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FORORD
Det foreliggende arbejde har rødder tilbage til en lang række af mine tidligere forskningsopgaver. I 1985 rejste jeg til Japan på en studierejse, hvor jeg ved hjemkomsten blev stillet over for spørgsmål om de mange unge japaneres selvmordsadfærd.
Nærmere studier viste, at selvmordsraten for begge køn - også i den unge alder var højere i Danmark end i Japan. Denne konstatering gav jeg udtryk for i en artikel
om barndom og ungdom i Japan (Zøllner, 1988): ”Det er forfærdeligt, at børn og
unge ikke føler, at livet er værd at leve, at de ikke kan se en mening med deres liv.
(…). Vi må i første omgang se på selvmordsprocenten i Danmark, inden vi drager
forhastede konklusioner vedrørende andre landes selvmordsprocenter.” Japanerne
var bevidste om selvmordsraterne og søgte at forebygge, hvilket var årsagen til, at
jeg efterfølgende gennemførte en del rejser tilbage til Japan og blev bevilget studieophold på Tokai University, Tokyo for at undersøge, hvad de gjorde i skolerne for at
mindske værdiforvirring og meningsløshed blandt unge.
I 1989 rejste jeg i forbindelse med en forskningsopgave til Grønland, hvor jeg gennemførte en lang række interviews, som drejede sig om værdier i den grønlandske
børneopdragelse set i relation til de mange ungdomsselvmord, der var i Grønland.
Senere vendte jeg tilbage for at undersøge, hvilke visioner voksne havde for fremtidens unge. I den forbindelse stillede jeg spørgsmålet: ”Hvorfor lader man i mange
grønlandske lokalsamfund som om, der ikke forekommer ungdomsselvmord og der-
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for aldrig drøfter årsager og løsningsmuligheder?” (Varming, O. og Zøllner, L. 1992,
s., 162). I årene der fulgte bragte forskningsopgaver mig ud i verden, hvor jeg interviewede mennesker, som havde været fængslet og tortureret, som var undertrykte,
og hvor håbet for en bedre fremtid var forsvundet. Alle interviewede gav på trods af
nød og lidelse udtryk for, at livet var værd at leve.
Foranstående danner baggrunden for min forskningsinteresse for etniske unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de undersøgelser,
som præsenteres her, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt.
Der er især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning,
som har bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.
I særdeleshed takkes cand. scient. Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning
og cand. scient. oecon. Erik Christiansen for deres indsats i forbindelse med det
statistiske arbejde samt for formuleringerne om de anvendte statistiske metoder.
De har med stor interesse og med faglig ekspertise bidraget med særdeles væsentlige synspunkter og argumenter angående hypoteser, beregninger og de statistiske

resultater. Akademisk medarbejder Bo Klembt Andersen takkes for hjælp til opsætning af diagrammer.
Jeg skylder de unge, deres forældre og lærere en varm tak for den interesse og
åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Deres besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst
ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra
de deltagende skoler for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med
projektets gennemførelse. Uden denne velvilje havde det ikke været muligt at indhente det empiriske materiale. Tak til Aase Andresen og Else Dam for deres omhu
og empati i forbindelse med indsamling af datamateriale.
En særlig tak skal rettes til de unge pakistanere og vietnamesere, som har vist mig
den tillid, at de har fortalt om deres liv, deres kriser og deres overvejelser om meningen med livet. I løbet af de tre år, jeg har fulgt med i deres liv, har de videregivet
deres tanker og erfaringer og derved bidraget med ellers vanskelig tilgængelig viden
om tabubelagte sider af tilværelsen. En varm tak rettes også til den pakistanske familie, som jeg boede hos under mit studieophold i Pakistan og til de vietnamesiske
familier og lærere, som tålmodigt besvarede mine spørgsmål under mine gentagne
studierejser til Vietnam.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle afhandlingens
empiriske data. Der skal derfor rettes en tak til Egmont Fonden for økonomisk støtte
til at gennemføre dataindsamlingen om unges selvskade samt forældres og læreres
holdninger hertil. Endvidere skal der rettes en tak til Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord for støtte til dataindsamlingen af selvskade
blandt unge med anden etnisk baggrund, og Undervisningsministeriet takkes for
støtte til interview under studierejse til Pakistan og Vietnam i forbindelse med undersøgelsen af etniske unges resiliens og copingstrategier. Til Grethe Dyekjær og
Irene Gadeberg rettes en varm tak for omhyggelig korrekturlæsning. Vibeke Lassen
takkes for layout og opsætning og Trine Banke Kristensen for oversættelse af sammenfatning.

Lilian Zøllner
Januar 2008
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liv.
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var
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søgte
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Ikan
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for
drøfter
og løsningsmuligheder?”
(Varming,
O. og
L. 1992,
Nåraldrig
det drejer
sigårsager
om unge,
som skader sig selv eller
forsøger
at Zøllner,
tage livet
af sig,
s.,
162).
årene dersom
fulgte
bragte
forskningsopgaver
ud i De
verden,
hvorsig
jegi deres
interer det
deIfærreste,
har
en diagnose,
og som er mig
indlagt.
beﬁnder
viewede
mennesker,
som havde
været fængslet
og andre
tortureret,
dagligdag
i skolen omgivet
af forældre,
lærere og
unge.som var undertrykte,
og hvor håbet for en bedre fremtid var forsvundet. Alle interviewede gav på trods af
nød
lidelsepåudtryk
for, at livet
var overordnede
værd at leve.mål med foreliggende rapport, at
Med og
henblik
forebyggelse
er det
få øget viden om ikke-vestlige unges selvskade og selvmordsadfærd samt om de
Foranstående
danner
baggrunden
for min
forskningsinteresse
sårbeskyttende og
belastende
faktorer,
som
knytter sig hertil.for
I etniske
kapitlet unges
Baggrund
barhed,
selvmordsadfærd.
gives et selvskade
indblik i deog
undersøgelser,
der er gennemført og som danner baggrund for
de foreliggende ﬁre nye undersøgelser. Inden resultaterne af disse præsenteres,,
En
række
personer har
direktesom
og indirekte
været
involveret i de undersøgelser,
deﬁlang
neres
de forskellige
begreber,
anvendes
i rapporten.
som præsenteres her, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt.
Der
er især grund
til at takke
samtlige
kollegerunge
på Center
for Selvmordsforskning,
Undersøgelsen
”Selvskade
blandt
ikke-vestlige
i tre storbyer”
er en kvantitativ
som
har bidraget med mange
vigtige synspunkter,
forslag
til rettelser
og ændrinspørgeskemaundersøgelse
af sårbarhed,
tanker om
selvskade
og selvskadende
ger.
handlinger blandt unge med anden ikke-vestlig baggrund samt af forældres og
læreres viden herom. Studiet bygger på besvarelser fra 1040 unge, deres forældre
Iogsærdeleshed
takkes cand. Odense
scient. Børge
Jensen,
Center for Selvmordsforskning
lærere i Storkøbenhavn,
og Århus.
Dataindsamlingen
er gennemført i
og cand. scient. oecon. Erik Christiansen for deres indsats i forbindelse med det
2003-2004
statistiske arbejde samt for formuleringerne om de anvendte statistiske metoder.
De
har med stor ”Resiliens
interesse og
faglig ekspertise
bidragetunge”
med særdeles
væsentUndersøgelsen
ogmed
mestring
blandt asiatiske
er en kvalitativ
lige
synspunkter og argumenter
hypoteser,
beregningerderes
og detanker
statistiske
interviewundersøgelse
af unge angående
med anden
etnisk baggrund,
om

selvmordsadfærd, resiliens og mestringsstrategier.
Datamaterialet er interviews med 12 pakistanere
og 6 vietnamesere gennemført over en treårig
periode fra 2000 til 2003.
Informationerne i interviewene er yderligere belyst
gennem studieophold hos en familie bosiddende i
en mindre by i Pakistan (2001) samt gennem to
studieophold i Vietnam (2000 og 2002).
Undersøgelsen ”Selvskade blandt ikke-vestlige
unge på Fyn og omliggende øer” er en kvantitativ
spørgeskemaundersøgelse af sårbarhed, tanker
om selvskade og selvskadende handlinger blandt
unge med ikke-vestlig baggrund.
Studiet bygger på besvarelser fra 3257 unge på
skoler på Fyn og omliggende øer. Dataindsamlingen
er gennemført i 2006-2007.
Begrænsninger og muligheder
Det foreliggende arbejde rummer såvel begrænsninger som muligheder. Undersøgelserne omfatter udelukkende unge, som på tidspunktet for
dataindsamlingen modtog undervisning i en folkeskole eller i anden uddannelsesinstitution.
Undersøgelserne søger at indhente viden om
selvskadende adfærd herunder selvmordsadfærd
blandt unge, som ikke er indlagt, men som beﬁnder
sig i uddannelsessystemet eller er i arbejde. Perspektivet for undersøgelserne er at bidrage med ny
viden og derved skabe muligheder for, at generel
forskningsbaseret forebyggelse kan sættes ind
på et tidligt tidspunkt i de unges livsforløb med
henblik på at mindske sårbarhed, selvskade og
selvmordsadfærd.

og udskrivning fra sygehus, ligesom der heller ikke
vil blive inddraget teorier om psykiatrisk behandling
under eller efter indlæggelse.
Studierne har heller ikke til hensigt at inddrage en
vurdering af de skemaer og skalaer, som anvendes
ved en psykiatrisk vurdering af unges mentale helbreds tilstand (fx Hospital Anxiety and Depression
Scale eller Plutchik Impulsivity Scale).
Ej heller vil der blive inddraget retsmedicinske overvejelser eller overvejelser om obduktion i forbindelse
med selvmord.
I stedet retter undersøgelserne sig mod de
unge i det sociale liv, hvor de beﬁnder sig dvs. i
uddannelsessammenhænge, i hjemmet og blandt
kammerater. Resultaterne af undersøgelserne gør det
muligt at give de voksne, som omgiver unge i deres
sociale liv (forældre, lærere, pædagoger, psykologer,
socialrådgivere, præster, sundheds- og sygeplejersker
samt praktiserende læger), viden om risikofaktorer,
belastende og beskyttende forhold samt om mestring.
Tidligere forskning peger på, at selvskadende adfærd
og selvmordsadfærd udgør en risiko for et senere
gennemført selvmord. Derfor er forskningsbaseret
forebyggelse blandt de unge i den undervisningspligtige alder yderst vigtig.

Undersøgelserne har ikke som mål at belyse
problemerne ud fra en psykiatrisk synsvinkel.
Der vil således ikke i den fremlagte forskning
blive inddraget overvejelser om registrering ved
indbringelse til sygehus, diagnoser, medicinering
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2. BAGGRUND
Der foreliggende
er i Forslag til
handlingsplan
til forebyggelse
af selvmordsforsøg
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Det
arbejde
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tilbage til en lang
række af mine tidligere
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hvorvidt
selvmordsadfærd
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var højere i Danmark end i Japan. Denne konstatering gav jeg udtryk for i en artikel
om
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ungdom
i Japan
(Zøllner,
1988): ”Det Børneudvalg,
er forfærdeligt,som
at børn
og
Hypotesen
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af Det
tværministerielle
i 1993
unge
ikke føler,
at livet
er værd at leve,
de ikke kan se enenmening
med deres
liv.
konkluderer:
”Børn
af indvandrere
udgøraterfaringsmæssigt
truet gruppe
– deres
(…).
Vi må
første omgang
se på
selvmordsprocenten
i Danmark,
inden vi drager
sproglige
ogi kulturelle
baggrund
kommer
let til at fungere
som en belastningsfaktor
forhastede
vedrørende
landes 1993).
selvmordsprocenter.” Japanerne
i forhold til konklusioner
social tilpasning.”
(Schultzandre
Jørgensen,
var bevidste om selvmordsraterne og søgte at forebygge, hvilket var årsagen til, at
jeg efterfølgende
gennemførte
en del rejser
til Japan
blevgruppe
bevilgeti forhold
studieViden
om, hvorvidt
unge med anden
etnisk tilbage
baggrund
er en og
udsat
ophold
på Tokaitanker
University,
Tokyo for atselvskade
undersøge,oghvad
de gjorde i skolerne
for at
til sårbarhed,
om selvskade,
selvmordsadfærd,
er yderst
mindske
meningsløshed
blandt unge.
sparsom.værdiforvirring
Den forskning,og
som
har været gennemført
på børne- og ungeområdet, har
fokuseret på andre forhold, og anvendelsen af begreber som fremmed, indvandrer,
Iﬂygtning,
1989 rejste
jeg i forbindelse med
en forskningsopgave
til sig
Grønland,
jeg gengæstearbejderbørn,
adoptivbørn
osv. knytter
til de hvor
forhold,
som
nemførte
en lang række interviews, som drejede sig om værdier i den grønlandske
søges belyst.
børneopdragelse set i relation til de mange ungdomsselvmord, der var i Grønland.
vendte
jeg tilbage
for centre
at undersøge,
hvilke visioner voksne
havde
for fremISenere
Danmark
er der
etableret
for selvmordsforebyggelse
i en
række
af de
tidens
I den forbindelse
”Hvorfor lader
man i belyser
mange
større unge.
byer herunder
Århus. stillede
Center jeg
for spørgsmålet:
Selvmordsforebyggelse
i Århus
grønlandske
lokalsamfund
om, der
forekommer
ungdomsselvmord
ogL.
deromfanget af kontakter
medsom
klienter
medikke
anden
etnisk baggrund
(Medvedeva,
og
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for
aldrig
drøfterB.,
årsager
(Varming,
O. ogetnisk
Zøllner,
L. 1992,i
Hjorth
Madsen,
2001),og
ogløsningsmuligheder?”
det fremgår, at klienter
med anden
baggrund
s.,
162). udgjorde
I årene der
fulgteafbragte
forskningsopgaver
mig ud
verden,
hvor
jeganden
interår 2000
13,9%
centrets
klientel. Der peges
på,i at
klienter
med
viewede
mennesker,
sommange
havde været
fængslet oplever,
og tortureret,
undertrykte,
etnisk baggrund,
trods
år i Danmark,
at desom
har var
problemer
med
og
hvor håbet
en bedresom
fremtid
var forsvundet.
Alle interviewede
på trods
af
at tilegne
sig for
strategier,
er brugbare
her i landet.
Endvidere gav
peges
der på,
nød
og lidelse
for, at livet
værd
at ikke
leve.at klare sig godt i det nye land
at følelsen
af udtryk
magtesløshed
og var
skam
over
kan være en bagvedliggende faktor for selvmordsadfærd. Uoverensstemmelser
Foranstående
dannerægteskaber
baggrunden for
min videregående
forskningsinteresse
for etniskekan
unges
sårover arrangerede
eller
uddannelser
skabe
barhed,
selvskade
selvmordsadfærd.
konﬂikter
mellem og
generationerne,
og blandt de unge klienter er konﬂikter med
familie og slægtninge en af de hyppigst forekommende udløsende faktorer for
En
lang række personer
har direkte
og indirekte
været
involveret med
i de undersøgelser,
selvmordsadfærd.
I studiet
påpeges,
at 39%
af klienterne
anden etnisk
som
præsenteres
her,
og uden demhvilket
ville arbejdet
væreten
særdeles
vanskeligt.
herkomst
afbryder
behandlingen,
skønneshave
at være
væsentligt
større
Der
er især
at takkeDerfor
samtlige
kolleger
påfor
Center
for behandlingstilbud
Selvmordsforskning,
del end
det grund
dansketilklientel.
er der
behov
særlige
til
som
har bidraget
medkulturel
mangebaggrund
vigtige synspunkter,
personer
med anden
end dansk. forslag til rettelser og ændringer.
En undersøgelse af børns sundhed ved skolestart (1991) medtager
Iindvandrerbørns
særdeleshed takkes
cand.ogscient.
Børge
Jensen, Center
for Selvmordsforskning
sundhed
trivsel.
Resultaterne
viser med
et vist forbehold,
og
cand. scient. oecon.trives
Erik væsentligt
Christiansendårligere
for deres
indsats
forbindelse
med det
at indvandrerbørnene
end
andrei børn,
og forfatterne
statistiske
arbejde samt for formuleringerne
omhårdt
de anvendte
metoder.
ﬁnder, at indvandrerbørnene
udgør en socialt
belastetstatistiske
gruppe. En
anden
De
har med
stor interesse
og med faglig ekspertise
med særdeles viser
væsentsenere
undersøgelse
af indvandrerbørns
helbreds-bidraget
og trivselsproblemer
en
lige
synspunkter
og argumenter for
angående
hypoteser,
beregninger
og de Jørgensen,
statistiske
overvægt
af trivselsproblemer
de etniske
minoritetsbørn
(Schultz

