
Ytre Arna, der deltagelse og sivilt engasjement rangeres svært høyt, er asylmottakets 
bidrag med slike arrangement svært viktig for hvilke holdninger lokalbefolkningen får til 
asylmottaket. 

En informant i lokalbefolkningen i Ytre Arna fremhever i denne sammenhengen at det er 
viktig at mottaket har sine arrangementer på kulturhuset og andre arenaer utenfor selve 
mottaket, og sier:

”Det tror jeg har veldig mye å si, at de [beboerne] har en mulighet for å komme ut 
til de som bor her fra før. Sånn at de går inn i den rammen som befolkningen er kjent 
med, at de har et arrangement her på huset [kulturhuset]… folk er vant til å gå inn 
i festsalen, ikke sant. Det er ikke det samme å gå opp på mottaket og gå inn et helt 
annet sted hvor lokalitetene er noe helt annet. Da vil de [lokalbefolkningen] føle seg 
fremmed på samme måte som selvfølgelig innvandrerne vil føle seg fremmed når de 
går inn i dette huset her” (Lokalbef. 2). 

Arrangementer i regi av mottaket kan utgjøre en trygg ramme, og kan bidra til å gjøre 
ukjente steder til kjente steder. Beboerne på mottaket får et forhold til steder som 
Kulturhuset og dette kan gjøre det lettere for dem å delta på seinere arrangementer i 
huset. Mottaket har her en viktig tilretteleggerfunksjon.

6.4 LOKALE FORENINGER OG LAG

Med deltagelse i lokale foreninger og lag forstår vi deltagelse i det lokale, sivile foreningsliv 
(kulturforeninger, sportsforeninger, humanitære foreninger, religiøse foreninger). 
Deltagelse i lokale foreninger har ikke bare de konkrete aktivitetene som formål – like 

6 Fargespill er en forestilling der aktørene er barn og unge med en rekke ulike nasjonaliteter. Deltagere rekrutteres i hovedsak fra Nygård 

skole
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viktig er det fellesskapet som oppstår gjennom deltagelsen. I motsetning til de andre to 
arenaene er dette en formell arena, og deltagelse på denne arenaen innebærer ofte en 
viss form for forpliktelse fra deltakeren sin side.

KARTLEGGING 

Analysen viser at det er få offentlige og halvoffentlige rom som fungerer som møteplasser 
mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning i Ytre Arna. Lokale lag og foreninger spiller 
derfor en desto større rolle i det sosiale livet i lokalsamfunnet. Organisasjons- og 
foreningslivet i Ytre Arna er som beskrevet svært variert og aktivt. For barn og unge er 
det et mangfold av aktiviteter som ungdomsklubb, kor, musikkteater, korps, fotball og 
turn. Også voksne og eldre har en rekke muligheter i form av historielag, kor, dans, korps, 
fotball, svømming, sanitetsforening, frivillighetssentral, kirke, småbarnstreff, pensjonistlag 
og senioruniversitet som har enkelte forelesninger i Ytre Arna.

En overvekt av informantene våre er aktive i lag og foreninger i Ytre Arna. Ytre Arna speiler 

•	 Ytre Arna Juniorklubb

•	 Ytre Arna Ungdomsklubb

•	 Ytre Arna Ving

•	 Arna-Bjørnar Fotball

•	 Arna Svømme og Livredningsklubb

•	 Arna Turn- og Idrettslag

•	 Arne Sangforening

•	 Arne musikkforening

•	 Ytre Arna Kyrkjekor 

•	 Koret på sporet

•	 Arne Skulemusikklag

•	 Ytre Arna barnegospel 

•	 Haugland Skulekorps

•	 Arnaringen

•	 Arna Musikkteater

•	 Arna senioruniversitet

•	 Ytre Arna Pensjonistlag

•	 Ytre Arna Historielag

•	 Arna Arbeiderpartilag

•	 Småbarnstreff 

•	 Ytre Arna Kyrkjelyd

•	 Ytre Arna sanitetsforening

•	 Arna Frivillighetssentral

Foreninger og lag i Ytre Arna

Tabell 6.3: Lag og foreninger i Ytre Arna

her i stor grad det norske samfunnet, som er et av Europas mest gjennomorganiserte. 
Flere informanter viser til sitt engasjement i frivillige organisasjoner som en viktig del 
av hvem de er, og som noe som i stor grad styrer deres tidsbruk. Som en informant sier 
om seg selv og aktiviteten i foreningslivet: ”det er det jeg gjør” (Lokalbef. 1). Mange av 
informantene fra lokalsamfunnet fremhever videre at kontakten til nye mennesker først 
og fremst må skje gjennom deltagelse i organisasjons- og foreningslivet. De begrunner 
dette med travelhet, men også med mangel på andre reelle møteplasser. Sitater fra 3 
informanter illustrerer dette: 

”Ellers er det ikke noen møteplasser om du ikke er medlem av en organisasjon. Det 
er den måten en kan samles på” (Lokalbef. 2).  ”Det er jo ingen møteplasser, utenom 
de aktivitetene som er” (Lokalbef. 1); ”Dersom det skulle tilrettelegges for kontakt 
måtte det vært gjennom våre hverdagsliv, de aktivitetene vi er med på” (Lokalbef. 4).
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Også beboerne på mottaket utrykker et ønske om å delta på arenaer der nordmenn 
allerede deltar. En informant sier at: 

”Jeg møter dem [nordmenn] aldri. Hvis jeg kunne gått på trening, gjort ting der de 
var. Hvis vi hadde trening ville jeg møtt dem. Vi er ikke dårlige mennesker. Men vi kan 
ikke gå til husene der de bor og banke på og spørre om de vil være venner” (Beboer 
2).”

Sitatene understreker betydningen av deltagelse på denne arenaen. De viser til at sosial 
kontakt må skje gjennom ”hverdagslivet” og først og fremst kan etableres gjennom 
allerede eksisterende aktiviteter. 

POTENSIELLE MØTEPLASSER

Gjennom 10 telefonintervjuer med et utvalg foreninger i Ytre Arna gjennomførte vi en 
kartlegging av i hvilken grad foreningene har mottaksbeboere som deltakere, hva de gjør 
for å rekruttere beboere og hva slags kontakt de har med mottaksledelsen. Vi ønsket 
også å finne ut om foreningene ser på beboere på mottaket som potensielle medlemmer. 
Kartleggingen viser at bare fem av foreningene i utvalget har asylsøkere som deltakere. 
Videre viser den at det nesten utelukkende er barn/ungdom som deltar i foreningene. 
Det fremgår samtidig at de fleste aktørene ikke har noen uttalt strategi for å få med 
medlemmer eller for kontakt med mottaket. En overordnet slutning er at det synes 
som om foreningene i liten grad har tenkt over mulighetene for å rekruttere beboere 
på mottaket som deltakere i sin forening. Kartleggingen av kontakten mellom disse 
foreningene og mottaket avdekker at det er svært liten direkte kontakt mellom mottaket 
og disse foreningene. Barna rekrutteres imidlertid indirekte gjennom skolen, og er ikke i 
like stor grad avhengig av direkte rekruttering som voksne. 

Samtidig ser vi også at det krever spesiell innsats og ressurser å rekruttere beboere 
på asylmottaket. De tradisjonelle informasjonskanalene som annonser i Bygdanytt og 
informasjon på nettsider er ikke tilstrekkelig. For å rekruttere voksne er det nødvendig 
med mer direkte og målrettet rekruttering gjennom mottaksledelsen. En utfordring her 
er den stadige utskiftningen av beboere som gjør dette til en kontinuerlig oppgave for 
mottaksledelsen. 