1993). Anne Dorthe Hestbæk (1997) har undersøgt nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelser bevaring af kulturelle skikke og traditioner og
anbringelsessager og konkluderer, at udenlandsk rummer ikke oplysninger om etniske minoritetsgrup- deltagelse i det politiske og samfundsmæssige
statsborgerskab ikke kan ses som en risikofaktor i sig pers sundhedsadfærd, og de få undersøgelser, der liv i Danmark. Rapporten fokuserer endvidere
selv. Bo Ertmann (1990) har i sin undersøgelse påvist, foreligger, omhandler kun få afgrænsede grupper på andengenerationsindvandrernes opfattelse af
at tvangsfjernelsessager blandt indvandrere hurtigere og kun udvalgte sundhedsproblemer som fx integrationspolitikken i Danmark, hvilket kan afspejle
afsluttes i forhold til sager vedrørende danske familier, alderdomsproblemer (Lindblad, P. og Mølgård, M., de unges opfattelse af at tilhøre det danske samfund.
og Egelund (1996) konkluderer, at der fra social- 1993) eller i udvalgte etniske grupper, fx tyrkiske Ligestillingsafdelingen har i en antologi fokuseret på
de problemer, som opstår for de etniske minoriteter
forvaltningernes side stilles lavere forventninger til kvinder (Mirdal, 1984).
i relation til ligestilling af køn i det danske samfund
de etniske forældres opdragelse og omsorg for deres
Forskningsmæssigt har den nationale forskning (Madsen, D. og Grauman, U., 2000). Antologien peger
børn, end der stilles til danske børn.
vedrørende etniske minoriteter primært koncentreret på en lang række af de problemer, som er relateret til
Resultaterne vedrørende velfærd blandt børn i etniske sig om to hovedfelter: det sproglige (tosprogede elever, kultur, religion, traditioner og værdier (Zøllner, 2000).
minoritetsgrupper er publiceret af Just Jeppesen indbyggere) (Seeberg, P., 1995) og indvandrerne
og Nielsen i 1998. Undersøgelsen belyser en række i forhold til modtagerlandet (Just Jeppesen og En redegørelse for integrationen af indvandrere og
karakteristika for seks store grupper af etniske Nielsen, 1998). Flemming Mikkelsen (2001) har ﬂygtninge i Danmark (Mikkelsen, F., 2001) belyser
minoritetsbørn med bopæl i Danmark og født her i lan- belyst arbejds- og fritidsliv, uddannelse, boligforhold, bl.a. indvandreres og ﬂygtninges sociale kontakter,
det i 1995. Det konkluderes ud fra undersøgelsen, at foreningsaktivitet, danskkundskaber samt deltagelse ægteskab og uddannelse. Redegørelsen konkluderer,
etniske minoritetsbørn har bedre trivselsmuligheder i det politiske og religiøse liv, og Lars Pedersen og at trods et lavt uddannelsesniveau ved ankomsten
end jævnaldrende etnisk danske børn blandt andet Bodil Selmer (1991) har gennemført et studie om til Danmark og social marginalisering føler de ﬂeste
begrundet i, at færre etniske minoritetsbørn bliver muslimsk indvandrerbaggrund og har primært lagt indvandrere og ﬂygtninge sig godt tilpas i Danmark.
passet i dagpleje, da ﬂere etniske minoritetsmødre vægt på tyrkernes identitetsdannelse samt kulturelle, Redegørelsen belyser ikke problemer omkring
bliver hjemme med barnet i dets første leveår. Under- religiøse og sociale forhold. Når det gælder forskning mistrivsel og selvskade.
søgelsen fremhæver på den anden side, at etniske i etniske minoritetsbørn og unge, har Just Jeppesens
minoritetsbørn er mere udsatte for problemer i familien, undersøgelse (1989) påvist, at arbejdsløsheden blandt Jakobsen og Smith (2003) har i deres undersøgelse
idet ﬂere etniske minoritetsmødre rapporterer nervøse unge anden generationsindvandrere er dobbelt som fokuseret på børn af gæstearbejdere fra Tyrkiet,
symptomer eller fødselsdepression end danske mødre høj som for danske unge. Kirsten Just Jeppesen (1989) Pakistan og det gamle Jugoslavien, som i 1960erne
og har større tvivl om, hvorvidt de giver deres barn har i en selvstændig pjece præsenteret og uddybet og 1970erne kom til Danmark. Forældrenes
nogle af hovedresultaterne fra samtaler med unge uddannelsesstatus er lav, og de unge bliver ud fra
den rigtige omsorg eller ej.
fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan og peger på, at denne baggrund anset for at være særlig sårbare med
I en undersøgelse af psykisk sundhed blandt etniske pakistanere klarer sig godt i det danske samfund.
hensyn til uddannelse og integration. Resultaterne viser,
minoriteter har Singla (2000b) fundet, at der er ﬂere
at gæstearbejdernes børn har ringere muligheder for
unge kvinder end mænd med anden etnisk baggrund, Yvonne Mørck (1996) har i sin forskning belyst de unges at gennemføre en kvaliﬁcerende uddannelse. Mange
som kommer i kontakt med det psykosociale system, og kulturarv og kønskulturarv og har konkluderende peget af indvandrerne fastholder traditioner og normer fra
at de dårligt fungerende kvinder fra etniske minoriteter på, at de etniske børn og unge har brug for støtte og det land, de forlod, og opdrager deres børn herudfra.
alle oplever for stor en involvering, overengagement opmuntring således, at de får mulighed for at arbejde Forventninger om ægteskab og graviditet gør det
og indblanding fra forældrenes side, hvilket fører til med deres identitet og samtale om ﬂerkulturelle vanskeligt for de unge at prioritere uddannelse. Den
restriktioner og dårlig kommunikation. Det kunne tyde temaer.
gruppe, som klarer sig bedst, er pakistanerne.
på, at etniske minoritetskvinder har færre muligheder
for social integration begrundet i beskyttende Socialforskningsinstituttet har i 2000 udgivet en Psykologen Marianne Hedegaard (2003) har i sin
rapport vedrørende levevilkår for og erfaringer med kvalitative forskning stillet følgende spørgsmål: Hvilke
familieforhold, hvilket kan føre til isolation.
andengenerationsindvandrere i Danmark (Schmidt, betingelser byder den danske skole indvandrerbørn, og
Der er meget begrænset viden om sundhedsadfærd G. og Jacobsen, V., 2000). Rapporten rummer bl.a. hvilke betingelser har disse børn for at lære og udvikle
blandt etniske minoriteter i Danmark. De danske oplysninger om deres uddannelse, familieforhold, sig i skolen? Den gruppe unge, som interviewene er
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rettet mod, er tyrkere. Hedegaard påpeger, at de
unge tyrkere forsøger at skabe sig en ungdom på
betingelser, som ligner deres danske kammeraters,
men forholdene hjemme stiller andre betingelser
til det at være ung, end den danske skole. De unge
tyrkere skal balancere mellem et engagement og en
interesse for skolen og for kammeraterne og en dyb
kærlighed til forældrene. En identitetsudvikling, som
hviler på disse præmisser, kræver, at de unge ﬁnder
deres egne veje i den dansk-tyrkiske kontekst.
Danmarks Statistik har siden 1980 registreret køn,
oprindelsesland og alder på indvandrere og deres
efterkommere.
Statistikken
over
udenlandske
statsborgere fra Asien omfatter bl.a. personer fra
Pakistan, Vietnam, Indien, Irak, Iran, Sri Lanka,
Thailand (Danmarks Statistiske opgørelser, 2000). I
1998 er der publiceret en oversigt over forekomsten
af en række sociale og demograﬁske faktorer blandt
indvandrere i Danmark (Ejby Poulsen, M. og Lange A.,
1998). Publikationen rummer data om forbruget af en
række sundhedsydelser, men ikke data om speciﬁkke
helbredsproblemer blandt unge minoritetsgrupper.
Danmarks Statistik (Børns levevilkår, 2002) har
påvist, at traumer, forgiftninger og anden voldelig
legemsbeskadigelse er en væsentlig årsag til indlæggelse blandt de 15-årige, men opgørelsen rummer
ikke fordeling på henholdsvis dansk og fremmed etnisk
baggrund.
En undersøgelse (Helweg Larsen, K. Flachs, Esben M.
og Kastrup, M. 2007), som bygger på registerdata om
alle 15-24 årige, der i et enkelt år, 2003, har haft kontakt
til danske sygehuse og/eller distriktspsykiatrien pga.
psykiske lidelser viser, at der er større kontaktrate
pga. selvskade/selvmordshandlinger blandt unge
adopterede kvinder end blandt etnisk danske kvinder.
Undersøgelsen bygger på andre deﬁnitioner end dem,
der bruges af Danmarks Statistik.
Der ﬁndes meget få udenlandske undersøgelser af
selvskade i forhold til etnicitet. McGibben et al. (1992)
har undersøgt selvskade blandt unge i alderen 12-15
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år med asiatisk og kaukasisk baggrund og ﬁnder ingen
signiﬁkant forskel, og Goddard et al. (1996) ﬁnder ikke
i deres undersøgelse af unge sorte og hvide nogen
forskel.

I Danmark er der få studier om selvmordsrisikoen blandt
indvandrere eller minoritetsgrupper. Undersøgelser af
selvmord og selvmordsforsøg blandt indvandrere og
deres efterkommere baseret på Danmarks Statistiks
registre samt Register for Selvmord og Register
for Selvmordsforsøg (kun for Fyns Amt) viser, at
der ikke generelt var højere selvmordsrisiko blandt
første-generationsindvandrere end blandt etniske
danskere, men blandt kvinder af forældre fra de mere
udviklede lande er der en forhøjet risiko. Endvidere
viser undersøgelsen en markant forøget risiko
for selvmordsforsøg blandt indvandrere og deres
efterkommere (Bille-Brahe, 2001). Undersøgelsen
bygger på tal fra 1993-1997 og efterlyser yderligere
forskning.
I en række tidligere internationale undersøgelser er
det påvist, at der er en særlig høj selvmordsrisiko
for etniske minoriteter i vesteuropæiske lande.
Hovedparten af forskningen er gennemført i England,
men der er også nogle få studier, der har undersøgt
selvmordsrisikoen blandt indvandrere i de nordiske
lande. I Norge har Berit Grøholt (2002) undersøgt

selvmord blandt unge med indvandrerbaggrund
og sammenlignet med et repræsentativt udvalg af
norsk ungdom med samme alders- og kønsfordeling.
Konklusionen på undersøgelsen er, at unge med
forældre af udenlandsk oprindelse ikke har større
risiko for at begå selvmord end andre unge. Tværtimod
er der tegn på det modsatte, men tallene er for små til
konklusioner. Undersøgelse (ibid.) af selvmordsforsøg
viser heller ikke nogen statistisk signiﬁkant forskel
mellem unge med indvandrerbaggrund og andre
unge. I stedet var det lav social status, som var
forklaringsgrund til en øget risiko for selvmordsforsøg,
uanset hvor forældrene kom fra. Grøholt (ibid.)
peger på, at unge med indvandrerbaggrund giver
udtryk for problemer, som er af en anden art end de
problemer, andre unge har. Det kan være problemer
med arrangerede ægteskaber, problemer omkring
seksuelle forhold, skam over ikke at have levet op til
forældrenes forventninger. De forhold, som fører til
selvmordsadfærd blandt etnisk norske unge, er af en
anden art.
En svensk undersøgelse af unge i alderen 15-18 år med
mødre født uden for Europa viser, at selvmord er den
hyppigste dødsårsag i denne gruppe. Der er tale om,
at selvmordsraten er tre gange så høj blandt gruppen
med udenlandsk fødte mødre end blandt gruppen med
svenske mødre. Kvinder i alderen 15-18 år med mødre
født uden for EU har mere end dobbelt så høj risiko for
selvmord end kvinder født af svenske mødre (Hjern,
1998).
Johansson et al. (1997) ﬁnder i en undersøgelse af
selvmordsrisikoen blandt minoritetsgrupper i Sverige,
at minoriteterne havde en højere selvmordsrisiko end
majoritetsbefolkningen. Det var ﬁnske og russiske
mænd, der var mest udsatte, og selvmordsrisikoen
for disse grupper var højere i Sverige end i deres
respektive fødelande. Også blandt kvinder fra Finland,
Rusland, Ungarn og Polen var selvmordsrisikoen
højere end blandt etniske svenskere og højere
sammenlignet med risikoen for befolkningen i deres
fødelande. Det er værd at bemærke, at de nævnte