Til tross for dette viser undersøkelsen at en overvekt av respondentene ser på beboere 
på mottaket som potensielle medlemmer i sine foreninger (10 av 11). Dybdeintervjuene 
med personer i lokalsamfunnet understreker dette inntrykket. Et flertall av informantene 
ser et potensial for økt deltagelse fra beboere på mottaket i det lokale foreningslivet. 2 av 
informantene sier det slik: 

”Egentlig kunne jeg tenke meg at noen av de foreningene som jobber her absolutt 
kunne vært en slags møteplass for asylanter og de som bor her. Vi har fasiliteter som 
gjør at vi kunne hatt aktiviteter her. Absolutt” (Lokalbef. 2); ”For å si det sånn; det 
er nok av møteplasser og organisasjoner som eksisterer som kunne ha fungert som 
et sånn kontaktpunkt, men som av en eller annen grunn ikke gjør det. jeg tenker på 
sangkor, idrettslaget… det har vel vært noen aktiviteter gjennom idrettslaget og gjort 
noen forsøk på å starte et lag for beboerne, men jeg er litt sånn motstander av det 
der å lage lag for beboerne på mottaket fordi du skulle hatt de inn i eksisterende lag. 
Det er da du snakker integrering, sant. Og det er positivt ikke bare for dem som bor 
på mottaket men positivt også for resten av lokalmiljøet” (Lokalbef. 7). 

En av informantene påpeker her viktigheten av at beboerne skal delta på aktiviteter som 
allerede finnes i Ytre Arna fremfor å starte opp nye, egne aktiviteter for mottaksbeboerne. 
Dette viser intervjuene med mottaksbeboerne også. I dag er imidlertid situasjonen 
motsatt, beboerne får kun informasjon om aktiviteter som er rettet mot dem som gruppe. 

Til tross for at interessen synes å være til stede, både blant lokalbefolkningen og 
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mottaksbeboerne, fungerer ikke lokale foreninger og lag som møteplasser. Hvilke barrierer 
for økt deltagelse for mottaksbeboere finnes? 

BARRIERER FOR DELTAGELSE

På bakgrunn av intervjuene og ulike bakgrunnsamtaler har vi forsøkt å kartlegge noen 
barrierer for beboernes deltagelse i lokale foreninger og lag. Vi har i denne sammenhengen 
ikke tatt høyde for den enkelte mottaksbeboerers motivasjon. Barrierene vi identifiserer 
er mulige barrierer for deltagelse som kan gjelde også når beboeren på mottaket er 
motivert:

•	 Språkbarrierer
•	 Kapasitet til tilrettelegging fra foreningens side (mye aktivitet skjer gjennom 

frivillige)
•	 Økonomisk kostnad for deltakeren
•	 Manglende kunnskap om mottaket og beboerne hos foreningene
•	 Foreningene har ikke tenkt på beboerne som mulige medlemmer – utenfor det 

deres vanlige rekrutteringsmiljø
•	 Tilgjengelighet (har ikke bil, dårlig kollektivtransport)
•	 Usikkerhet rundt botidens varighet – tidsmessig forpliktelse er vanskelig

På bakgrunn av telefonintervjuene synes det imidlertid å være grunn til å hevde at den 
største barrieren for større deltagelse i lokale foreninger er at foreningene ikke har tenkt 
på beboerne som mulige deltakere.

Frivillighet og tidsforpliktelse 
Som nevnt ovenfor krever deltagelse på denne arenaen ofte en viss grad av forpliktelse. 
Forpliktelse innebærer også det vi kan kalle en tidsforpliktelse – deltakeren må forplikte 
seg til å delta både jevnlig og med en viss langsiktighet. Foreninger som øver mot 
konserter eller opptredener, eller trener mot kamper, har gjerne et behov for å vite at 
venstrebacken, skuespilleren eller tenoren vil være tilstede når det gjelder. Dette er en 
forpliktelse det er vanskelig for asylsøkere eller beboere som venter på bosetting å ta på 
seg. Samtaler med ulike frivillige organisasjoner tyder likevel på at organisasjonene, ved 
å anlegge et mer helhetlig og langsiktig perspektiv på rekruttering, kan være fleksible på 
dette punktet og finne muligheter å løse dette på. Hvis deltakeren flytter til et annet sted 
i Norge, kan vedkommende kanskje fortsette aktiviteten der, og hvis deltakeren flytter 
tilbake til et hjemland, så kan vedkommende kanskje ta interessen med seg dit. 

Økonomisk kostnad
Når det gjelder økonomisk kostnad ved deltagelse så er erfaring at flere av de frivillige 
organisasjonene betaler medlemskontingenten for de av beboerne på mottak som er 
med på aktiviteten. I andre tilfeller, som når det gjelder Fritidsklubben, betaler mottaket 
kontingenten, gjennom bevilgede statlige tilskudd. Man kan imidlertid spørre seg om 
dette vil være mulig dersom flere beboere deltar, og ikke bare barna. 

Barn et unntak
Barn og unge på asylmottaket bruker Fritidsklubben aktivt. Fritidsklubben inngikk i 2007 
en avtale med asylmottaket angående medlemsavgiften til fritidsklubben (100 kr/halvåret). 
Mottaket bruker dermed noen av aktivitetsmidlene sine  til å betale medlemsavgiften i 
klubben for de barna som ønsker det. I tillegg til å betale medlemsavgiften, tilrettelegger 
mottaket også for bruk på andre måter. De mottaksansatte tar med seg beboerne inn på 
klubben, viser dem rundt og presenterer dem for de som jobber der. 

Flere av informantene mener at det krever det en viss fleksibilitet til tider å ha barna 
fra asylmottaket med. Dette gjelder fleksibilitet i forhold til transport og i forhold til at 
foreldrene ikke stiller på dugnadsarbeid. En informant sier det slik:

”Vi trener jo ute på Arna Stadion og for de minste så er jo det for langt å gå. Og det 
er for farlig å sykle, hvert fall nå når det er mørkt. Så da blir det som regel at det er 
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andre som skal kjøre som tar de med seg. Vi begynte med førsteklasse nå, og da er 
det en gutt som bor rett her nede og han. De har ikke bil, de tar buss. Men da ordner vi 
det som regel på felles foreldremøter at de vi vet ikke har bil, der avtaler vi bare at de 
kommer opp til den og den og sitter på med dem. Så det går ofte greit. Men dugnad 
og sånn er det ofte et problem med at de ikke kan være med på” (Lokalbef. 1).

Det er imidlertid viktig å påpeke at dette er utfordringer de fleste foreningsfolk kjenner fra 
arbeidet sitt fra før, og det er ikke særegne utfordringer som gjelder barna på mottaket. 

MOTTAKETS ROLLE SOM TILRETTELEGGER

Det er viktig å rette blikket mot mottaket, og hvilke rolle det har å spille når det gjelder 
beboernes deltagelse i lokale foreninger og lag. Ytre Arna mottakssenter sin rolle i 
denne sammenhengen er først og fremst en koordineringsrolle, som en av de ansatte 
understreker i intervjuet: 

”Altså vi som jobber her har et koordineringsansvar og det vil si at vi skal opplyse 
om de tingene som finnes. Men vi har ikke kapasitet til å drive egne aktiviteter, i 
svært liten grad utover informasjonsprogrammet vårt. Vi har prøvd å få ting til, men 
vi synes det er vanskelig fordi vi har ikke kapasitet til å følge opp. Så det går veldig 
mye på at våre beboere må ta i mot det eksisterende tilbudet, og de trenger gjerne 
litt førstehjelp for å komme i gang” (Intervju med mottaket).

Mottaket kan imidlertid også ta på seg en viktig funksjon når det gjelder å yte ”fødselshjelp”, 
som informanten over sikter til. De har spilt denne rolle ovenfor å få barn og unge med 
som deltakere på fritidsklubben:

”Det har jo vært sånn at mottaket har tatt med seg de som bor der inn på klubben, har 
vist de rundt, og vist hvem som jobber der nede. I fjor var de med en to tre ganger, 
ansatte på mottaket og fulgte de på juniorklubben og ungdomsklubben og fulgte de 
litt, for at de skal bli trygge”(Lokalbef. 8). 

Intervjuet med mottaket understreker likevel det faktum at mottaket, på grunn av 
utilstrekkelig kapasitet og en lang rekke arbeidsoppgaver, i dag ikke har mulighet til å 
følge dette arbeidet opp alene. Dette har selvfølgelig i siste instans også sammenheng 
med at mottaksdrift er kommersiell virksomhet, og at mottakene har et budsjett å ta 
hensyn til. Initiativet må derfor også komme fra foreningene.