grupper ikke er indvandrere fra muslimske lande, hvor
religion og jura (fx i Pakistan) er fordømmende over
for selvmordsadfærd.
2.1 Asiatisk baggrund
England har fokus været rettet mod selvmordsforsøg
blandt personer, der stammer fra Indien, Pakistan
eller Bangladesh (asiatisk baggrund). Bughra et
al. (1999) og Neeleman og Wessely (1997) fandt, at
asiatiske kvinder i langt højere grad forsøgte selvmord
sammenlignet med etniske britere og asiatiske mænd.
Raleigh (1996) kunne konstatere, at det speciﬁkt var
indiske kvinder, der i særlig høj grad forsøgte selvmord.
Umiddelbart kan disse resultater ikke overføres
til Danmark, idet der er en historisk baggrund for
asiaternes ophold i England og dermed også en lang
række socialpsykologiske faktorer, som ikke på samme
vis er gældende for asiaternes ophold her i landet.
Bertolote, J. M. og Fleischmann, A. (2002) har
undersøgt selvmordsraten i forskellige lande, og
data er belyst ud fra køn og religion i det enkelte
land. Resultaterne viser store forskelle afhængig af
det enkelte lands religion. I de muslimske lande (fx
Kuwait), hvor selvmord er forbudt, er raten meget lav
(0,1 pr. 100.000). I lande, hvor kristendommen og
hinduismen er fremherskende, er raten pr. 100.000
omkring 10 (hindu 9,6 og kristne 11,2), hvorimod det
er kendetegnende for buddhistiske lande (fx Japan), at
raten er noget højere (17,9 pr. 100.000). Den højeste
rate ﬁndes i lande, hvor ateismen præger befolkninger
(fx i Kina) (25,6 pr. 100.000). På verdensplan begår
ﬂere mænd end kvinder selvmord, og ateistiske
og kristne lande tegner sig for de største forskelle i
raterne fordelt på køn.
Vijayakumar, L. (2002) peger på, at religion kan bidrage
til at reducere selvmordsrisiko på individniveau. Hun
henviser til, at alle verdens religioner understreger
betydningen af håb, og følelsen af håbløshed er netop
centralt i forhold til selvmordsrisiko. Den enkelte kan
gennem bøn, sang og meditation reducere angst i de
situationer, hvor de beﬁnder sig i kriser, er oprørte

eller hvor de er udsat for lidelser. Troen på Guds eller
guders eksistens, troen på et liv efter døden eller troen
på karma kan bidrage til en følelse af at acceptere
forhold, som er uundgåelige, og kan styrke den
enkeltes forsøg på at blive i stand til at mestre egen
livssituation. Et senere studie (Vijayakumar, L. 2005)
viser, at der er forskelle i risikofaktorer afhængig af,
om der er tale om udviklede eller ikke-udviklede lande.
Singla (2004) viser i sin kvalitative undersøgelse af
unge pakistaneres liv i Danmark, at religion kan danne
ramme om de unges liv og derved blive en støtte i
identitetsudviklingen.
En registerbaseret undersøgelse (Sundaram, V., Qin,
P. og Zøllner, L., 2005.) viser, at selvmordsraten er lav
blandt asiatisk fødte bosiddende i Danmark i forhold til
nordisk fødte bosiddende i Danmark. Undersøgelsen,
som bygger på cprnummerbaserede data fra ﬁre
1)
registre , blev sammenkørt. Analysen omfatter 8137
personer (5837 mænd og 2300 kvinder) under 45 år,
som begik selvmord i perioden 1981-1997 i Danmark.
Disse repræsenterer 38% af alle selvmord i nævnte
periode. Undersøgelsen viser, at personer, der er født
i Asien, har en betydelig lavere selvmordsrisiko end
personer født i Danmark eller i et af de nordiske lande.
Endvidere viser resultaterne, at specielt blandt de
asiatisk fødte mænd bosiddende Danmark, er der en
signiﬁkant lav selvmordsrisiko. Undersøgelsen giver
ingen mulighed for at fremkomme med forklaringer på,
hvorfor det forholder sig sådan.

Khokher and Khan (2005) påpeger, at det er yderst
vanskeligt at gennemføre undersøgelser vedrørende
selvmordsadfærd i Pakistan, idet islam anser selvmord som en utilgivelig synd og den person, som
har forsøgt at tage sit eget liv, eller som har begået
selvmord, er afskåret fra at komme i himlen. Udover
en religiøs fordømmelse anses selvmordsadfærd
også som en kriminel handling, som straffes med
fængsel eller bøde. Khokher og Khan har gennemført
en spørgeskemaundersøgelse rettet mod unge
medicinstuderende ved et privat college i Karachi,
Pakistan. De har stillet spørgsmålene ”Har du for nylig
følt, at livet ikke er værd at leve? Har du for nylig
ønsket, at du var død og væk fra det hele? Har du for
nylig tænkt på den mulighed, at du kunne gøre det af
med dig selv? (do away with yourself). Har du for nylig
følt, ideen om at tage dit eget liv blev ved at komme?
Af 217 besvarelser (44,2 % mænd og 55,8 % kvinder)
er der 5 %, som svarer bekræftende på, at de har
gentagne tanker om at tage deres eget liv, mens 11
% har tænkt på den mulighed at gøre det af med sig
selv. Undersøgelsen efterlader en række spørgsmål
om belastende og beskyttende faktorer samt om
mestring.

2)

En spørgeskemaundersøgelse af selvskade blandt
danske og pakistanske undervisningspligtige unge
bosiddende i Danmark (Møller et al., u.å) omfatter 60
pakistanske unge samt en kontrolgruppe på 600 danske
unge i aldersgruppen 13-16 år. Den viser, at de danske
unge i forhold til de pakistanske unge i signiﬁkant
større udstrækning har gjort sig alvorlige overvejelser
om selvskade, og at de i signiﬁkant større udstrækning
end de pakistanske unge har skadet sig selv. De to
sidstnævnte undersøgelser vedrørende asiatere
belyser ikke hvilke forhold, der bidrager til beskyttelse
og mestring i forhold til selvmordsadfærd.

Noter
A) Dødsårsagsregisteret, B) The Longitudinal Labour Market
Register (IDA database) C) The Central Psychiatric Register
og D) The Danish Civil Registration System
2)
Undersøgelsen bygger på data fra studie 1 (Caseundersøgelsen i Fyns Amt) og studie 2 (Case-undersøgelsen
i Odense, Århus og København)

1)
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interviews,
drejedeog
sig
om værdier i den grønlandske Iforældre
er kort ogen
præget
af indvandring
(fxsom
Australien
Canada).
cand.
scient.
Erik Christiansen for deres indsats i forbindelse med det
klassiﬁ
ceret
som oecon.
efterkommere.
børneopdragelse set i relation til de mange ungdomsselvmord, der var i Grønland. og
Senere
vendte jeg kompliceres
tilbage for atyderligere
undersøge,af,
hvilke
visioner
voksne havde
for fremSammenligninger
at det
er forskelligt
fra projekt
til statistiske arbejde samt for formuleringerne om de anvendte statistiske metoder.
har med
stor
interesse
og med
ekspertise
bidraget
med
særdeles
væsentPersoner
med
dansk
oprindelse
er faglig
personer
– uanset
fødested
– der
har mindst
én
tidens
unge.
I deneller
forbindelse
jeg spørgsmålet:
”Hvorfor lader man i mange De
projekt,
hvordan
af hvemstillede
deﬁnitionen
er foretaget.
synspunkter
oger
argumenter
angående
beregninger og de statistiske
forælder,
der både
dansk statsborger
oghypoteser,
født i Danmark.”
grønlandske lokalsamfund som om, der ikke forekommer ungdomsselvmord og der- lige
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identitet ”den fælles følelse af, at ”noget” karakteriserer Ellers har de ingen mulighed for at blive accepteret.
3.2 Kultur
Begrebet kultur stammer fra det latinske begreb ”os” som forskellige fra andre folk, grupper eller Religion er underkastet de samme ydre påvirkninger
cultura, som oprindelig har været anvendt ﬂertydigt fx samfund. Grænserne om identiteten trækkes rundt som mennesket og dets mangesidige kultur. Den lever,
om at dyrke jorden, at pleje, passe, forædle og bebo. om et særligt, men foranderligt og ﬂydende indhold. bevares og bæres videre af mennesker” (Haahr, E.,
Endvidere har begrebet kultur været anvendt om at Grænserne markerer en linie om et kendt system, og 1995, s. 24).
udsmykke og dekorere, og endelig har cultura haft en udenfor begynder et andet. Grænserne bestemmes
religiøs betydning i form af dyrkelse af guder (kultus) derfor ved relationen til andre og kan fungere på Muslimer vil være tvunget til at tage stilling til islam,
idet selve religionen vil udgøre en forskel i det danske
(Fink, 1988). Kultur er et uhyre komplekst begreb, som forskellige niveauer.”
i sig rummer et væld af deﬁnitioner afhængig af den
Indvandrere fra landdikontekst, begrebet anvendes inden for.
strikter vil ifølge Ålund
Fink (1988) ser kultur som et spændingsfelt (ibid., s. (1985) udvikle specielle
indvandrerkulturer, som
21):
- ”Kultur er det, som integrerer individet i kollektivet; resultat af en binding til
men også det, der tillader individet at sætte sig ud det oprindelige hjemland
og en binding til indover kollektivets begrænsninger.
Denne
- Det er uløseligt forbundet med det sociale, men lader vandrerlandet.
specielle indvandrerkulsig ikke reducere til det sociale.
- Kultur er det fælles menneskelige, men er også tur leves og udvikles
side om side med begge
kulturkløfter i hvis navn, man slår hinanden ihjel.
- Kultur er de ypperste præstationer i forﬁnede landes kulturer, og indfortsætter
traditioner for kunstnerisk kreativitet, men også måder vandrerne
med at leve som tidligere
at vente på bussen.”
med social overvågning
Kulturbegrebet modsætter sig systematik og forsøg på og kontrol. De vil beskytentydig deﬁnition. Alligevel er det nødvendigt i ethvert te sig mod trusler og
forskningsprojekt at forsøge at deﬁnere og afgrænse tilbud udefra, som ville
vel vidende, at der ikke ﬁndes nogen uproblematisk kunne splitte gruppen,
afgrænsning. I samme øjeblik, man har lagt sig fast og de vil kulturelt fortpå en deﬁnition, erkender man, at deﬁnitionen både sat leve adskilt fra
rummer mere og mindre end det, man vil anvende majoritetssamfundet.
begrebet til.
I denne foreliggende sammenhæng anvendes begrebet I forhold til deres sociale
kultur, som noget der skabes, genskabes, udvikles liv i hjemlandet, hvor
og bæres af grupper af mennesker. Der er tale om den religiøse praksis var
et kollektivt betydningsfællesskab, som grupper af en integreret del af det daglige liv, vil de være nødt samfund med hensyn til madvaner, påklædning,
mennesker danner ud fra deﬁnerede tilhørsforhold, til at tage stilling til deres religiøse praksis i Danmark. religiøse fester, familieforhold, normer og værdier.
der udspringer af bevidstheden om gruppens fælles Forholdet mellem religion og kultur kan forklares Det religiøse fællesskab, indvandreren indgår i, vil
historie, værdier og normer (Pedersen og Selmer, som følgende: ”Uanset en tro på en guddommelig være bundet sammen af en fælles tro, værdier,
eller menneskelig oprindelse til en religion eksisterer, normer og ritualer og ikke nødvendigvis af sociale,
1991).
benyttes, udøves, overvejes, tænkes og behandles uddannelsesmæssige, politiske eller økonomiske bånd,
den af mennesker. Dette betyder, at religioner i sådan som det kunne være i hjemlandet.
3.3 Kulturel identitet
Ifølge Pedersen og Selmer (1991, s. 38) er kulturel deres liv blandt mennesker tager ’farve’ efter miljøet.
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4. SELVSKADE BLANDT IKKE-VESTLIGE UNGE
I TRE STORBYER
Det
Somforeliggende
nævnt tidligere
arbejde
foreligger
har rødder
der tilbage
ingen til
danske
en lang
undersøgelser,
række af minesom
tidligere
har belyst
forskningsopgaver.
etniske unges Itanker
1985 rejste
om selvskade,
jeg til Japan
selvskade
på en studierejse,
eller selvmordsadfærd.
hvor jeg ved hjemkomEndvidere
sten
foreligger
blev stillet
der ingen
over for
undersøgelser,
spørgsmål om som
de mange
inddrager
unge de
japaneres
kulturelle
selvmordsadfærd.
eller religiøse
Nærmere
aspekters studier
betydning
viste,
for at
etniske
selvmordsraten
minoriteters
formestringsstrategier
begge køn - også i iden
forbindelse
unge alder
medvar
livskriser
højereog
i Danmark
tanker om
endselvskade
i Japan. Denne
eller selvmordsforsøg.
konstatering gav jeg
Detudtryk
er muligt,
for i en
at denne
artikel
om
gruppe
barndom
anvender
og ungdom
særlige overlevelsesstrategier,
i Japan (Zøllner, 1988):og”Det
det er
er muligt,
forfærdeligt,
at der at
i Danmark
børn og
unge
er særlige
ikke føler,
problemer
at livetsom
er værd
følge at
af leve,
isolation,
at demarginalisering
ikke kan se en og
mening
fremmedgørelse
med deres liv.
af
(…).
indvandrere
Vi må i første
og ﬂygtninge.
omgang Der
se på
er selvmordsprocenten
derfor behov for viden
i Danmark,
om de psykologiske
inden vi drager
og
forhastede
sociale gener
konklusioner
og problemer,
vedrørende
som kanandre
medføre
landes
en øget
selvmordsprocenter.”
risiko for selvmordsadfærd
Japanerne
var
blandt
bevidste
etniske
om
minoritetsgrupper
selvmordsraternei og
Danmark
søgte at
samt
forebygge,
viden om
hvilket
veje var
til forebyggelse.
årsagen til, at
jeg efterfølgende gennemførte en del rejser tilbage til Japan og blev bevilget studieophold
4.1
Målpå Tokai University, Tokyo for at undersøge, hvad de gjorde i skolerne for at
mindske
værdiforvirring
og meningsløshed
blandt unge.
Den foreliggende
undersøgelses
mål er at afdække
og belyse sårbarhed, selvskade
samt faktorer, der knytter sig hertil blandt undervisningspligtige unge med
Iikke-vestlig
1989 rejstebaggrund
jeg i forbindelse
med en
forskningsopgave
til Grønland,
hvor
jeg genbosiddende
i Danmark.
Målet er
desuden at
undersøge
nemførte
en lang række
som drejede
sig om værdier
i den grønlandske
mestringsstrategier
samtinterviews,
nogle forudgående
hændelsers
sammenhæng
med ikkebørneopdragelse
set i relation
til de mange ungdomsselvmord, der var i Grønland.
vestlige
unges sårbarhed
og selvskade.
Senere vendte jeg tilbage for at undersøge, hvilke visioner voksne havde for fremtidens
unge. I den forbindelse stillede jeg spørgsmålet: ”Hvorfor lader man i mange
4.2
Teori
grønlandske
som betryggende
om, der ikke struktur
forekommer
og hvor
derAt
leve uden lokalsamfund
nogen forudgiven
ellerungdomsselvmord
at leve i et samfund,
en majoritetskultur bekræfter, at man tilhører en minoritetskultur, kan bidrage
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for
aldrig
drøfter
årsagerFor
og at
løsningsmuligheder?”
ogangsten
Zøllner, L.
1992,
til uro,
frygt
og angst.
mindske eller befri (Varming,
mennesketO.for
søger
vi
s.,
I årene
der fulgte
bragte
forskningsopgaver
mig ud
i verden,befæster
hvor jeg vores
interen 162).
mening,
og denne
søgen
afføder
værdier, som igen
yderligere
viewede
som havde
følelse afmennesker,
mening (Yalom,
1998).været fængslet og tortureret, som var undertrykte,
og hvor håbet for en bedre fremtid var forsvundet. Alle interviewede gav på trods af
nød
lidelse udtryk
for, at livet var
at leve.
Den og
amerikanske
socialpsykolog
ogværd
samfundsforsker
Milton Rokeach deﬁnerer
værdier som ”en stabil overbevisning om, at en bestemt adfærd eller form for
Foranstående
baggrunden
for min forskningsinteresse
for adfærdsform
etniske unges eller
sårtilværelse er danner
personligt
at foretrække
frem for en modsat
barhed,
selvskade
og selvmordsadfærd.
eksistensform”
(Rokeach,
1973, s. 3). Værdier kan således opfattes som valg af
standarder, der styrer adfærd. Værdier omhandler personlig tro, idealer, livsstil og
En
langog
række
personer
har direkte
og indirekte
i de grundlag.
undersøgelser,
smag,
stabiliteten
i værdier
hænger
sammenværet
med involveret
det kulturelle
som præsenteres her, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt.
Der er isærgør
grund
at takke
samtligeog
kolleger
på Center
Selvmordsforskning,
Værdierne
dettilmuligt
at vurdere
rangordne
voresfor
adfærd
efter billigelse
som
bidraget med
mange
forslag
til rettelser
og ændrineller har
misbilligelse.
En ung
med vigtige
anden synspunkter,
etnisk baggrund
bosiddende
i Danmark
kan
ger.
ud fra værdierne afgøre, om en bestemt påklædning eller adfærd er rigtig eller
forkert i forhold til minoritetskulturen og majoritetskulturen, og gennem sit valg og
Isin
særdeleshed
takkes den
cand.
scient.
Børgeidentitet.
Jensen, Den
Center
for Selvmordsforskning
beslutning skaber
unge
sin egen
etniske
unge, som tilhører
og
cand. scient.
oecon.
Erik
for ”det
deres
indsats
i forbindelse
med det
en bestemt
kultur,
”har en
visChristiansen
forestilling om
givne”
og opbygger
på grundlag
statistiske
for formuleringerne
om”hvad
de anvendte
statistiske
af denne etarbejde
fælles samt
trossystem
med hensyn til,
man skal
gøre”. Demetoder.
sociale
De
har med
stor interesse
og med faglig ekspertise
bidraget
med
væsentnormer
udspringer
af et meningsskema,
som gruppen
er enig
omsærdeles
og bibringer
den
lige
og argumenter
hypoteser,
beregninger
og de statistiske
gradsynspunkter
af forudsigelighed,
som er angående
en betingelse
for social
tillid og sammenhæng.
Et
fælles trossystem fortæller ikke alene den enkelte, hvad han eller hun bør gøre,