Samtidig er det ikke desto mindre slik at den rollen mottaket spiller på et institusjonelt 
nivå, det vil si hvordan de samarbeider med andre institusjonelle aktører lokalt, også 
har stor betydning for hvordan institusjonelle aktører og andre nøkkelaktører ser på 
mottaket og beboerne, slik vi var inne på i kapittel 5.2. Hvor ”godt” mottaket kan utføre 
sin koordineringsrolle henger sammen med grad av samhandling på institusjonelt nivå 
mellom mottaket og ulike type relevante aktører i nærmiljøet. 

SPESIELT TILRETTELAGTE TILBUD

Ideelle organisasjoner som Redd Barna, Røde Kors, Frelsesarmeen og Norsk Folkehjelp 
driver veldig mange steder et eget arbeid rettet mot mottak. Dette gjelder spesielt 
ovenfor barn og unge. Deres tilbud er ofte en type ekstratilbud som kommer i tillegg 
den organisasjonsstrukturen som allerede finnes lokalt. I Ytre Arna spiller Redd Barna 
en slik nøkkelrolle ovenfor barna på mottaket. Deres sitt tilbud er imidlertid i større grad 
en aktivitetsarena for beboerne (barn og unge) enn en møteplass mellom beboere og 
lokalbefolkning. Tilbudet drives gjennom frivillige.  

I Ytre Arna har Redd Barna et samarbeid med Frivillighetssentralen som stiller med buss 
til aktivitetene hver søndag. Både mottaket, frivillighetssentralen og Redd Barna er godt 
fornøyd med samarbeidet. Redd Barna har vært i Ytre Arna rundt 5-6 år. De er godt kjent 
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med arbeidet og ordner derfor det meste selv.
Om kontakten med mottaket sier informanten i Redd Barna:

”Informasjonskonsulenten på mottaket har oversikt. Hun sender barna av gårde. Og 
gir beskjed til de frivillige om at nå har det kommet en ny familie. Og informerer de 
veldig kjapt om at det er aktiviteter. Men stort sett, vet ikke om det er en eller to ganger 
i året, spesielt når det er mange nye, så pleier de frivillige å gå på hjemmebesøk. Det 
er en ganske fin måte. Det er vel enten informasjon gjennom mottaket eller at de går 
på hjemmebesøk” (Lokalbef. 10).

Mottaket på sin side understreker at alt ”går av seg selv” når det gjelder Redd Barna. Også 
i dette tilfellet er det imidlertid viktig å påpeke at tidsdimensjonen er viktig – med andre 
ord at det tar tid å bygge opp et velfungerende tilbud og trygge relasjoner: 

”Vi har en fast aktivitet som har vært redd barna gjennom mange år. Og de kommer 
og henter barna annenhver søndag og tar de med på en eller annen aktivitet. Det kan 
også hende de er her på huset, eller Ytre Arna, men stort sett tar de dem med seg. Det 
er en veldig positiv og populær og trygg aktivitet for Redd Barna kjenner de barna så 
godt så det går helt utenom oss. Vi trenger ikke jobbe med det i det hele tatt... det 
gjorde vi de første årene... masse arbeid... men seinere har det gått helt av seg selv” 
(Intervju med mottaket). 

6.5 OPPSUMMERING 

I dette kapittelet har vi brukt en typologi over potensielle arenaer for relasjoner, der 
vi skiller mellom i) offentlige og halvoffentlige rom, ii) arrangementer og iii) lokale 
foreninger og lag. Kartlegging og analyse av disse arenaene i Ytre Arna har vist at det 
er få halvoffentlige og offentlige arenaer i Ytre Arna i dag. Og av de som er der er det få 
som fungerer som møteplasser. Dette er delvis på grunn av disse stedenes karakter, og 
delvis på grunn av forskjellig stedspraksis blant mottaksbeboere og lokalbefolkningen. 
Det finnes noen halvoffentlige rom som puben, kaféområdet i kiosken og Kulturhuset som 
har potensial til å fungere som møteplasser. De gjør det imidlertid i liten grad i dag. Dette 
har blant annet å gjøre med aktivitetstilbudet på disse stedene (Ganapathy og Søholt 
2000). Biblioteket er her et viktig unntak.  

Vi har også sett at arrangementer i Ytre Arna i liten grad fungere som møteplasser. 
Ett viktig unntak er arrangementer i regi av mottaket selv. Slike arrangementer skaper 
en opplevelse av fellesskap, og er en meningsfull kontekst for beboerne på mottaket 
(Ibid.). Intervjuer med lokalbefolkningen viser videre at denne formen for deltagelse i 
lokalsamfunnet er en viktig forutsetning for å bryte ned inntrykket av mottaksbeboerne 
som en ensartet og lukket gruppe. Samtidig framstår mottaket gjennom disse 
arrangementene som en aktiv kulturdeltaker i Ytre Arna. Dette har stor betydning for hva 
slags holdning lokalbefolkningen får til mottaket og mottaksbeboerne. I dag er kanskje 
denne funksjonen vel så viktig som at arrangementene er en møteplass. 

Gjennom intervjuene med både lokalbefolkningen og beboerne kommer det tydelig frem 
at lokale foreninger og lag har størst potensial for å fungere som møteplasser mellom 
mottaksbeboere og lokalbefolkning i Ytre Arna. Ytre Arna har et helt spesielt rikt frivillig 
foreningsliv, og det er gjennom deltagelse i slike aktiviteter folk møtes i Ytre Arna. Vi 
finner at barn fra mottaket deltar på flere av disse aktivitetene i dag, mens deltagelse fra 
voksne beboere så å si er fraværende. 
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ANBEFALINGER TIL AKTØRER I YTRE 
ARNA

GENERELLE ANBEFALINGER TIL 
UDI, DRIFTSOPERATØRER, KOMMUNER 
OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER

7.0KONKLUSJON 
MED ANBEFALINGER
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7.1 INNLEDNING

I denne delen av rapporten oppsummerer vi funnene våre, og kommer med noen 
anbefalinger til hvordan nærmiljøperspektivet kan styrkes. Først vil vi komme med noen 
konklusjoner og anbefalinger rettet spesifikt mot aktører i Ytre Arna (7.1). Deretter vil 
vi trekke noen mer generelle konklusjoner, og gi noen anbefalinger til de ulike aktørene 
i mottaksapparatet: UDI, kommunen, driftsoperatør/mottak og frivillige organisasjoner 
(7.2).

7.2 ANBEFALINGER YTRE ARNA

I kapittel 5 konkluderte vi med at det på den ene siden er et ”godt forhold” mellom 
mottaket og lokalsamfunnet i Ytre Arna i dag, i den forstand at det er lite negativitet 
og lite konflikt. Samhandlingen mellom mottaket og ulike lokale aktører synes å være 
velfungerende. Denne samhandlingen har spesielt blitt styrket gjennom mottakets 
deltakelse i SLT og samarbeidet med Ytre Arna Skule. Samtidig så vi i kapittel 6 at det 
er et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonen og koordineringen mellom 
mottaket og ulike lokale lag og foreninger. 

På den andre siden kommer det frem at beboerne på mottaket i Ytre Arna opplever 
et udekket behov for aktiviteter, og at de har et sterkt ønske om å lære seg norsk. De 
uttrykker et tydelig ønske om større kontakt med lokalbefolkningen, og fremhever 
hvor viktig dette er for å føle seg normal og som et verdig menneske. Samtidig er det 
interessant å se at lokalbefolkningen gjør sin vurdering av desentraliserte mottak ut ifra 
et argument om at beboerne bør ”gli inn i” og komme i ”kontakt med” lokalsamfunnet. 
Flere aktører i lokalsamfunnet kom mot slutten av intervjuet frem til at det er ønskelig 
med mer kontakt, men at det er vanskelig å få til dette i et travelt hverdagsliv. Videre viser 
intervjuene med lokale foreninger at de fleste ser på beboere på mottak som potensielle 
medlemmer, men at de i liten grad har forsøkt å rekruttere dem inn. 

På bakgrunn av diskusjonen i de foregående kapitlene kan vi liste opp enkelte sterke 
sider ved forholdet mellom mottaket og lokalsamfunnet, og barrierer for at forholdet skal 
kunne bli bedre: 

Styrker
•	 Dominerende stedsbilde: Ytre Arna som et åpent sted.
•	 Få konflikter, få negative historier
•	 Engasjert og utadvendt mottaksledelse
•	 Mottakets stabilitet og gode kjennskap til lokalsamfunnet
•	 Samarbeidet i SLT-gruppen
•	 Skolekontakten på Ytre Arna Skule
•	 Flere engasjerte ildsjeler i lokalsamfunnet 
•	 Biblioteket 
•	 Gode kulturarrangementer
•	 Kulturhuset – egnede lokaliteter
•	 Mange frivillige organisasjoner og stort eksisterende aktivitetstilbud
•	 Godt aktivitetstilbud til barna på mottaket (Redd Barna, Fritidsklubb, idrett)
•	 Aktiv frivillighetssentral (bidrar blant annet med transport for mottaket)
•	 Mottakets nye informasjonssenter

Barrierer
•	 Mangler tilbud/liten spredning i aktivitetstilbudet til de voksne beboerne
•	 Mangler gode møteplasser der voksne kan treffes (halvoffentlige rom og 

offentlige rom, arrangementer)
•	 Begrensede ressurser hos lokale aktører og mottaket (økonomi og 

arbeidskapasitet)
•	 Mottaksbeboerne oppfattes som en ensartet og lukket gruppe
•	 Slitasje i lokalsamfunnet på grunn av stadig utskiftning av beboere
•	 Manglende motivasjon hos lokalbefolkningen for å knytte nye bånd
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På bakgrunn av analysen vil vi peke på noen muligheter som finnes lokalt, og som man 
kan ta i bruk i arbeidet for å styrke forholdet mellom asylmottaket og lokalsamfunnet: 
Dette er generelle anbefalinger til ulike aktører i Ytre Arna, Bergen kommune og ideelle 
foreninger med aktiviteter rettet mot mottaksbeboerne. 

•	 Invitere lokalbefolkningen til informasjonssenteret
 Det nye informasjonssenteret er en god mulighet til å invitere lokalbefolkningen 

til mottaket. En mulighet er ”Åpen dag-arrangementer” i informasjonssenteret, 
hvor det informeres om hvordan det er å bo på mottak, hvordan det er organisert, 
samarbeidspartnere, situasjonen for barn osv. Dette bør eventuelt komme i tillegg 
til andre arrangementer som mottaket står for i dag.

•	 Økt bruk av Kulturhuset til felles arrangementer
 Kulturhuset er en unik arena midt i Ytre Arna sentrum. Her foregår en rekke 

aktiviteter og arrangementer, og bygget brukes hyppig av lokalbefolkningen. 
Samtidig er det rom for flere aktiviteter, spesielt på dagtid. Flere av informantene 
etterlyser for eksempel en kafé eller samlingsplass. Kulturhuset gir også gode 
muligheter for å arrangere ulike typer kurs, seminarer, møter o.l. 

•	 Mottaket som aktiv kulturdeltager
 Det bør fortsatt legges opp til kulturarrangement og liknende i regi av mottaket. I 

denne sammenhengen synes det å være av betydning at arrangementene skjer på 
arenaer der øvrig lokalbefolkning allerede ferdes.

•	 Informasjon
 Flere av informantene fra lokalbefolkningen sier at de savner informasjon 

om mottaket og beboerne. Et lite ressurskrevende svar på dette kan være 
årlige reportasjer i Bygdanytt. Våre informanter fremhever betydningen av de 
reportasjene som allerede har vært på trykk i Bygdanytt, samt i Bergens Tidende. 
Flere av informantene etterlyser spesielt informasjon som viser hvem som bor på 
mottaket til enhver tid  Et ”galleri”, slik Mandheimen statlige mottak har på sine 
hjemmesider, er en måte å formidle slik informasjon på.7  

•	 Rekruttering av mottaksbeboere til arrangementer
 Mottaksbeboerne deltar i dag i liten grad på arrangementer i regi av lokale aktører. 

Enkelte av disse arrangementene kan ha et potensial når det gjelder å fungere 
som møteplasser mellom mottaksbeboere og lokalbefolkningen (En utfordring 
her vil være arrangementer som koster penger). En mulighet er å ha en egen 
informasjonstavle i informasjonssenter som forteller om lokale arrangementer. 
Dette krever gode kontaktkanaler mellom mottak og lokale foreninger.

•	 Økt tilrettelegging for at voksne beboere kan delta i lokale foreninger og lag 
 Det trengs først og fremst å skapes en bevissthet om at de som bor på mottak 

er potensielle deltakere i lokale foreninger. Årlige reportasjer i Bygdanytt kan 
muligens bidra til dette. Ellers må initiativet i større grad springe ut ifra mottaket, 
som må drive aktivt arbeid ovenfor lokale foreninger. 

•	 Spille på de lokale ressurser som finnes og den lokale stedsidentiteten 
 Ytre Arna har rike tekstil- og håndverkstradisjoner. Samtidig har beboerne 

på mottaket mange kunnskaper. Dette skaper et potensial for mulige lokale 
samarbeidsprosjekter og arrangementer der det kan knyttes bånd mellom beboere 
på mottaket og andre lokale aktører. 

•	 Opprettelse av nye møteplasser ute, utbedring av eksisterende
 Det er flere tomme lokaler og ”grå arealer” i Ytre Arna som har potensial til å kunne 

fungere som steder der man kan sitte ned, stoppe opp og/eller gjennomføre felles 
arrangementer ute. I forbindelse med opprustning av sentrum til miljøprioritert 
gate bør dette vektlegges.

•	 Tettere samarbeid mellom mottaket og frivillighetssentralen 

7 Se hjemmesidene til Mandheim statlige mottak: 

http://www.tinn.kommune.no/Organisasjon/Mandheimen%20Statlige%20Asylmottak.aspx
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 Mottaket og frivillighetssentralen har i dag et godt samarbeid. Like fullt er det mulig 
å styrke dette samarbeidet. Erfaring tyder på interesse fra beboere på mottaket 
for å delta i ulike typer arbeid. En styrking av dette samarbeidet krever imidlertid 
antakeligvis mer ressurser til Frivillighetssentralen. 

•	 Tettere samarbeid mellom mottaket og Mottaks og kompetansesenteret for 
integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen kommune (MOKS)

 Det synes å være et potensial for å styrke samarbeidet mellom MOKS og 
asylmottaket i Ytre Arna. MOKS og mottaket har flere overlappende arbeidsområder. 
Et samarbeid ville kunne styrke bosettingsarbeidet ovenfor dem som har fått 
opphold. 

7.3 GENERELLE ANBEFALINGER 

I denne studien har vi anvendt et nærmiljøperspektiv på asylmottak, der vi legger
til grunn at asylmottak må forståes som en del av lokalsamfunnet. Vi har
analysert forestillinger, ønsker og holdninger blant både lokalbefolkningen og
mottaksbeboere i Ytre Arna. Studien viser at et ”godt forhold” mellom asylmottak
og nærmiljø for det første er avhengig av koordinering og samhandling på institusjonelt
nivå. For det andre innebærer et ”godt forhold” at det er et visst minimum av relasjoner
og samhandling mellom lokalbefolkning og mottaksbeboere.

Som beskrevet, er det er to spesielle forhold ved asylmottaket i Ytre Arna som det er 
viktig å være klar over. For det første ligger Ytre Arna i Bergen. Mange av beboerne på 
mottaket i Ytre Arna har søkt seg dit fra andre mottak – ofte fordi de har nettverk eller 
kontakter i Bergen. For mottak som ligger mindre sentralt vil situasjonen naturlig nok være 
annerledes. For det andre har mottaket vært svært lenge i Ytre Arna. Det er derfor preget 
av en stabilitet og langsiktighet som er sjelden for den anbudsutsatte mottaksdriften i 
Norge.  Likevel mener vi å kunne trekke ut noen generelle anbefalinger på bakgrunn av 
de funn vi har gjort i denne studien. I hvert tilfelle er det imidlertid viktig å ta høyde for 
forhold som sammensetningen av beboere på mottaket, hvor lenge mottaket har vært 
i kommunen/på stedet og i hvilken grad mottaket ligger på et sentralt/mindre sentralt 
sted. Også andre lokale forhold vil spille inn (jf. tabell 5.1).