men også hvad andre sandsynligvis vil gøre” (Yalom,
1998).
Erikson (1982) påpeger i sin teoridannelse, at den
unge vil støtte sig til sin kulturs værdier, religion og
ideologi som en kilde til tryghed. Såvel religion som
samfundsideologier sætter den unges livsindstilling i
perspektiv og skaber mulighed for at sikre kontinuiteten
i den enkeltes identitet og selvrespekt som medlem af
et samfund og en kultur. Følelsen af identitet vil sikre,
at den unge ﬁnder, at der er en sammenhæng mellem
det, han for sig selv synes at være, og det, som han
opfatter, at andre ser i ham og forventer af ham.
Kan der ikke skabes en sammenhæng, eller forekommer hændelser og stimuli som tilfældige og uden
fast struktur, skaber det irritation og uro. Synes der
ikke at være et meningsskema, prioritering af værdier
og faste sociale normer, kan den etniske unge føle
en afmægtighed, som kan føre til en følelse af ikke
at være i stand til at mestre sit liv. Tror den unge i
stedet på, at vedkommende kan se en sammenhæng
og en mening, efterlader det følelsen af mestring
(Antonovsky, 2000).
Værdierne bliver de pejlemærker, som den unge tager i
anvendelse for at navigere i kaos og mestre sit daglige
liv både i minoritetskulturen og i majoritetskulturen.
For nogle er det vanskeligt at ﬁnde pejlemærker, og de
kan føle tilværelsen som kaotisk og uden sammenhæng
og mening. Tankerne om, at livet ikke er værd at leve,
kan dukke op.
Også Émile Durkheim, som i slutningen af forrige
århundrede skrev Le Suicide (1897), og som i 1978
udkom på dansk, fokuserer i sin teoridannelse på
værdierne. Fællesskabet er en central værdi, som
mennesket gennem hele historien har prioriteret højt.
Mennesket har arbejdet, levet og overlevet i samvær
med andre mennesker, og menneskets behov for at
tilhøre et fællesskab ligger dybt i den enkelte. Den
danske ﬁlosof K.E. Løgstrup (1983) går et skridt
længere end at kalde fællesskabet et behov. Han

påpeger, at det er et menneskeligt grundvilkår, at vi er
henviste til hinanden, og at vi er gensidigt afhængige
af hinanden (interdependens).
Ifølge Durkheim (1978) har fællesskabet betydning som
ramme om den enkeltes tilværelse. Durkheim opererer
i sin teoridannelse med to dimensioner, der berører
fællesskabet: social integration og social regulation,
som tilsammen bestemmer selvmordshyppigheden.
Integration omfatter i hvilken grad personen besidder
en fælles bevidsthed af delte overbevisninger og
værdier og helliger sig fælles mål. Regulation handler
om social kontrol. Rammerne udspringer af de værdier,
normer og regler, som er centrale for fællesskabet,
og rammerne skal være tilstrækkelig faste og klare,
for at det enkelte individ har noget at støtte sig til og
for at erfare, at man er en del af et fællesskab. Men
omvendt skal rammerne også tjene til, at den enkelte
kan udvikle en tro på sin egen individualitet.
Rammerne danner social kontrol, og det enkelte
menneske er både med til at udøve den sociale kontrol
og underkaste sig den. Derved opstår den tryghed
og gensidighed, som skaber følelsen af at høre til i
fællesskabet. Samfundet skal udvikle sig i positiv
retning, og er mennesket i harmoni med sig selv og
føler, at det tilhører et fællesskab, er det grundlaget for,
at den enkelte både kan udvikle sin egen individualitet
og samtidig indgå i fællesskabet.
Den sociale integrations niveau har betydning for
selvmordsadfærden. Er fællesskabet for dominerende
og den sociale kontrol for stram, kan tanker om at
være en belastning for fællesskabet opstå. Man ønsker
ikke at ligge fællesskabet til byrde, og man kan ikke
se en mulighed for at ændre eller mindske den sociale
kontrol. Omvendt kan manglende rammer, manglende
forudsigelighed, værdipluralisme og værdinihilisme
efterlade den enkelte i dyb forvirring, usikkerhed
og angst. Usikkerheden om fællesskabets rammer
og usikkerheden om, hvor man selv beﬁnder sig i
forhold til fællesskabet, kan ligeledes skabe følelsen
af ensomhed, tomhed, meningsløshed.

4.2.1 Psykologisk, social og kulturel tilpasning blandt
etniske unge
Når det gælder børn og unge med anden etnisk
baggrund, vil langt de ﬂeste beﬁnde sig i den situation,
at de skal pendle mellem fællesskaber, hvor der er
forskellige værdier, normer og regler samt forskellige
grader af social kontrol. Det ene fællesskab møder de
etniske børn og unge i institutioner samt i den danske
folkeskole. Her vil folkeskolens formålsparagraf afspejle de værdier, befolkningen gerne ser en generation
tilegne sig i socialiseringsprocessen for at bidrage til
det danske samfunds fortsatte demokratiske udvikling.
Det andet fællesskab møder etniske unge i familien,
hvor værdierne fra forældrenes oprindelsesland kan
skabe eller udøve social kontrol. Det tredje fællesskab
møder de unge uden for familiens og skolens rammer,
hvor de sammen med andre unge på tværs af etnisk
baggrund forsøger at skabe fællesskaber med egne
værdier og regler, og hvor de henter inspiration fra
andre ungdomskulturer. Det fjerde fællesskab beﬁnder en del af de etniske unge sig i, når de besøger
forældrenes oprindelsesland, hvor slægtens værdier,
normer og regler afspejler den sociale kontrol, som er
fremherskende i oprindelseslandet.
I denne pendulering mellem fællesskaberne i netop de
år, hvor den unge er på et vanskeligt identitetsarbejde
(Ziehe, 1983), er mestring betydningsfuldt for at skabe
sammenhæng og mening og dermed forebygge tanker
om selvskade og selvskade.
4.3 Deﬁnition af etnisk baggrund
De unge, som det foreliggende projekt inddrager, kan
være indvandrere eller efterkommere. Fælles er, at de
er født af forældre, hvoraf mindst én har en anden
etnisk baggrund end dansk. Fælles er endvidere, at de
på det tidspunkt, hvor dataindsamlingen blev indledt,
var indmeldt i en dansk folkeskole. Ud fra Eriksons
teoridannelse om identitetsudvikling (1982) er det de
unge selv, som deﬁnerer hvilken etnisk baggrund, de
har.
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4.4 Metode, gennemførelse, deltagere, og dataindsamling
Otte lande i alt, syv europæiske: Belgien, Danmark,
England, Ungarn, Irland, Holland, Norge og ét
land uden for Europa: Australien har gennemført
dataindsamling ud fra samme protokol. I hvert land er
et repræsentativt antal skoler inviteret til at deltage i
studiet, og hvert lands antal respondenter er omkring
4000 unge i alderen 15 til 16 år.
Et spørgeskema på engelsk er udfærdiget til brug i alle
de deltagende lande og oversat til det respektive lands
sprog, hvorefter det igen er oversat til engelsk med
henblik på at kontrollere formuleringen af de enkelte
spørgsmål. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om
tanker om selvskade samt om episoder, hvor selvskade
har fundet sted. De unge, som svarer bekræftende
på, at de har skadet sig selv, bliver bedt om at give
en beskrivelse af selvskaden, hvori selvskaden bestod,
samt hvorfor de har skadet sig selv. Spørgeskemaet
indeholder desuden spørgsmål, som gør det muligt at
belyse angst og depression (Zigmond og Snaith 1983),
seks spørgsmål om impulsivitet (Plutchik, R. et al.,
1989) og otte spørgsmål om selvtillid (Robson, 1989).
Desuden indeholder spørgeskemaet spørgsmål, som
belyser demograﬁ (køn, alder, bopæl).
Det enkelte land har kunnet tilføje spørgsmål, og det
danske spørgeskema afviger fra de øvrige landes
design på følgende områder:
1. Der er medtaget følgende spørgsmål ”Hvilken etnisk
baggrund har du?”, hvilket åbner for mulighed for at
undersøge, om der er særlige forebyggelseshensyn at
tage til unge, som angiver anden etnisk baggrund end
dansk.
2. Der er angivet svarmuligheder på spørgsmål om,
hvad de unge gjorde rent konkret (tog overdosis af
piller, snittede sig i håndledet, drak store mængder af
alkohol, andet (beskriv).
3. Der er tilføjet spørgsmål om mestringsstrategier (fx
beder en bøn, læser et helligt skrift, mediterer, skriver
breve/dagbog).
4. Der er udarbejdet spørgeskema til forældre og
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lærere, som gør det muligt at belyse de voksnes viden
om unges selvskade samt holdninger dertil. Forældre
og lærerundersøgelse indgår ikke i de øvrige landes
design.
Spørgeskema til forældre og lærere er udarbejdet
således, at de indeholder en række af de samme
spørgsmål, som eleverne er stillet overfor. I de voksnes
spørgeskema kan de voksne udtale sig om, hvorvidt
de har kendskab til, om deres søn/datter/ elev har
skadet sig selv.
4.4.1 Gennemførelse
De første skridt til gennemførelse af undersøgelsen blev
taget i juni 2001 med henvendelse til Videnskabsetisk
komité, som henviste til § 6 stk. 3 i Bekendtgørelse af
lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling
af biomedicinske forskningsprojekter (Lov nr. 503 af
24. juni 1992), hvoraf det fremgår, at projekter kun
skal anmeldes til en regional komité, såfremt projektet
indeholder et væsentligt element af biomedicinsk
forskning. Det foreliggende projekt kræver ikke
anmeldelse.

4.4.2 Deltagere
Det første kriterium for udvælgelse af skoler er, at
minimum 20 % af elevbestanden på de pågældende
skolers 8. eller 9. klassetrin skal have anden etnisk
baggrund. Ifølge Danmarks Statistik er der store
geograﬁske forskelle på andelen af børn af indvandrere
eller efterkommere. I Københavns Kommune, Ishøj
Kommune og Brøndby Kommune er procentandelen
af børn med fremmed baggrund på ca. 34%, mens
andelen af børn med fremmed baggrund i andre
kommuner kan være helt ned til mindre end 1% af alle
børn i kommunen (Børns Levevilkår, 2002).
Et andet kriterium for udvælgelse af skoler er, at de
unge med anden etnisk baggrund primært skal komme
fra de ikke-udviklede lande i forhold til de udviklede
lande.

Udviklede lande er ifølge FN´s deﬁnition: USA, Canada,
Japan, Australien, New Zealand, Europa ekskl. Tyrkiet,
Cypern samt dele af Sovjetunionen. En stor del af
indvandrere og efterkommere fra de udviklede lande
kommer fra Norge, Sverige og Tyskland og bosætter
sig spredt over hele Danmark. Indvandrere herfra vil
Med henblik på at sikre, at alle ﬁk enslydende infor- næppe i det daglige skole-hjemsamarbejde opfattes
mation forud for besvarelsen og med henblik på at som unge med anden eller fremmed baggrund eller
sikre så høj besvarelsesprocent som muligt, forestod etniske unge.
projektmedarbejdere ved Center for Selvmordsforskning indsamlingen. Ved mødet med den enkelte De ikke-udviklede lande er ifølge FN´s deﬁnition
klasse blev der givet en kort orientering til elever og alle øvrige lande, og indvandrere herfra er bosat i
klasselærer. Projektmedarbejderen udleverede til hver hovedstadsområdet samt i Århus og Odense kommuner
enkelt en kuvert med spørgeskema til elev og forældre (Børns Levevilkår 2002). Den gruppe børn (0-17 år)
og en kuvert med skema til klasselæreren. Elev- og med fremmed baggrund, som i år 2001 er størst, har
forældreskema bærer det samme nummer med henblik oprindelsesland i Tyrkiet, på andenpladsen kommer
på i analysen at kunne sammenholde disse besvarelser. børn fra de lande, som det tidligere Jugoslavien er
Projektmedarbejderen opholdt sig i klassen under opsplittet i, på tredjepladsen børn fra Libanon og
besvarelsen og indsamlede efterfølgende skemaer efterfølgende børn fra Somalia, Irak og Pakistan
fra elever og lærere. Projektmedarbejderen vejledte (ibid.).
ikke om besvarelser, men læste eventuelle vanskelige
ord for læsesvage elever. Forældreskemaerne 4.4.3 Dataindsamling
blev aﬂeveret til klasselæreren i lukket kuvert via Dataindsamlingen blandt skolerne i Odense er forløbet
eleverne i dagene efter og videresendt til Center for fra efteråret 2001 til foråret 2002, og skolelederne
Selvmordsforskning.
i Storkøbenhavn og Århus er kontaktet telefonisk i

juni 2002. Dataindsamlingen i de sidstnævnte byer
er påbegyndt i september 2002 og er fulgt op af
dataindsamling i foråret 2003 - dvs. inden for samme
skoleår.
De skoler, som ved første telefoniske henvendelse
afslog at deltage i undersøgelsen, anfører som
begrundelse, at der er mange henvendelser om at
deltage i forskningsprojekter, hvilket er tidskrævende
i forhold til skolens primære opgave. Der var
fra skoleledernes side forståelse for ønsket om
dataindsamling, men samtidig et udtalt ønske om
arbejdsro for både lærere og elever. Tilsagn fra 43
skoler muliggjorde 1277 elevbesvarelser fordelt på
74 klasser. Et frafald på 237 elevskemaer skyldes
manglende besvarelser generelt (herunder sygdom,
ferie, lægebesøg) eller manglende besvarelser af
spørgsmålet om køn (Fig. 4.1).
Der er foretaget en inddeling af de unge i to grupper.
Gruppe 1 er alle med baggrund fra Europa (eksklusiv
Tyrkiet), Nordamerika, Syd- og Mellemamerika samt
Oceanien (i det følgende benævnt vestlig baggrund).
Gruppe 2 er unge fra alle andre lande (Tyrkiet,
Afrika, Pakistan, Vietnam, Iran, Irak og Palæstina)
i det følgende benævnt ikke-vestlig baggrund.
Undersøgelsen omfatter i alt 1040 elever fordelt med
526 med vestlig baggrund (50,6%) og 514 med ikkevestlig baggrund (49,4%). Besvarelsesprocenten for
elever er 81,4%.
Hovedparten (483/1040=46,4%) af de unge med
vestlig baggrund er danske unge. Blandt de unge
med ikke-vestlig baggrund er den største gruppe med
fremmed baggrund fra Tyrkiet (16,7%) og fra Pakistan
(6,1%). Ifølge Danmarks Statistik (2002) har 9% af alle
børn (0-18 år), der i 2001 var bosiddende i Danmark,
fremmed baggrund. 76% af de 105.000 indvandrerog efterkommerbørn, der den 1. januar 2001 boede i
Danmark, har oprindelse i de mindre udviklede lande,
og 24% i de mere udviklede lande. Pr. 1. januar 2001
var 15,4% af det samlede elevtal i Odense Kommune
tosprogede . I forhold til året før var der tale om en

Fig. 4.1

Antal deltagende skoler i Storkøbenhavn, Odense og Århus
(n=43)

Inviterede skoler i
Storkøbenhavn (n=44)
Afslag:
Deltagende:
(n=16)
(n=28)

Afslag:
(n=0)

Inviterede skoler i Odense
(n=6)
Deltagende:
(n=6)

Alle elever i relevante klasser
inviteret til at deltage.

Forældre til elever i relevante
klasser inviteret til at deltage.
(n=1277)

(n=1277)

Elevfravalg

Forældrefravalg
(n=491)

(n=237)

Elevbesvarelse
Vestlig
Ikke-vestlig

(n=1040)
(n=526)
50,6 %
(n=514)
49,4 %

Forældrebesvarelse
Vestlig
Ikke-vestlig

stigning på 6,8%. Langt de ﬂeste har deres etniske
oprindelse i arabiske lande omkring østlige Middelhav
samt lande som Tyrkiet og Somalia. Der blev sendt
636 af de 1040 mulige forældrebesvarelser tilbage. Af
de tilbagesendte besvarelser var 79 ikke udfyldt, og
8 havde ikke angivet etnisk baggrund. De resterende
549 besvarelser fordeler sig med 343 (62,5%) med
vestlig baggrund og 206 (37,5%) med ikke-vestlig
baggrund. Besvarelsesprocenten udgør 53,75 % af de
mulige besvarelser. Der er en overvægt af forældre
med vestlig baggrund, som besvarer spørgeskemaet
set i forhold til elevbesvarelserne, hvor der var en
næsten ligelig fordeling mellem unge med vestlig og
ikke-vestlig baggrund.
Angående lærernes besvarelser blev 69 af de 74
udleverede lærerskemaer returneret
(svarprocent
93,2%). Der er i besvarelserne en overvægt af

Inviterede skoler i Århus
(n=13)
Deltagende:
(n=9)

Afslag:
(n=4)

Klasselærere til elever i
relevante klasser inviteret til at
deltage.
(n=73)

Lærerfravalg
(n=4)

(n=549)
(n=343)
62,5 %
(n=206)
37,5 %

Lærerbesvarelse
Kvinder
Mænd

(n=69)
(n=41)
59,4 %
(n=28)
40,6 %

kvindelige lærere (59,4%) i forhold til mandlige lærere (40,6%), og hovedparten (66,7%) har undervist
mere end 15 år.
7,2% har undervist mellem 11 og 15 år. Lærergruppen
må anses for at have daglig erfaring med at omgås
børn og unge samt erfaring med forældresamarbejde.
Undersøgelsens resultater kan ikke anses for at være
repræsentative for unge med fremmed baggrund
bosiddende i Danmark eller for deres forældre. De
udvalgte skoler er beliggende i boligområder i de tre
store byer, hvor der bor mange børn og unge med
anden etnisk baggrund. Der er tale om store områder,
hvor der har været og er sociale problemer, som til
stadighed forsøges løst gennem forskellige projekter
og initiativer. De nævnte forhold har betydning
for såvel de unge danskeres som de etniske unges
opdragelse, opvækst, livssyn, menneskesyn, værdier,

19

normer og holdninger og dermed for respondenternes
livssituation og udvikling.
Danmarks Statistik (Børns levevilkår, 2002) påpeger de
store geograﬁske forskelle i fordelingen af børn og unge
med fremmed baggrund bosiddende i Danmark, og det
må i forbindelse med den foreliggende dataindsamling
antages, at der er forskel på de opvækstbetingelser,
en ung med anden etnisk baggrund får i en kommune
med få udlændinge i forhold til de børn og unge, som
vokser op i bydele, hvor der er en overvægt af familier
med anden etnisk baggrund.
Den lave besvarelsesprocent blandt forældrene kan
skyldes ﬂere forhold. Selvskade, selvmordsforsøg
og selvmord er forbundet med juridisk, moralsk og
religiøs fordømmelse og er en ulovlig handling i en
række lande (fx Pakistan), hvilket i sig selv kan være
begrundelse for, at den unge måske vælger ikke at
aﬂevere skemaet hjemme. Det enkelte unge menneske
kan have foretaget dette fravalg på forældrenes
vegne ud fra en vurdering af, hvordan forældrene ville
reagere på skolens forbrug af tid på så kontroversielle
og tabubelagte emner som selvskade. En anden
forklaring kan være, at forældrene ikke er i stand til at
læse og forstå formuleringerne i spørgeskemaet, og
den unge sorterer hvilke tolkeopgaver, der anses for at
være mere nødvendige end andre. En tredje forklaring
kan være, at forældrene selv har fravalgt at udfylde
og tilbagesende skemaet efter at have sat sig ind i
indholdet.
Det er uvist, om forældrebesvarelserne består af
velfungerende, tosprogede, ikke-vestlige forældre,
som er bosat i området grundet familierelationer og
ikke-velfungerende, vestlige forældre, som er bosat
i området grundet sociale problemer. Vigtigt er det
derfor at være tilbageholdende med konklusioner
vedrørende forældrenes viden og holdninger.
På trods af ovenstående må resultaterne af de
foreliggende undersøgelser anses for at være af
afgørende betydning for at få hidtil ukendt viden om
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sårbarhed og selvskade, belastende og beskyttende
faktorer samt om de ressourcer og de strategier,
unge med ikke-vestlig baggrund tager i anvendelse
for at mestre de vanskeligheder, de kommer ud for i
ungdomsårene i forhold til danske unge bosiddende i
belastede områder.
4. 5 Analyse
Undersøgelsens resultater er opstillet i frekvenstabeller samt i krydstabeller. I krydstabuleringerne
er eventuelle sammenhænge testet med Fishers
eksakt-test. Fishers eksakt-test er sandsynligheden
for at observere en krydstabel, som giver mindst
lige så meget bevis for sammenhæng, som den tabel,
der er observeret, giver, at nul-hypotesen er sand.
Der er valgt et signiﬁkansniveau på højst 5%, dvs.
hvis sandsynligheden for at få det givne resultat ad
tilfældighedernes vej er 5% eller mindre, accepteres
hypotesen om sammenhæng. De forskellige krydstabuleringer er foretaget ud fra målet om at afdække
de formulerede hypoteser.

Fig 4.2

Behov for professionel hjælp,
selvskadende handling
Hændelser/problemer

Tid

Tiden før de 12 mdr

12 mdr

Der er anvendt logistisk regression til at analysere
problemer/hændelsers effekt på sårbarhed og
selvskade. Der er opstillet en model med henholdsvis
sårbarhed og selvskade som den afhængige variabel
og køn, alder, etnisk oprindelse, samt familierelaterede,
socialrelaterede og skolerelaterede spørgsmål, der
danner grundlag for hypoteser.

række af forklarende variable (årsagsvariable).
Sammenhængen mellem den afhængige variabel og
en forklarende variabel vurderes ud fra testet, om
parameterestimatet er signiﬁkant forskelligt fra nul.
Wald chi-i-anden størrelse udledes for at vurdere
dette. Hvis den tilhørende p-værdi er under den
kritiske værdi på 5%, da accepteres hypotesen, om
parameterestimatet er signiﬁkant forskelligt fra nul.
Derfra følger, at den tilhørende forklarende variabel
er i stand til at forklare en del af variationen i den
afhængige variabel. Der angives odds ratio, hvorved
det er muligt at vurdere, om den forklarende
variabel samvarierer positivt eller negativt med den
afhængige variabel. Tabellerne angiver odds ratio,
95% konﬁdensinterval samt estimatets p-værdi. Der
anvendes proc logistic fra SAS 9.1.3 til analyserne.

Det sikres, at der er logisk tidsmæssig sammenhæng
i modellen, ved at deﬁnere de afhængige variable
som følger: sårbarhed er behov for professionel hjælp
inden for de sidste 12 måneder; en selvskadende
handling, der er udført inden for de sidste 12 måneder.
De uafhængige variable deﬁneres som problemer,
hændelser, der er sket i tidsrummet før de sidste 12
måneder. (Fig. 4.2)

4.6 Resultater
4.6.1 Familiebaggrund
En signiﬁkant overvægt (P<0,001) af unge med
vestlig baggrund (45,7%) bor ikke sammen med
begge forældre i forhold til unge med ikke-vestlig
baggrund (20,7%). For både vestlige og ikke-vestlige
er der procentvis ﬂere piger end drenge, som ikke bor
sammen med begge forældre.