Vi tar to forbehold i våre anbefalinger. Det første gjelder etableringsfasen. Selve etableringen 
av mottaket er gjerne den mest kritiske fasen i forholdet mellom lokalsamfunnet og 
mottaket. Ettersom dette bare har vært et underordnet tema i denne studien, vil vi i liten 
grad komme med spesifikke anbefalinger for etableringsfasen. En del av anbefalingene vil 
likevel gjelde også for denne fasen. Det andre gjelder manglende fokus på arbeidsplassen 
som arena. Arbeidsplassen har vært lite aktuell som arena i Ytre Arna (noe som for så 
vidt i seg selv er veldig interessant!), og dette gjenspeiles i våre anbefalinger. Ingen av 
anbefalingene våre omfatter viktigheten av arbeid. 

UDI

Som vi var inne på i kapittel 3, er det UDI som har det overordnende ansvaret for 
mottakssystemet i Norge. UDI utarbeider forvaltningsdokumenter for drift av mottak og 
styrer anbudsprosessen ved opprettelse og utvidelse av mottak. 

Slik det fungerer i dag, er det innebygd flere barrierer for et godt forhold mellom mottak 
og lokalsamfunn i organiseringen av mottaksapparatet og mottaksdriften. Dette er 
rammebetingelser som er politisk og/eller administrativt bestemt.

I tabell 5.1 listet vi opp ulike barrierer for relasjoner mellom mottak og lokalsamfunn, 
deriblant rammebetingelser i mottakssystemet. Vi vil her komme med noen anbefalinger 
til hvordan disse barrierene kan overkommes, gitt de rammebetingelsene som ligger i 
organiseringen av mottaksapparatet i dag.
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•	 Kommunen må gies mer ansvar for nærmiljøarbeidet 
 I dag ligger det faktiske ansvaret for å ivareta forholdet til lokalsamfunnet i all 

hovedsak hos driftsoperatøren/mottaket. Beboere på asylmottak inngår formelt 
ikke i kommunens arbeid for integrering og inkludering. Det er først når en 
person eventuelt får oppholdstillatelse at vedkommende kommer i målgruppen 
for kommunenes integreringsarbeid. Kommunene bør gies mer ansvar for 
nærmiljøarbeidet, ved at det etableres formelle ansvarsoppgaver, som strekker seg 
utover ansvaret innen helse og omsorg. For konkrete forslag, se under ”Kommunen” 
side 74.

•	 Økt bruk av desentraliserte mottak 
 Det har de siste årene vært en økende bruk av desentraliserte mottak. Dette er en 

trend vi mener bør fortsette av flere grunner. For det første bidrar desentraliserte 
mottak til å bryte ned oppfattelsen av mottaksbeboere som en ensartet og lukket 
gruppe. For det andre får beboerne en mer normal livssituasjon og de glir lettere 
inn i lokalsamfunnet, noe som kan senke terskelen for kontakt. Det er imidlertid 
viktig å være klar over at desentraliserte mottak kan skape avstand mellom de 
ansatte og beboerne.

•	 Økt fokus på forhold i nærmiljøet i anbudskonkurranser
 I dag er det pris og boligmasse som er de viktigste kriteriene i anbudskonkurransen. 

Som vi har sett i denne studien, er nærmiljøet av stor betydning for beboere på 
mottak. Et viktig spørsmål å stille seg ved vurdering av tilbud til mottaksdrift, 
er om det er et tilstrekkelig tilbud til mottaksbeboerne i nærmiljøet. Her er 
kollektivforbindelser av stor betydning. I tråd med prinsippet om universell 
utforming, bør vektlegging av tilgjengelighet også legges til grunn ved etablering 
av mottak. 

•	 Øremerkede midler til busskort 
 Kollektivtransport utgjør en stor utgift for beboere på mottak, noe som gjør at de 

får begrenset mobilitet. Det bør innføres øremerkede midler til busskort, uavhengig 
av norskopplæring.

DRIFTSOPERATØR/MOTTAK

Det er som sagt mottaket som i praksis har ansvaret for nærmiljøarbeidet. Vi har 
ikke hatt mulighet til å studere forskjeller mellom ulike driftsoperatører eller ulike 
typer driftsoperatører (privat, offentlig, ideell). Vi gjør derfor våre anbefalinger på en 
generell basis. Samtidig er det sannsynlig at ulike typer driftsoperatører vil gripe denne 
problematikken ulikt. 

Noen av anbefalingene vil vi også gjenta under som anbefalinger til kommunen – det er 
ikke alltid like entydig hvem som bør ha ansvar for hva. 

•	 Fungere	som	bindeledd	mellom	lokale	foreninger	og	beboerne
 Det er de ansatte på mottaket som må være bindeleddet mellom mottaksbeboerne 

og det lokale foreningslivet, både når det gjelder voksne og barn. De har oversikt 
og kontinuerlig kontakt med de forskjellige beboerne, og kjennskap til deres 
spesielle situasjon. Det er viktig at det lokale aktivitetstilbudet blir kartlagt og 
gjort lett tilgengelig for den enkelte mottaksbeboer. En utfordring vil ofte være de 
økonomiske kostnadene ved deltagelse. 

 
•	 ”Ressursskjema”
 Ved ankomst til mottaket kan man gi alle beboerne et skjema der man spør: ”Hva 

kan du? Hva liker du? Hva er du flink til?” Dette kan gi kunnskap om beboeren som 
kan brukes til å koble vedkommende opp med aktuelle tilbud i lokalmiljøet. 

 
•	 Være	en	aktiv	kulturdeltager
 Gjennom egne kulturarrangementer kan mottaket og beboerne fremstå som 
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en ressurs i lokalsamfunnet. Slike arrangementer er viktig for å skape åpenhet 
rundt mottaket, bryte ned fordommer og forebygge konflikter. Samtidig er 
slike arrangementer en mulighet for beboerne til å presentere seg selv.. Slike 
arrangementer trenger ikke å legges til selve mottaket, men kan gjerne foregå 
på andre arenaer i nærmiljøet. Dette både senker terskelen for deltagelse fra 
lokalbefolkningen, og fører mottaksbeboerne inn på nye arenaer.

 
•	 Fellesarrangementer
 I stedet for å tenke at man skal få ”de” (beboerne) til å gå på ”våre” (lokalbefolkningen) 

sine arrangementer eller omvendt, kan man prøve å få til møteplasser gjennom 
enkelte fellesarrangementer. 

 
•	 Delta	i	ulike	eksisterende	samarbeidsfora	som	finnes	lokalt	
 Erfaringene fra Ytre Arna med deltakelse i slike samarbeidsfora (SLT) er svært 

positive. Dette er en mulighet til å treffe mange andre aktører samtidig, utveksle 
informasjon og diskutere nye ideer, utfordringer og løsninger.

 
•	 Informasjon	til	lokalbefolkningen
 Informasjon er et nøkkelord for å bryte ned fordommer, redusere usikkerhet og 

hindre konflikter. Ulike kanaler for informasjon kan være: hjemmesider (se Tinn 
kommune for inspirasjon), lokalavis, informasjonssenter på mottaket, oppslagtavler.

 
•	 Kartlegging	av	stedet
 Det en fordel å ha kjennskap til sosial infrastruktur, ulike arenaer, stedsidentitet 

og stedspraksis ved etablering av mottak. Dette gir bedre forutsetninger i 
nærmiljøarbeidet helt fra starten. 

 - Aktuelle lokale samarbeidspartnere
 - Aktuelle arbeidsgivere/arbeidsplasser
 - Lokale ressurser (mennesker, historie, naturressurser, tradisjoner)
 - Potensielle møteplasser (offentlige og halvoffentlige rom, arrangementer)
 - Finnes det ubrukte arealer ute i nærmiljøet som kan taes i bruk?
 - Finnes det potensielle konflikter over stedsbruk i nærmiljøet?

KOMMUNEN

Kommunens ansvar som vertskommune er begrenset til å sikre beboerne tilgang til 
kommunale tjenester som helse, skole og barnevern. Beboere på asylmottak inngår ikke 
formelt i kommunens arbeid for integrering og inkludering. Det er først når en person 
eventuelt får oppholdstillatelse at vedkommende kommer i målgruppen for kommunenes 
arbeid. Kommunen har en viktig jobb for å inkludere og integrere minoritetsbefolkningen. 
Det er viktig at beboere på asylmottak blir en del av det generelle arbeidet som gjøres 
på dette feltet. Intervjuer med ulike aktører i Ytre Arna viser at det er en uklarhet om 
kommunens rolle.   

Våre anbefalinger er begrenset til å gjelde forhold som i dag formelt ikke inngår i 
kommunens ansvar ovenfor mottakene/beboerne.

•	 Asylmottak	må	 inn	 i	 kommunes	 handlingsplaner	 og	 arbeid	 for	 inkludering	og	
integrering

 Beboere på mottak må inngå i det generelle arbeidet for inkludering og integrering 
som kommunen gjør. 

 
•	 Informasjon
 I kommuner av en viss størrelse bør det finnes en kontaktperson som ulike 

aktører kan henvende seg til. Opprett egne sider til asylmottaket på kommunes 
hjemmesider. Slike sider bør inneholde: kontaktdata, informasjon om drift, hvem 
som her der, planer og aktiviteter, bilder. De bør oppdateres jevnlig. 
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•	 Inviter	mottaket	inn	i	ulike	eksisterende	samarbeidsfora	
 Ved etablering av mye mottak bør det også arrangeres et felles møte der kommune, 

ulike lokale institusjoner, næringslivsaktører, mottak og andre lokale nøkkelaktører 
deltar. Slik kan informasjon utveksles og de ulike aktørene får kunnskap om mulige 
kontaktpunkter og samarbeidsområder.

 
•	 Fokus	på	skolens	rolle
 Det kan være lurt å sette av en viss stillingsprosent på barne- og/eller ungdomsskolen, 

som barna på mottaket tilhører, til å ivareta den jevnlige kontakten med mottaket 
og andre instanser og aktører som arbeider ovenfor disse barna. Erfaringene med 
dette fra Ytre Arna er svært gode. 

 
•	 Inkluder	barn	som	bor	på	mottak	i	kommunens	arbeid	med	Barnetråkk
 Digitalt Barnetråkk er en metode for å registrere hvor barn og unge ferdes, slik 

at barns hensyn kan bli ivaretatt i planleggingen. Verktøyet er tilgengelig for alle 
norske kommuner (se: http://www.norskform.no/default.asp?V_ITEM_ID=1282). 

 
•	 Gjennomføres	stedsanalyser	ved	etablering	av	nye	mottak
 Det en fordel å ha kjennskap til sosial infrastruktur, ulike arenaer, stedsidentitet 

og stedspraksis ved etablering av mottak. Dette gir bedre forutsetninger i 
nærmiljøarbeidet helt fra startfasen. 

 
•	 Koordineringsrolle	for	nærmiljøarbeid
 De må ha oversikt over mottaket og frivillige aktører og det arbeidet som skjer, og 

dersom det ikke er tilfredsstillende må de ta i et tak. 

FRIVILLIGE FORENINGER OG LAG

Vi kan skille mellom to typer foreninger og lag; i) ideelle foreninger som har aktiviteter 
rettet direkte mot beboere på mottaket (Redd Barna, Røde Kors og Frivillighetssentralen, 
Frelsesarmeen med flere), og ii) det lokale foreningslivet, som har aktiviteter som er åpne 
for alle innbyggere. De tre første anbefalingene går til førstnevnte et, mens den siste 
anbefalingen er rettet mot lokale foreninger og lag. 

•	 Kartlegg	det	lokale	aktivitetstilbudet	og	lokale	foreninger
 Gjennom å kartlegge ulike lokale foreninger og aktivitetstilbud kan man få oversikt 

over hvilke potensielle samarbeidspartnere som finnes. 
 
•	 Kartlegge	og	ta	i	bruk	eksisterende	offentlige	og	halvoffentlige	rom
 Start med å kartlegge potensielle møteplasser. Det er i den forbindelse viktig å legge 

vekt på kvaliteter ved stedet. Hva finnes lokalt? Finnes det fiskeplasser? Finnes det 
parker? Fotballbaner? Bruk av offentlige og halvoffentlige rom i nærmiljøet kan 
gjøre mottaksbeboerne kjent med disse stedene. Eksempler på aktiviteter: bruk 
parken til piknik eller lek, gå på fisketur, besøk det lokale museet, spill fotball på 
fotballbanen. Gjennom å bruke nærmiljøet skapes også tilhørighet og trygghet.

 
•	 Ta	utgangspunkt	i	det	som	beboerne	på	mottaket	liker	å	gjøre	og	kan
 For å skape gode møter er det viktig å ta utgangspunkt i det folk liker og kan. Finnes 

det felles interesser mellom dem som bor på mottaket og lokalbefolkningen? 
 
•	 Utarbeide	rutiner	for	kontakt	med	mottaksledelsen
 Mottaksbeboerne blir ikke rekruttert gjennom de tradisjonelle informasjonskanalene, 

og det er derfor nødvendig med målrettede tiltak til denne gruppen. Som vi har 
vært inne på tidligere må kontakten mellom lokale foreninger og lag i stor grad gå 
via mottaksledelsen. Det er da viktig at lokale foreninger og lag oppretter gode 
rutiner for kontakt med mottaksledelsen. 

 
•	 Samarbeid	mellom	lokale	foreninger	og	ideelle	organisasjoner
 Ideelle foreninger, som arbeider opp mot mottak kan samarbeide med lokale 
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foreninger. Dette kan både være samarbeid om felles arrangementer og om 
aktiviteter i nærmiljøet. Et godt eksempel er samarbeidet mellom Redd Barna og 
frivillige fra et basketballag i Haugesund. På denne måten kan foreninger utenfor 
den lokale strukturen bidra til å bryte ned barrierer for deltagelse i lokale foreninger 
og lag. Vi er klar over at dette antakeligvis vil være mer ressurskrevende enn å jobbe 
for seg selv. Det er derfor sannsynligvis lurt å først gjøre et kartleggingsarbeid over 
potensielle samarbeidspartnere.



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

77.

LITTERATURLISTE
Berg, B. og N. Sveaass (2005). “Det hainnle om å leve...” Tiltak for bedre psykisk helse 
for beboere i asylmottak. SINTEF Rapport, SINTEF Teknologi og samfunn IFIM.
 
Borchgrevink, M. (2001). “Fra asken til ilden eller ny livskraft? Flyktningers psykiske helse 
og norsk politikk og praksis.” Linjer(2).
 
Brekke, J.-P. (2004). While we are waiting. Uncertainty and empowerment among 
asylum-seekers in Sweden. Report 2004: 10, Institutt for samfunnsforskning.
 
Bærenholdt, J. O. (2008). Mobility and territoriality in making societies: Appraoching 
‘governmobility’. European Urban and Regional Studies Conference, Istanbul.
 
Cresswell, T. (1996). In place/Out of place: geography, ideology, and transgression. 
Minneapolis, University of Minnesota Press.
 
Drangsland, K. A. K. (2007). Jungbusch i endring: Byplanlegging som integreringstiltak. 
Institut for geografi, Universitetet i Bergen. Master i i geografi.
 
Fyrand, L. (2005). Sosiale nettverk. Teori og praksis. Oslo, Universitetsforlaget.
 
Ganapathy, J. og S. Søholt (2000). Store møter - små steder. Møter og møtestederes 
betydning i flerkulturelle bomiljø. Prosjektrapport 286, Byggforsk Norges 
byggforskningsinstitutt.

Gehl, Jan. 2003. Livet mellom husene. Udeaktiviter og udemiljøer. Arkitektens Forlag, 
København.
 
Granovetter, M. (1983). “The strength of weak ties: a network theory revisited.” 
Sociological Theory 1.
 