Logistisk regression er en form for statistisk
modellering, som er anvendelig til at forklare
sammenhængen mellem en binær (en variabel
som kan antage værdierne Ja eller Nej) og en lang

De foreliggende resultater skal ses på baggrund
af, at de unge bor i socialt belastede områder. På
landsplan er det 25% af samtlige børn under 18 år,
som ikke bor sammen med begge forældre (pr. 1.

januar 2001), men der er store regionale forskelle.
I København og Frederiksberg er gennemsnittet
lavere end landsgennemsnittet (66% bor med begge
forældre) i modsætning til kommuner i Jylland, hvor
gennemsnittet er højere end landsgennemsnittet.
Desuden er der forskelle afhængig af alder. Jo ældre
børnene er, jo ﬂere bor alene med deres mor (27% af
de 16-årige mod 10% af de ét-årige) (Børns Levevilkår
2002). Der er her ikke skelnet mellem unge med dansk
og med anden etnisk baggrund.
Familien er prioriteret højt som værdi blandt både
vestlige og ikke-vestlige familier (Varming og Zøllner,
2002), men blandt familier med muslimsk baggrund
anses det for at være forbundet med skam at blive
skilt og bo alene med børnene. Af Just Jeppesens
undersøgelse (1989) fremgår det, at unge indvandrere
foretrækker at leve efter det syn på skilsmisser, som
ﬁndes i oprindelseslandet. I de muslimske lande er
det en vanære og en moralsk byrde for hele familien
at have et kvindeligt familiemedlem, som har begået
den handling at blive skilt og dermed forbryde
sig mod Koranens lære. Der er blandt de enkelte
indvandrergrupper en stor grad af social kontrol,
som understøtter, at familien forbliver sammen trods
vanskeligheder, og denne kontrol starter allerede, når
den unge kommer i puberteten (Pedersen og Selmer,
1991). Normer og traditioner forventes overholdt i
forhold til indgåelse af ægteskab med beslægtede
fra oprindelseslandet (Just Jeppesen, 1989), og det
forventes, at slægtskabet fortsat indtager en central
rolle i socialiseringen.
4.7 De sårbare unge
Besvarelserne omfatter de elever, som har besvaret
spørgsmål om sårbarhed og køn, i alt 1030 unge med
såvel dansk som fremmed baggrund. Deﬁnitionen af
unges sårbarhed er i denne sammenhæng: ”Unge,
som inden for det sidste års tid har haft alvorlige,
personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer,
hvor de følte, de havde brug for professionel hjælp.”
Et indledende spørgsmål er, om der er sammenhæng
mellem sårbarhed og etnisk baggrund. Samlet er der

en signiﬁkant overvægt af vestlige unge (43,5%) i
forhold til ikke-vestlige unge (36,3%), som giver
udtryk for sårbarhed (P=0,011).
Det er primært de vestlige piger, der angiver, at
de i det sidste års tid har haft alvorlige personlige,
følelsesmæssige eller psykiske problemer, hvor de
har følt, at de har brug for professionel hjælp fra
en læge, en socialrådgiver, psykolog, psykiater eller
fra telefonrådgivning. Såvel blandt de vestlige unge
(pi=56,8 %; dr.=30,4 %) som de ikke-vestlige unge
(pi=45,3 %; dr.=24,7 %) er der procentvis ﬂere piger
end drenge, der angiver, at de er sårbare. For pigerne
er der tale om en signiﬁkant overvægt (P=0,005).

4.7.1 Familierelaterede belastninger
blandt de sårbare
Et efterfølgende spørgsmål er, om der er sammenhæng
mellem sårbarhed og familierelaterede problemer?
Familierelaterede problemer, som fx forældres ﬂytning
fra hinanden eller alvorlige uoverensstemmelser,
forsøg på selvmord, selvskade eller selvmord i familien
er signiﬁkant mere udtalte blandt de sårbare end de
ikke-sårbare uanset, om den unge har vestlig eller
ikke-vestlig baggrund (Tabel 4.1). Sårbarheden kan
opstå og forværres som følge af hændelser i familien
fx selvmordsforsøg eller forsøg på selvskade), men
nævnte hændelser kan også være en følge af den
unges sårbarhed (fx at forældrene ikke er i stand til at
ændre ved livsvilkår som alvorlig sygdom og anser det
for bedre for familien, hvis de tager livet af sig).
4.8 Ikke-vestlig baggrund og sårbarhed
Spørgsmålet er derpå, hvorvidt familierelaterede
problemer eller hændelser, der ligger forud, kan

forklare sårbarheden. Som det fremgår af tabel 4.2 er
det forskellige problemer, som forklarer sårbarheden
for henholdsvis vestlige og ikke-vestlige unge (s. 23).
For de ikke-vestlige unge er det uoverensstemmelser i
familien og forældres ﬂytning fra hinanden eller deres
skilsmisse, som gør de unge sårbare, hvorimod det
for de vestlige unge er problemer med venner, med
kæreste, med skole og mobning, der forårsager
sårbarhed.
En forklaring på dette kan være, at de ikke-vestlige
unges tætte relationer til familien og for en del
indvandrere også til slægten i oprindelseslandet er af
afgørende betydning. Af Just Jeppesens undersøgelse
(1989) fremgår det, at de unge indvandreres forældre
ønsker at bo i nærheden af landsmænd, således at
de kan støtte hinanden sprogligt og socialt (med fx
pasning af børn, skaffe arbejde m.v.). Pedersen og
Selmer (1991) fremhæver, at der er en omfattende
traditionsbundethed i forhold til familie og slægtskab.
I deres kvalitative undersøgelse pointerer samtlige af
de unge ”familiens og slægtskabets store og positive
betydning, og de ser det som en kontrast i deres liv
i forhold til deres danske kammerater og omgivelser”
(ibid., s. 203).
Samme konklusion når Singla (2000) frem til i sine
undersøgelser af etniske kvinders strategier for løsning
af problemer, og Yvonne Mørck (1996) påpeger, at de
tætte familierelationer blandt indvandrerne yder en
massiv moralsk, økonomisk og arbejdsmæssig støtte til
de unge. Såfremt der opstår problemer i familien, eller
såfremt forældrene ønsker skilsmisse, vil det ramme
den ikke-vestlige unge hårdt. De familierelationer, som
før kunne bidrage til at løse problemer, er der ikke, og
behov for professionel hjælp kan opstå.
Det kan være med til at forklare sammenhængen
mellem sårbarhed og social- og skolerelaterede
hændelser hos de unge med vestlig baggrund. Det bør
bemærkes, at selvmord i familie eller vennekreds er
en signiﬁkant risikofaktor for udvikling af sårbarhed
hos de vestlige unge.
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Tabel 4.1

Familierelaterede belastende forhold hos ikke-vestlige og vestlige sårbare fordelt på antal, procentandele og odds ratio

Vestlige unge
Sårbare
N

Ikke-vestlige unge

Ikkesårbare
%

N

Sårbare
%

OR (95 % KI)

N

Alle

Ikkesårbare
%

N

Ikkesårbare

Sårbare
%

OR (95 % KI)

N

%

N

%

OR (95 % KI)

Betyder meget for familien
Nej
Ja

17

7,6

5

1,7

207

92,4

288

98,3

1

11

6,0

3

0,9

4,73** (1,72-13,03)

173

94,0

316

99,1

1
6,70** (1,84-24,33)

28

6,9

8

1,3

380

93,1

604

98,7

1
5,56** (2,51-12,33)

Kan regne med familien
Nej
Ja

17

7,7

5

1,7

205

92,3

289

98,3

1

21

11,5

5

1,6

4,79** (1,74-13,20)

162

88,5

314

98,4

1
8,14** (3,01-21,99)

38

9,4

10

1,6

367

90,6

603

98,4

1
6,24** (3,07-12,68)

Forældrene ﬂyt tede fra hinanden
Nej
Ja
Alvorlige skænderier med forældre
Nej
Ja
Forældre har haft alvorlige uover ensstemmelser
Nej
Ja

121

54,8

203

72

1

140

76,5

283

89,6

1

261

64,6

486

81,3

1

100

45,2

79

28

0,47** (0,33-0,68)

43

23,5

33

10,4

0,38** (0,23-0,62)

143

35,4

112

18,7

0,42** (0,32-0,56)

85

37,9

216

76,1

1

84

46,4

270

86,0

1

169

41,7

486

81,3

1

139

62,1

68

23,9

0,19** (0,13-0,28)

97

53,6

44

14,0

0,14** (0,09-0,22)

236

58,3

112

18,7

0,17** (0,12-0,22)

112

50,7

208

73,0

1

101

55,2

264

81,7

1

213

52,7

472

77,6

1

109

49,3

77

27,0

0,38** (0,26-0,55)

82

44,8

59

18,3

0,28** (0,18-0,41)

191

47,3

136

22,4

0,32** (0,25-0,42)

109

49,1

226

79,6

1

81

45,0

266

83,1

1

190

47,3

492

81,5

1

113

50,9

58

20,4

0,25** (0,17-0,37)

99

55,0

54

16,9

0,17** (0,11-0,25)

212

52,7

112

18,5

0,20** (0,15-0,27)

159

71,0

234

81,8

1

121

66,1

226

70,2

1

280

68,8

460

75,7

1

65

29,0

52

18,2

0,54** (0,36-0,83)

62

33,9

96

29,8

0,83 (0,56-1,22)

127

31,2

148

24,3

0,71* (0,54-0,94)

189

84,4

262

91,6

1

156

85,7

304

95,0

1

345

85,0

566

93,4

35

15,6

24

8,4

0,50** (0,29-0,86)

26

14,3

16

5,0

0,32** (0,17-0,61)

61

15,0

40

6,6

0,40** (0,26-0,61)

199
26

88,4
11,6

273
12

95,8
4,2

1
0,34** (0,17-0,69)

172
12

93,5
6,5

311
9

97,2
2,8

1
0,42* (0,17-1,00)

371
38

90,7
9,3

584
21

96,5
3,5

1
0,35** (0,20-0,61)

Familien har haft alvorlige uover ensstemmelser
Nej
Ja
En person i familien døde
Nej
Ja
Person i familien med selvmord / selvskade
forsøg
Nej
Ja

1

En person i familien/ven begik selvmord
Nej
Ja
* P < 0,05; ** P < 0,01.
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Tabel 4.2

Sammenhæng mellem sårbarhed og livshændelser for over 1 år siden hos vestlige og ikke-vestlige unge fordelt
på antal, procentandele og odds ratio
Vestlige unge

Sårbar
Nej
Ja

Ikke-vestlige unge

N

%

OR (95 % KI)

N

%

OR (95 % KI)

296

56,9

-

326

63,8

-

224

43,1

-

185

36,2

-

Køn
Drenge

261

50,2

1

221

43,2

1

Piger

259

49,8

3,58*** (2,36‒5,41)

290

56,8

2,53*** (1,64‒3,92)

498

95,8

1

-

-

-

22

4,2

5,66* (1,66‒19,35)

-

-

-

Familierelaterede hændelser
Selvmord i familie/vennekreds
Nej
Ja
Uoverensstemmelser i familien
Nej

-

-

-

425

83,2

1

Ja

-

-

-

82

16,8

2,35* (1,30‒4,25)

Forældre ﬂyttede fra hinanden/blev skilt
Nej

-

-

-

444

86,9

1

Ja

-

-

-

67

13,1

2,28* (1,24‒4,22)

Socialrelaterede hændelser
Vanskeligheder ved at beholde venner
Nej

457

87,9

1

-

-

-

63

12,1

2,28* (1,19‒4,35)

-

-

-

500

96,2

20

3,8

Nej

414

79,6

1

-

-

-

Ja

106

20,4

1,67* (1,01‒2,76)

-

-

-

Nej

371

71,4

1

-

-

-

Ja

149

28,7

1,79* (1,14‒2,81)

Ja
Alvorlige problemer med kæreste
Nej
Ja
Skolerelaterede hændelser

1

-

-

-

3,52* (1,27‒9,73)

-

-

-

Problemer med at følge med i skolen

Er blevet mobbet i skolen
-

-

-

* P < 0,05; *** P < 0,0001.

Af Tabel 4.2 fremgår det endvidere, at piger er i langt større risiko for at blive sårbare end drenge, uanset hvilken etnisk baggrund
de har.
Ovennævnte forhold forklarer naturligvis ikke alene sårbarheden. Udvikling af sårbarhed er langt mere kompliceret, end det er muligt
at fremstille her.
Spørgsmålet er derpå, om det er de samme forhold, der udløser sårbarhed hos drenge og hos piger?
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Tabel 4.3

Sammenhæng mellem sårbarhed og livshændelser for over 1 år siden hos drenge og piger fordelt på antal, procentandele
og odds ratio
Drenge
N

Piger
%

OR (95 % KI)

N

Alle
%

OR (95 % KI)

N

%

OR (95 % KI)

Køn
Drenge

-

-

-

-

-

-

482

46,8

Piger

-

-

-

-

-

-

549

53,3

1
3,00***(2,24-4,03)

463
19

96,1
3,9

1
4,18* (1,19-4,72)

-

-

-

992
39

96,2
3,8

1
2,34* (1,06-5,18)

422
60

87,6
12,5

1
2,25* (1,15-4,42)

-

-

-

864
167

83,8
16,2

1
1,71* (1,13-2,57)

379
103

78,6
21,4

1
2,48* (1,41-4,37)

-

-

-

800
231

77,6
22,4

1
1,71* (1,20-2,44)

Familierelaterede hændelser
Selvmord i familie/vennekreds
Nej
Ja
Uoverensstemmelser i familien
Nej
Ja
Forældre ﬂyttede fra hinanden/blev skilt
Nej
Ja
Egen eller families sygdom/ulykke
Nej
Ja
Socialrelaterede hændelser
Vanskeligheder ved at beholde venner
Nej
Ja
Alvorlige problemer med kæreste
Nej
Ja
Udsat for fysisk misbrug
Nej
Ja
Skolerelaterede hændelser
Problemer med at følge med i skolen
Nej
Ja
Er blevet mobbet i skolen
Nej
Ja

383

79,5

1

-

-

-

-

-

-

99

20,5

2,74* (1,56-4,80)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

935
96

90,7
9,3

1
1,66* (1,01-2,73)

455
27

94,4
5,6

1
3,80* (1,60-9,04)

-

-

-

987
44

95,7
4,3

1
2,83* (1,41-5,68)

-

-

-

526
23

-

-

381
101

79,1
21,0

1
1,74* (1,01-3,00)

-

-

-

824
207

79,9
20,1

1
1,63* (1,15-2,31)

-

-

-

440
109

80,2
19,9

1
1,73* (1,04-2,85)

830
201

80,5
19,5

1
1,65* (1,14-2,37)

95,8
1
4,2 3,53* (1,04-1,95)

-

* P < 0,05; *** P < 0,0001.

Af Tabel 4.3 fremgår det, at familierelaterede hændelser påvirker drenge mere end piger. Med hensyn til de socialrelaterede hændelser er der for pigernes vedkommende en sammenhæng mellem sårbarhed og fysisk misbrug, og for drengenes vedkommende ses en sammenhæng mellem sårbarhed og problemer med kæreste.
Blandt de skolerelaterede hændelser er der for alle en signiﬁkant sammenhæng mellem sårbarhed og problemer med at følge med i skolen samt det at blive mobbet.
For drengene er der sammenhæng mellem sårbarhed og problemer med at følge med, og for piger er der sammenhæng mellem sårbarhed og at blive mobbet.
Tilsyneladende er det fysiske eller psykiske overgreb og svigt, som er de væsentligste risikofaktorer for udvikling af sårbarhed hos piger i belastede boligområder.
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Tabel 4.4

Forekomst af tanker om selvskade og selvskade hos ikke-vestlige og vestlige sårbare unge fordelt på antal, procentandele og odds ratio

Vestlige unge
Ikkesårbare

Sårbare
N

Ikke-vestlige unge

%

N

Ikkesårbare

Sårbare
%

OR (95 % KI)

Alle

Sårbare

N

%

N

%

OR (95 % KI)

Ikke-sårbare

N

%

N

%

OR (95 % KI)

Har overvejet at
skade sig selv
Nej
Ja

78

35,1

248

85,8

1

82

44,3

285

89,9

1

160

39,3

533

88,0

1

144

64,9

41

14,2

0,09 ** (0,06-0,14)

103

55,7

32

10,1

0,09 ** (0,06-0,14)

247

60,7

73

12,0

0,09 ** (0,07-0,12)

166

73,5

284

97,3

1

146

79,3

317

98,1

1

312

76,1

601

97,7

1

60

26,5

8

2,7

0,08 ** (0,04-0,17)

38

20,7

6

1,9

0,07 ** (0,03-0,18)

98

23,9

14

2,3

0,07 ** (0,04-0,13)

Har skadet sig
selv
Nej
Ja
** P < 0,01.