Grieg, S. (1946). Arne Fabrikker 1846-1946. John Griegs Boktrykkeri, Bergen

Gullestad, Marianne.2002. Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget
 
Halvorsen, A., H. Hernes og M.-L. Magnussen (2002). “Århundrets sak på Evje”. Hvordan 
kan etableringen av en ventetransitt påvirke lokalmiljøet? Prosjektrapport 29/2002, 
Agderforskning.
 
Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural 
change. Oxford, Basil Blackwell.
 
Hidle, K. og A. Vangstad (2008). Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske 
kommuner. Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk. FoU-rapport 
nr. 3/2008, Agderforskning.
 
Holm, A. (2006). Nærmiljøsatsing og levekår. Evaluering - Handlingsprogram Oslo indre 
Øst. NIBR-rapport 2006: 12, NIBR.
 
Haaland, A. (1996). Arne Fabrikkers vekst og fall. Fabrikken og folket - nokre innhogg i 
historia om fabrikkstaden Ytre Arna. L. Mjeldheim. Bergen, Fagbokforlaget.
 
IMDi (2009). Årsrapport 2008. Oslo, IMDI.
 
Kjeldstadli, K. (2008). Sammensatte samfunn – Innvandring og inkludering. Oslo, Pax 
Forlag.
 
Lauritsen, K. og B. Berg (1999). Mellom håp og lengsel. Å leve i asylmottak. Trondheim, 
SINTEF Teknologiledelse IFIM.



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

78.

 
Massey, D. (2005). For Space. London, Thousand Oaks, New Dehli, SAGE Publications.
 
Mathisen, T. (2007). En verden i miniatyr - en mikrososiologisk studie av samhandling 
mellom beboere i asylmottak. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Oslo, 
Universitetet i Oslo.
 
Migrationsverket (2009). Asylärendets gång: http://www.migrationsverket.se/ (hentet 
23.04.09).
 
Nordahl, B. (1996). Sosiale relasjoner mellom beboere. Prosjektrapport 199, Byggforsk 
Norges Byggforskningsinstitutt.
 
Pløger, J. (2002). Det senmoderne nærmiljø - livsformer og bykultur. NIBR-rapport 
2002: 16, NIBR.
 
Ruud, M. E. (2001). Hindringer for deltagelse i multietniske boligområder. 
Prosjektrapport 299, Byggforsk Norges byggforskningsinstitutt.
 
Røe, P. G. (2002). “Sosiokulturelle stedsanalyser - et supplement til de tradisjonelle 
stedsanalysene.” Plan 4-5.
 
Røe, P. G. (2006). “Utvikling av “levelige” steder - på hvilken måte kan sosiokulturelle 
stedsanalyser bidra+.” Michael 3.
 
Schiefloe, P. M. (1985). Nærmiljø i bysamfunn. Oslo, Universitetsforlaget 
 
SSB (2008). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2008: http://
www.ssb.no/beftett/tab-2008-06-20-01.html (hentet 16.04.2009).
 
Søholt, S. (1994). Innvandreres deltagelse i bomiljø. Prosjektrapport 166, Byggforsk.
 
UDI (2005). Kommuner med Asylmottak. Utfordringer og mulige løsninger. Oslo, UDI.
 
UDI (2006). Arbeidstillatelse for asylsøkere: http://www.udi.no/templates/Tema.
aspx?id=7570 (hentet 22.04.2009).
 
UDI (2007). Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak: http://www.udi.
no/templates/Page.aspx?id=8724 (hentet 22.04.2009) 
 
UDI (2008a). Tilsynsrapport fra Arna statlige mottak 2008. Oslo, UDI.
 
UDI (2008b). Asylmottak gjennom 20 år. Oslo, UDI.
 
UDI (2008c). Rutiner og satser for økonmiske ytelser til beboere i statlige mottak - 
pengereglementet: http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path={28623EAB-BF6E-
4BC3-BEAC-242061A35AEA} (hentet 15.04.2009).
 
UDI (2008d). Til alle landets ordførere: Landsomfattende etablering av nye statlige 
mottak for asylsøkere. http://www.udi.no/upload/Nyheter/nyheter%202008/
BrevTilKommunene.pdf (hentet 15.04.2009).
 
UDI (2008e). Kravspesifikasjon til driftsreglementet. Oslo, UDI.
 
UDI (2008f). Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak. Oslo, UDI.
 
UDI (2008g). Desentraliserte mottak: http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=9539 
(hentet 22.04.2009) 



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

79.

UDI (2008h). Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak: http://
www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7BA05D5F26-311F-4F82-A7AC-
41DCD5D8E0CD%7D (hentet 29.04-2009)
 
UDI (2009a). Tall og tendenser 2008: http://www.udi.no/upload/Presse/
Pressemeldinger/2009/Presentasjon_PK_januar_2009.pdf (hentet 22.04.2009)
 
UDI (2009b). Tall og fakta 2008. Oslo, UDI.
 
UDI (2009c). Konkurransegrunnlag drift av statlige mottak: http://www.udi.no/upload/
Anbud/2009/Konkurransegrunnlag%20ordin%C3%A6re%20plasser%20-%20Nord-
Norge%20Mars%202009.pdf (hentet 23.04.09).
 
UDI (2009d). 43 nye asylmottak i 2008: http://www.udi.no/templates/Uttalelse.
aspx?id=9728 (hentet 24.04.2009).
 
Unstad, M. (2001). Bomiljø og inkludering. Prosjektrapport 307, Byggforsk.
 
Utlendingsdirektoratet (2005). Kommuner med Asylmottak. Utfordringer og mulige 
løsninger.
 



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

80.



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

81.

VEDLEGG 1: 
INFORMASJONS-
SKRIV TIL BEBOERE 

A place analysis of Ytre Arna:  A study of the relation between the asylum reception 
centre and the local community

Center for Urban Ecology is carrying out a research project on the relation between 
the asylum reception centre and the local community in Ytre Arna. The objective of this 
research project is to gain increased knowledge on the relations and contact between 
the asylum reception centre and the local community, and on how the local community 
influence the quality of life of the people living in the reception centre.  

The research project includes interviews with both Norwegians and asylum seekers and 
will result in a report with recommendations to UDI, NGOs, the municipality and the 
management of the asylum reception centre in Ytre Arna. 

It is voluntary to participate in this research project and to be interviewed, and you can 
at any time withdraw from the interview. If there are questions that you don’t want to 
answer, that is okay, just tell us. 

You will be anonymous and no one beside the researchers will have access to the 
interviews. 

The research project is carried out by Center for Urban Ecology. The Center works 
with place development and do projects within sustainable development and inclusive 
and participatory place development. Center for urban ecology is an independent 
organisation and the project has no connection with UDI. Hence, participating in this 
project will have no influence on your application for asylum. 



Senter for byøkologi  Byøk rapport 01/09

82.

GENERAL
1. How long  have you lived in Ytre Arna?
2. Do you live in the main building (reception centre) or in an apartment? 
3. Do you have ant opinion about what is best: living in the main building or in 

apartments? Why?
. 
ABOUT THE ASYLUM RECEPTION CENTRE
4. The offices have moved from the main building to the centre of Ytre Arna, what do 

you think about this? 
5. Is it easier or harder to get hold of the employees now?
. 
ABOUT THE NEIGHBOURHOOD
6. What do you like or dislike about living in Ytre Arna?
7. Can you describe a typical day for you?
8. Do you feel at home here/welcome?
9. When you are not at home, where are you? Who are you with?
10. What places in Ytre Arna do you use? The library, the cultural centre, the shop, the 

pub, the hairdresser?
11. Are there places here where you don’t like to be? Why not?
12. Are there places where you don’t feel welcome?
13. Are there places where you feel unsafe?
14. How would you describe Ytre Arna to someone who has not been here? What 

places would you show?
15. Is there something you are missing here? What would you have changed with Ytre 

Arna?
16. Is Ytre Arna a place you would like to live if you got the possibility? Why/why not?