4.9 Overvejelser om selvskade og selvskade foretager selvskade. Af samtlige unge i de belastede som sådan. En undersøgelse af selvskade blandt unge
sociale områder er det næsten hver tredje (31,5%), sorte og hvide i London (Goddar et al., 1996) viste,
blandt de sårbare
Blandt de sårbare er der en signiﬁkant overvægt af som har overvejet at skade sig selv, og i alt 10,8% af at der ikke var forskel på de to gruppers selvskade
i forhold til sociodemograﬁske variabler, psykiatriske
unge, som har overvejet at skade sig selv, og som samtlige unge har gennemført selvskade (Tabel 4.4).
symptomer og omstændighederne ved selvskaden,
har skadet sig selv i forhold til de ikke-sårbare uanset,
om den unge har vestlig eller ikke-vestlig baggrund I forhold til undersøgelsen af tanker om selvskade men at de sorte i større udstrækning end de hvide var
(Tabel 4.4). Procentvis er der ﬂere vestlige end ikke- blandt unge i Fyns Amt (Zøllner, 2007) viser det sig, at udsat for stress grundet deres hudfarve.
vestlige sårbare, som svarer ja til, at de har overvejet det her ligeledes er knap en tredjedel (32,6%), som har
at skade sig selv, og procentvis er der ﬂere sårbare overvejet at skade sig selv, og 10,3% har gennemført 4.9.2 Overvejelser om selvskade og selvskade blandt
unge med vestlig baggrund, der har skadet sig selv end det. Overordnet set er bopælsområdet tilsyneladende ikke-vestlige unge
sårbare unge med ikke-vestlig baggrund. At den unge ikke afgørende, men problemet er mere komplekst end Som det fremgår af tabel 4.5 er der en signiﬁkant
overvægt af unge med
føler, at vedkommende har brug for
Forekomst af tanker om selvskade og selvskade hos ikke-vestlige og vestlige
Tabel 4.5
vestlig
baggrund, som
professionel hjælp grundet alvorlige
unge fordelt på antal, procentandele og odds ratio
overvejer selvskade, og
personlige, følelsesmæssige eller
som har skadet sig selv
psykiske problemer, kan for nogen
Vestlige unge
Ikke-vestlige
unge
i forhold til unge med
være første skridt til at tænke på
N
%
N
%
OR (95 % KI)
ikke-vestlig baggrund.
selvskade og dermed bevæge sig ud
Af
de unge med vestlig
i den suicidale proces uanset hvilken
Har overvejet at skade sig selv
Nej
baggrund,
som
har
etnisk baggrund, den unge har.
370
73,1
330
64,0
1
Ja
136
26,9
186
36,0
1,53 ** (1,18-2,00)
overvejet
at
skade
Har skadet sig selv
sig selv, har 31,72%
4.9.1 Overvejelser om selvskade,
Nej
467
91,4
454
87,0
1
gennemført
det. For de
selvskade og kontakt til sygehus
Ja
44
8,6
68
13,0
1,59 * (1,07-2,37)
unge med ikke-vestlig
Det er ikke kun de sårbare unge,
* P < 0,05; ** P < 0,01.
baggrund er det 30,37%
som overvejer selvskade, og som
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Tabel 4.6

Sammenhæng mellem selvskade og livshændelser for over 1 år siden hos vestlige og ikke-vestlige
unge fordelt på antal, procentandele og odds ratio
Vestlige unge
N

Selvskade
Nej
Ja
Køn
Drenge
Piger
Familierelaterede hændelser
Selvmord i familie/vennekreds
Nej
Ja
Forældres uoverensstemmelser
Nej
Ja
Egen eller families sygdom/ulykke
Nej
Ja
Socialrelaterede hændelser
En god ven syg
Nej
Ja
Skolerelaterede hændelser
Problemer med at følge med i skolen
Nej
Ja

%

Ikke-vestlige unge
OR (95 % KI)

N

%

OR (95 % KI)

466

89,6

481

94,1

54

10,4

30

5,9

261
259

50,2
49,8

221
290

43,3
56,8

1
27,37* (3,43-218,53)

494
17

96,7
3,3

1
5,16* (1,05-25,36)

5,73*** (2,53-12,95)

414
106

79,6
20,4

1
0,37* (0,15-0,94)

389
131

74,8
25,2

1
0,40* (0,17-0,92)

478
42

91,9
8,1

3,87*** (1,47-10,24)

414
106

79,6
20,4

1
2,43* (1,19-4,97)

* P < 0,05; *** P < 0,0001.

af de, som har overvejet selvskade, som også har
gennemført handlingen.
4.10 Belastende forhold forud for selvskaden
Ser vi på gruppen af ikke-vestlige unge, er pigerne i
stør-re risiko for at skade sig selv end drengene. Blandt
de vestlige er det ligeledes pigerne, som er i større
risiko for at udføre selvskade end drengene (Tabel
4.6). Det er ikke de samme faktorer, der udgør en
risiko for, at vestlige og ikke-vestlige unge skader sig
selv. Blandt de ikke-vestlige er det selvmord i familie
og vennekreds, der udgør en signiﬁkant risikofaktor,
mens det blandt de vestlige er familierelaterede
hændelser (forældres uoverensstemmelser, sygdom,
ulykke), socialrelaterede hændelser (en god vens
sygdom) og skolerelaterede hændelser (problemer
med at følge med), der udgør en signiﬁkant risiko for

26

selvskade. Selvmordsadfærd er i en del ikke-vestlige
lande forbun-det med religiøse og juridiske forbud (fx
i muslimske lande) og er derfor med til at bringe skam
over familie og slægt både her i landet og i hjemlandet.
Familiens ære bliver krænket, hvilket kan være yderst
vanskeligt at genoprette.

en usikkerhed om egen identitet (Jakobsen og Smith,
2003; Hedegaard, 2003). For drenge er det uanset
etnisk baggrund en risikofaktor at have vanskeligheder
ved at beholde venner, hvilket er ”identitetsarbejde”,
der ligger uden for hjemmets gøremål. Opgaven er at
opnå placering i gruppen.
Sygdom i familien påvirker kønnene forskelligt. For
drengene udgør det en risikofaktor, men for pigerne
udgør det en beskyttende faktor. En forklaring herpå
kan være, at pigerne inddrages i pasning af den
syge og pasning af eventuelle mindre søskende samt
indkøb, madlavning og rengøring. Deres rolle i og
betydning for familien synliggøres og giver mening og
sammenhæng.
4.11 Metoder og begrundelser
De metoder, som anvendes i den samlede gruppe
uanset etnisk baggrund, er primært at snitte sig selv i
håndledet, hvilket 34,5% har gjort. 32,7% har anvendt
andre metoder (fx forsøg på at drukne sig eller kvæle
sig selv), mens 28,2% har taget en overdosis af piller.
Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at blandt de
unge, som har skadet sig selv, er der kun 5,8%, som
har drukket store mængder af alkohol. Besvarelserne
skal ses i lyset af, at der er forbud mod indtagelse af
alkohol i ﬂere ikke-kristne religioner (herunder islam).
Knapt halvdelen (46%) angav som begrundelse, at
de ville vise, hvor forfærdeligt de havde det, 60 %
ønskede at dø, 40% ønskede at straffe sig selv, 15%
ville forskrække nogen, 10% ville hævne sig på nogen.
79% angiver, at de bare måtte væk, og 32% ønskede,
at nogen skulle lægge mærke til dem.

4.10.1 Belastende forhold set i forhold til køn
Det er ikke de samme forhold, som udgør en risiko
for selvskade for drenge og for piger. Af tabel 4.7 4.11.1 Kontakt til sygehus
ses, at ikke-vestlig baggrund udgør en beskyttende Af den samlede gruppe unge, som har skadet sig selv,
effekt for selvskade for pigernes vedkommende, har hovedparten (82,9%) hverken været hos læge
men ikke for ikke-vestlige drenge. Det kan muligvis eller på sygehus. 3,8% har været til læge, og 14,4%
forklares ved, at der i opdragelsen af piger blandt ikke- har været på hospital som følge af deres seneste
vestlige lægges vægt på, at unge piger skal videreføre selvskade. En mulig forklaring på, at knapt 15%
traditioner, der har med hjemmet og familien at gøre, unge i den her foreliggende undersøgelse kommer på
hvorimod drengene får mere frihed og derved også hospital, kan være, at de, som er bosiddende omkring

Tabel 4.7

Sammenhæng mellem selvskade og livshændelser for over 1 år siden hos drenge og piger fordelt på antal, procentandele og odds ratio
Drenge

Selvskade
Nej
Ja
Etnisk baggrund
Vestlig
Ikke-vestlig
Køn
Drenge
Piger
Familierelaterede hændelser
Selvmord i familie/vennekreds
Nej
Ja
Egen eller families sygdom/ulykke
Nej
Ja
Socialrelaterede hændelser
Vanskeligheder ved at beholde venner
Nej
Ja
Alvorlige problemer med kæreste
Nej
Ja
Skolerelaterede hændelser
Problemer med at følge med i skolen

Piger

Alle

N

%

OR (95 % KI)

N

%

OR (95 % KI)

N

%

OR (95 % KI)

472
10

97,9
2,1

-

475
74

86,5
13,5

-

947
84

91,9
8,2

-

-

-

-

259

47,2

1

520

50,4

1

-

-

-

290

52,8

0,57* (0,32-0,99)

511

49,6

0,52* (0,31-0,88)

-

-

-

-

-

-

482
549

46,8
53,3

1
7,54*** (3,72-15,29)

-

-

-

-

-

-

992
39

96,2
3,8

1
3,00* (1,11-8,16)

383
99

79,5
20,5

1
10,28* (1,61-65,49)

412
137

75,1
25,0

1
0,31* (0,14-0,67)

-

-

-

446
36

92,5
7,5

1
12,97* (1,82-92,28)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535
14

97,5
2,6

1
4,09* (1,02-16,49)

-

-

-

Nej

-

-

-

-

-

-

824

79,9

1

Ja

-

-

-

-

-

-

207

20,1

1,79* (1,03-3,14)

* P < 0,05; *** P < 0,0001.

storbyerne, har nemmere og hurtigere adgang til et
hospital end unge, som er bosat i landdistrikterne.
En anden mulig forklaring kan være, at unge i de
belastede områder skader sig selv på en sådan måde,
at kontakt til læge eller hospital er nødvendig for
overlevelse.
4.12 Forældres og læreres viden
Som nævnt er det godt halvdelen 547 (53,75%) af
forældrene, som besvarer spørgeskemaet. 70,2%
er besvarelser fra mødre, 26% er besvarelser fra
fædre og 3,1% af skemaerne er besvaret af både
mor og far. De resterende (0,7%) har ikke oplyst

køn. Forældreskema og elevskema bærer samme
nummer, således at det er muligt at sammenkoble
forældres og barns besvarelser, hvilket er gjort for at
undersøge, om forældrene er vidende om deres barns
tanker om selvskade og selvskadende handlinger. Det
er naturligvis kun muligt at ﬁnde svar herpå for de
forældre, som besvarer spørgeskemaet. Besvarelserne
siger ikke generelt noget om, hvorvidt forældre til
unge i de belastede boligområder er vidende om deres
søns eller datters selvskade.
Besvarelserne rummer en overvægt af forældre
(59,3%), hvis barn angiver at have vestlig baggrund i

forhold til forældre, hvis barn angiver at have en ikkevestlig baggrund (40,6%), og denne overvægt er signiﬁkant.
4.12.1 Forældres viden
Langt de ﬂeste forældre har viden om deres barns
sårbarhed, og langt de ﬂeste er vidende om, at deres
barn tænker på at skade sig selv. Desuden er der en
overvægt af forældre, som har viden om deres barns
selvskade. For alle tre grupper gælder, at overvægten
af vidende forældre er til stede uanset, om forældrene
har børn med vestlig baggrund eller ikke-vestlig
baggrund (Tabel 4.8).
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Tabel 4.8

Forældres viden om børns selvskade fordelt på baggrund, antal, procentandele og odds ratio
Forældre til børn med vestlig baggrund

Forældre til børn med ikke-vestlig baggrund

Alle

Ingen viden

Ingen viden

Ingen viden

Viden

Viden

Viden

N

%

N

%

OR (95 % KI)

N

%

N

%

OR (95 % KI)

N

%

N

%

OR (95 % KI)

164

66,9

23

31,1

1

132

72,1

6

16,2

1

296

69,2

29

26,1

1

81

33,1

51

68,9

4,49** (2,57-7,86)

51

27,9

31

83,8

13,37** (5,27-33,96)

132

30,8

82

73,9

6,34** (3,96-10,15)

186
101

64,8
35,2

6
14

30
70

1
4,30** (1,60-11,53)

127
47

73,0
27,0

0
6

0,0
100,0

313
148

67,9
32,1

6
20

23,1
46,9

1
7,05** (2,77-17,92)

277
39

87,7
12,3

2
5

28,6
71,4

1
17,76** (3,33-94,68)

201
14

93,5
6,5

3
3

50,0
50,0

478
53

90,0
10,0

5
8

38,5
61,5

1
14,43** (4,56-45,70)

Sårbare unge
Nej
Ja
Tanker om selvskade
Nej
Ja
Selvskade
Nej
Ja

1
14,36** (2,65-77,77)

** P < 0,01.

Når det drejer sig om tanker om selvskade og udført
selvskade, er der mange forhold, som skal tages i
betragtning ved vurdering af forældres viden. Skam,
skyld, benægtelse, den øvrige families vurdering,
religiøst tilhørsforhold, kultur osv. Besvarelserne, som
de fremgår her, kan antages at komme fra de stærke
forældre, som vedkender sig problemet uanset vestlig
eller ikke-vestlig baggrund. Samtidig må det fastslås,
at der ikke er belæg for at udtale sig om, hvorvidt
forældre med en bestemt anden etnisk baggrund (fx
muslimsk) har eller ikke har viden om deres barns
selvskade.
Set i et forebyggelsesperspektiv er det vigtigt, at
voksne i den unges daglige omgangskreds er vidende
om, hvordan den unge har det og hvilke problemer,
den unge synes er vanskelige at mestre. Klasselærere
møder den unge dagligt og kan være vidende om den
unges livssituation.
4.12.2 Læreres viden
36,8% af samtlige lærere (n=69) er vidende om, at
én eller ﬂere af deres elever har overvejet at tage en
overdosis eller på anden måde skade sig selv uden at
gøre det. 26,1 % tilkendegiver, at én eller ﬂere elever
har fortalt, at vedkommende ville skade sig selv eller
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tage sit eget liv, og knap en fjerdedel (23, 2%) angiver,
at de ved, at én eller ﬂere af deres elever har taget en
overdosis af piller eller på anden måde søgt at skade
sig selv (fx ved at snitte sig selv). 15,9% ved, at én
eller ﬂere af deres elever har været på sygehus, fordi
han eller hun forsøgte at skade sig selv.

det ved tilﬂytningen af danskere, som er i arbejde. Til
trods for at nogle kommuner har fri boliganvisning,
er fordommene mod at bo i et belastet området så
store, at ingen danskere vil tage mod tilbud om bolig i
netop et sådant område. Derved skabes ghettoer for
personer med anden etnisk baggrund.