MEETING PLACES
17. Who do you spend most time with during a day?
18. Do you know your neighbours? Do you say hallo to them?
19. Do you have any contact with Norwegians who live here? 
20. Where do you meet most Norwegians?
21. Why do you have little/much contact with Norwegians?
22. Do you wish that you had more contact with Norwegians? 
23. What would be necessary for you to have more contact with Norwegians?
24. Do you participate in any organised activities in the community (sports, culture)? 

Why/why not? What would be necessary for you to participate in such activities?
25. What is a good neighbourhood in your opinion? 
26. What is a good relation between the asylum reception centre and the local 

community in your opinion?

VEDLEGG 2: 
INTERVJUGUIDE 
MOTTAKSBEBOERE
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BAKGRUNNSINFORMASJON
1. Hvor lenge har du arbeidet i Ytre Arna?
2. Alder? (30-40, 40-50, 50-60, 60-70)
3. Er du med i frivillige lag eller organisasjoner i Ytre Arna?
4. Bor du nær mottaket?

OM NÆRMILJØET
5. Hva liker du/liker du ikke med Ytre Arna?
6. Hvilke steder i Ytre Arna bruker du? Kulturhuset, butikken, puben, frisøren osv?
7. Hvordan ville du beskrevet Ytre Arna for en som ikke har vært her? Hvilke steder 

ville du vist frem?
8. Hva synes du mangler i Ytre Arna?
9. Hva kjennetegner et godt nærmiljø for deg?

OM ASYLMOTTAKET
10. Hvordan preger asylmottaket nærmiljøet i Ytre Arna? 
11. Har du merket at asylmottaket har flyttet sine kontorer ned til sentrum? Hva synes 

du om dette?
12. Har du merket at mottaket har fått flere beboere? Hvordan? Hvordan opplever du 

at dette påvirker nærmiljøet? 
13. Vil du si at asylsøkerne er en naturlig del av Ytre Arna, glir de inn i nærmiljøet på en 

naturlig måte?
14. Har du noen tanker om hva som mer generelt kjennetegner et godt forhold mellom 

mottak og lokalsamfunnet?

OM FORHOLDET NÆRMILJØET - ASYLMOTTAKET
15. Er det noen spesielle utfordringer knyttet til det å ha et asylmottak i nærmiljøet? 
16. Er det noen fordeler med å ha et asylmottak i nærmiljøet? 
17. Har du hatt/har du kontakt med mottaksledelsen?
18. Har du inntrykk av at asylmottaket er et samtaletema i Ytre ARNA?

MØTEPLASSER
19. Hvor treffer du flest asylsøkere? 
20. Har du noen kontakt med dem (hilsning, yrkesmessig, småprat, vennskap)?
21. Opplever du at beboerne på mottaket er integrert i lokalsamfunnet? Hvorfor/

hvorfor ikke?
22. Har du noen tanker om hva som kan gjøres for å tilrettelegge bedre for integrasjon 

i lokalsamfunnet?
23. Finnes det noen gode møteplasser i Ytre Arna i dag?

GENERELT
24. Hva er etter din mening best av sentraliserte og desentraliserte mottak?
25. Hva ville du tenkt hvis du fikk et mottak i ditt nærmiljø? Hvordan ville du forholdt 

deg til det?

VEDLEGG 2: 
INTERVJUGUIDE 
LOKALBEFOLKNING
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BAKGRUNNSINFORMASJON
1. Hvor lenge har du arbeidet på mottaket?
2. Kan du fortelle litt om hva arbeidet ditt går ut på? 
3. Bor du her i Ytre Arna?

NÆRMILJØ OG MOTTAKETS NÆRMILJØARBEID
4. Hvordan preger asylmottaket nærmiljøet i Ytre Arna? 
5. Vil du si at asylsøkerne er en naturlig del av Ytre Arna, glir de inn i nærmiljøet på en 

naturlig måte?
6. Hvordan opplever du at lokalsamfunnet forholder seg til mottaket? 
7. Opplever du at beboerne på mottaket er integrert i lokalsamfunnet? Hvorfor/

hvorfor ikke?
8. Har du inntrykk av at asylmottaket er et samtaletema i Ytre Arna?
9. Finnes det noen gode møteplasser i Ytre Arna i dag?
10. Har dere en skriftlig plan for informasjon og kontakt med nærmiljøet?
11. Hva gjør mottaket ut over dette for å forsøke å skape en god relasjon mellom 

asylmottak og nærmiljø?
12. Hvordan påvirker det forholdet til nærmiljøet av dere har vært her i Ytre Arna så 

lenge?
13. Kommer folk på kulturarrangementene som dere arrangerer i ”Kulturuken” for 

eksempel?
14. Når ble dere med i SLT gruppen? Kan du si litt om betydningen av det? Har dere 

vært med lenge?
15. Hvordan fungerer samarbeidet med skolen?

BETYDNINGEN AV NÆRMILJØET
16. Hvilken betydning har nærmiljøet for beboerne? Er det noe de bruker aktivt?
17. Når beboeren ikke er på mottaket, hvor er de som oftest da? I Ytre Arna eller drar 

de inn til Åsane/Bergen sentrum?
18. Hva bruker de dagene på? De som ikke går på språkkurs?
19. Er det mange som har nettverk i Bergen? Hvilken betydning har dette nettverket? 

Er det familie/venner/kirke/annet?
20. Hvem er beboerne mest sammen med?
21. Hva er den viktigste faktoren som påvirker beboerens livskvalitet i den tiden de er 

på mottaket? 
22. Hva vil du si er den viktigste faktoren for å bedre beboernes livskvalitet i den tiden 

de er på mottaket?
23. De som har bodd lengst å mottaket, hvor lenge har de bodd her?
24. Ser dere noen endring på beboerne jo lengre de bor på mottaket?

BEBOERES DELTAGELSE PÅ AKTIVITETER I NÆRMILJØET
25. I hvilken grad vil beboerne delta på aktiviteter? Forskjeller?
26. Hva gjør dere for at beboerne skal delta på ulike aktiviteter i Ytre Arna?
27. Hvilke aktiviteter prioriterer dere?
28. Er det noen aktiviteter som krever mer/mindre tilrettlegging/oppfølging av dere?
29. Hvilke aktiviteter er barna mest med på? Hvilke aktiviteter er voksne mest med på?
30. Hvilke aktiviteter/foreninger har mest direkte/målrettet rekruttering av beboere? 
31. Hvilke foreninger i Ytre Arna har dere direkte kontakt med? Hvem er det som tar 

VEDLEGG 4: 
INTERVJUGUIDE 
MOTTAKSANSATTE
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initiativ til denne kontakten? Dere eller de?
32. Hva ser dere som best; at beboerne deltar på eksiterende aktiviteter i Ytre Arna 

eller egne aktiviteter for beboerne? Hva prioriterer dere å jobbe med?
33. Hva vil beboerne helst gjøre; aktiviteter sammen med andre beboere eller 

aktiviteter sammen med nordmenn i lokalsamfunnet?

SAMARBEID MED UDI OG KOMMUNE
34. Hvordan er samarbeidet med UDI? Hvordan fungerer dette samarbeidet?
35. Hvordan er samarbeidet med kommunen? Har dere samarbeid også utover de 

lovpålagte oppgavene kommunen har som vertskommunedette?
36. Burde kommunen hatt en viktigere rolle? Hvordan da i så fall?

GENERELT
37. Hva er etter din mening fordeler og ulemper med henholdsvis sentraliserte og 

desentraliserte mottak?
38. Hvor stor del av beboerne har arbeidstillatelse? Hvor mange har jobb? Hvor da? I 

Ytre Arna eller i Bergen?
39. Har det vært et problem at hvem som helst kan gå inn på mottaket 

(hovedbygningen)? 
40. I hvilken grad bør det legges til rette for integrering mellom beboere og 

lokalbefolkning med tanke på at beboerne er der midlertidig?
41. Har du noen tanker om hva som kan gjøres for å tilrettelegge bedre for integrasjon 

i lokalsamfunnet?
42. Har du noen tanker om hva som mer generelt kjennetegner et godt forhold mellom 

mottak og lokalsamfunn?
43. Hva kjennetegner et godt nærmiljø for deg? Hva synes du mangler i Ytre Arna?
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