Besvarelserne giver ikke svar på, hvorvidt lærerne har
talt med den unge om mestring af vanskeligheder, eller
hvorvidt lærerne har inddraget klassekammerater,
andre lærere eller forældre i hjælpen til de unge. Men
de, som er sårbare, som tænker på at skade sig selv,
og de unge, som ender med at skade sig selv, behøver
støtte fra andre. Udgangspunktet er viden om hvilke
forhold, der henholdsvis belaster og beskytter de
unge, og som derved er medvirkende til henholdsvis
at fremme eller hæmme en proces mod selvskade.

Inden for de seneste ti år er der taget forskellige
initiativer til at søge at nedbringe de synlige sociale
problemer, kriminalitet og hærværk i nogle af de
områder, hvor ghettodannelsen har været størst.
De unge, som i løbet af deres opvækst har boet
i belastede områder, har på den ene side skulle
forholde sig til almene fordomme om familiestrukturer
i indvandrergrupper. På den anden side har de skullet
forholde sig til etniske familiers og venners ønske om
at bo i samme bebyggelse som øvrige familiemedlemmer ud fra det synspunkt, at tætte familierelationer og
daglig kontakt er vigtige for tryghed og trivsel og en
oplagt mulighed for samtale.

4.13 Beskyttende forhold
De børn og unge, som vokser op i de såkaldt belastede
områder i henholdsvis Storkøbenhavn, Odense og
Århus, skal forholde sig til befolkningens holdninger til
boligområdernes ry og rygte. En undersøgelse søger
at belyse den etniske baggrunds sammensætning
i den almennyttige boligsektor, idet det viser sig, at
når andelen af indvandrere når et vist niveau, ændrer

4.13.1 At have nogen at tale med
At have nogen at tale med om problemer er af
afgørende betydning for enhver, som beﬁnder sig i
en situation, hvor tilværelsen forekommer vanskelig,
eller hvor vedkommende grundet problemer eller

kriser ikke kan se en mening med livet. Af de 1025
unge, som har svaret bekræftende på spørgsmålet om
samtalepartnere, er der procentvis ﬂere (45,1%) med
vestlig baggrund end med ikke- vestlig baggrund (41
%), som giver udtryk for, at de som regel har nogen
at tale med, når de virkelig har brug for det, og denne
overvægt er signiﬁkant (p<0,004). Når de vestlige
unge i signiﬁkant større udstrækning end de ikkevestlige svarer, at de har nogen at tale med, når de
har problemer, kan det bero på ﬂere forhold.
For det første kan det skyldes, at den etniske unge ikke
ønsker at blive stemplet som én, der bringer negative
meddelelser eller oplysninger om ulykker til familien
og dermed bliver forbundet med det dårlige, som kan
ske. Khader (1996) peger på, at det er meget udbredt
i de arabisktalende lande, at man søger at undgå at
formidle noget dårligt, men det er strengt nødvendigt
som fx i forbindelse med dødsfald, at budskabet
overbringes meget nænsomt og antydningsvist.
For det andet kan den unge fortie problemer for at
forebygge, at det i familien tolkes som ’nazar’, det
onde øje (Pedersen og Selmer, 1991, s. 181). Nazar
er blandt ældre tyrkiske kvinder ”den hyppigste
forklaring på, hvorfor dagligdagens store og små
ulykker har ramt netop den pågældende person.” I en
række
tilfælde vil en sådan tolkning om det onde
øje medføre en række restriktioner og øget kontrol,
hvilket den unge næppe er interesseret i.
Endvidere kan problemernes årsag netop være de
forbud, som er forbundet med familiens værdier og
normer, hvilket yderligere kan understøtte fortielsen.
Det kan fx være vanskeligt at fortælle hjemme om
problemer, som skyldes forbud mod at deltage i lejrskole, ungdomsfester, weekendophold osv. Endvidere
kan den unge være tiltrukket af eller forelsket i en
person, som ikke er accepteret af familien (fx en ikkemuslim). Tolkninger af påbud og forbud i islam kan
variere fra land til land og fra familie til familie (FengerGrøn og Grøndahl, 2002), hvilket yderligere kan
understøtte fortielse for ikke at skabe splid i familien i

Danmark og slægten i hjemlandet.
For det fjerde er den åbne samtale om personlige
og private tanker og overvejelser ikke tradition i en
række kulturer. I stedet vægtes antydningens kunst
og den indirekte tale frem for den direkte. Den vestlige
åbenhed og ønsket om at ’sætte ord’ på tanker og
følelser kan være vanskelig for den unge at praktisere
i et hjem med en anden samtalekultur – specielt,
hvis det handler om følelser, som er forbundet med
meningsløshed eller tanker om selvskade, som i sig
selv anses for at være i strid med gældende normer.

indeholder ikke et forbud mod selvmord og anser
ikke ethvert selvmord som et problem. I stedet må
selvmordet anskues på baggrund af reinkarnationens
tankegang, hvor kommende liv ikke er fri for lidelse.
Heller ikke buddhismen indeholder klare forbud mod
selvmord, men holdningen hertil er generelt negativ
(Jensen og Rothstein, 2002).
Schmidt og Jakobsen (2000) redegør for, at religion er
et meget vigtigt element i indvandrernes opdragelse
af deres børn. Indvandrerforældre søger ikke blot
at videregive den religion og de handlinger, som er
tilknyttet hverdagslivet (bønner, faste mv.), men de
søger også at videregive traditioner, som kan danne
grænser for, hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt.
Religion bliver derved et kulturelt element, ”et sæt
normer, som er gode at tage med sig, hvis og når man
ønsker at leve et anstændigt liv”. De to største grupper
i Danmark er henholdsvis græsk-ortodokse (eksjugoslavere) og muslimer (tyrkere og pakistanere),
men den enkelte families religiøse tilhørsforhold og
synet på selvmord påvirkes af de mennesker og det
miljø, de er omgivet af.

4.13.2 Religion
En forklaring på, at unge med ikke-vestlig baggrund i
mindre udstrækning end unge med vestlig baggrund
skader sig selv, kan måske ﬁndes i religion og kultur.
Ifølge islam har Allah tildelt hvert enkelt menneske
dets værdighed, og det er Allahs beslutning, hvornår
mennesket skal dø. Den guddommelige vilje udtrykkes på vidt forskellig måde, men mennesket må
underkaste sig denne vilje til enhver tid og følge regler
for adfærd og for religiøs tilbedelse. (Retterstøl et al.,
2002; Vijayakumar, 2002; Jensen og Rothstein, 2002).
Derfor er det forbundet med fordømmelse at forsøge
at begå selvmord eller at tage sit eget liv. Af Koranen
IV 33 fremgår, at det ikke er op til den enkelte selv at
dø uden ved Guds tilladelse, og at den enkelte skal
leve i tråd med Allah og ikke kaste sig ud i fortabelse
ved egen hånd. I Hadith-traditionen (Bukhari 8, 603)
fordømmes selvmord i stærke vendinger, og retslærde
har op gennem historien anset selvmord som frafald
fra den sande tro (Jensen og Rothstein, 2002).

Vijayakumar (2002) påpeger, at religion kan ses
som en beskyttende faktor for selvmord, idet alle
religioner understreger håb, og håbløshed netop er
et kendetegnende fænomen for selvmordstruede.
Desuden er kirkegang en vigtig faktor for social støtte,
som kan bidrage til at mindske selvmordsrisikoen.
Dertil kommer bøn, sang og rituelle handlinger, som
kan mindske den angst og uro, der er forbundet med
tanker om selvmord.

Ifølge WHO’s optegnelser (Bertolote, 2002) er selvmordsraten lavest i de muslimske lande, og specielt i
de muslimske lande, hvor selvmordsadfærd er strengt
forbudt (fx Kuwait, Pakistan), ses særligt lave rater
(0,1 pr. 100.000). I lande, hvor hindu er den førende
religion, er raten 9.6 pr. 100.000, og i de buddhistiske
lande (fx Japan) er raten 17,9 pr. 100.000. Højest er
raten i de lande, hvor befolkningen erklærer sig som
ateister (fx Kina) 25,6 pr. 100.000. Hinduis- men

Ifølge Gundelach (2002) ligger kirkegangen i Danmark
på et lavere niveau end i de ﬂeste omgivende lande, og
danskerne har i stor udstrækning privatiseret deres tro.
Privatiseringen kommer ”dels til udtryk ved en religiøs
pluralisme og dels ved en religiøs autonomi” (ibid. s,
93). Religion er et personligt valg ikke en forpligtende
tradition, og Gud er henlagt til menneskets indre.
Det er op til den enkelte at vælge livsanskuelse, og
det er op til den enkelte at kombinere troselementer
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fra forskellige religiøse traditioner (kristendom og
tro på reinkarnation). Kirkeritualerne svækkes, men
halvdelen af befolkningen hævder, at det hænder, at
de beder en bøn eller mediterer. Danskerne er mere
tilbøjelige til at betragte folkekirken som en offentlig,
religiøs serviceinstitution og i mindre grad som et
evangelisk–luthersk trossamfund.

spørgsmål om at vælge religion. De er i en situation,
hvor de kan forsøge at forholde sig til den praksisform,
som deres forældre anser for at være den rigtige, og
de kan søge at ændre opfattelsen af rigtigt og forkert.
Men religionen vil stadig være det grundlæggende
element, som danner sammenhæng og kontinuitet på
godt og ondt.

Kirsten Just Jeppesen fandt i sin interviewundersøgelse
med andengenerations-indvandrere fra Jugoslavien,
Tyrkiet og Pakistan (1989), at mange unge foretrækker
oprindelseslandets religion og familiemønster, og langt
de ﬂeste fra Tyrkiet og Pakistan ønsker at opdrage
deres børn i deres egen religion. Pedersen og Selmer
(1991) påpeger, at såvel unge piger som unge mænd
lever forskelligt med deres religion, men ”der kan ikke
være nogen tvivl om, at indvandrerne med ”islam” kan
udvikle et bevidsthedsmæssigt og kulturelt område,
hvor det danske samfunds herskende normer ikke
gælder. Det kan danne grundlag for en udvikling af
en styrke og stolthed midt i en verden, der ser på én
med arrogance. Den desorientering og normforvirring,
der er mulighed for med migrationen, kan eventuelt
mildnes eller afværges. Tilegnelsen af ”det islamiske”
bliver altså for den troende muslim til et stabiliserende
element i den identitetskrise, der kan udløses i
migrationen: ”Hvorvidt dette indebærer en kortfristet
problemløsning og fortrængning, kan være svært at
forholde sig til, men vil afhænge af, hvilke muligheder
de etniske minoriteter i øvrigt vil se sig selv med” (s.
201).

4.13.3 Opdragelse
Ud fra samme teoridannelse kan opdragelsen i
hjemmet bidrage til følelsen af kontinuitet. I den danske
folkeskole og kultur lægges bl.a. vægt på åndsfrihed,
demokrati, personlig udvikling, frihed, selvtillid og
selvstændighed (Varming og Zøllner, 2002), hvorimod
der i det islamiske familie- og livsmønster lægges vægt
på familien og kollektivets betydning.

Blandt de vestlige unge er der er en signiﬁkant
overvægt af kvinder, som er blevet tvunget til at
deltage i seksuelle aktiviteter (p<0,07), og der er en
signiﬁkant overvægt af mænd (p<0,023) og kvinder
(p<0,03), som giver udtryk for problemer med seksuel
orientering.
Blandt de ikke-vestlige unge er der en overvægt af
mænd (p<0,12), som har været i forbindelse med
politiet, som har problemer med at få eller holde
på venner. Der er en signiﬁkant overvægt af unge
med ikke-vestlig baggrund i forhold til unge med
vestlig baggrund, som giver udtryk for, at de har
vanskeligheder ved at se meningen med livet. De føler
ikke, at de hører til i det omgivende samfund og vil
gerne væk (tabel 4.9).

Den unge i puberteten vil forsøge at eksperimentere At langt de ﬂeste unge engang imellem eller ofte
med sine roller i henholdsvis den danske folkeskole og tænker over meningen med livet, bekræftes i ﬂere
i familien, hvilket kan skabe uro og konﬂikter. Familie- undersøgelser (Gundelach og Riis, 1992; Barnikol og
og slægtskabet indtager for den etniske unge en meget Larsson, 1993; Kier-Hansen, 1995; Zøllner, 1999). Af
central rolle i socialiseringen, specielt når det gælder sidstnævnte undersøgelse fremgår det, at et ﬂertal
de unge piger og specielt i forbindelse med indgåelse af de unge er meningssøgende, og at de reﬂekterer
af ægteskab (Just Jeppesen, 1989; Pedersen og over det ofte meget travle liv, mennesker i vor kultur
Selmer, 1991; Mørck, 1996). Imidlertid er problemer lever, og hvilke omkostninger dette liv har i form af
om kommende ægtefælle fra hjemlandet for langt de skilsmisser, stress, sygdom eller tidlige dødsfald (jf.
ﬂeste 13-16årige kun på overvejelsesplanet for såvel Yalom, 1998).
den unge selv som for familien, og et længerevarende
uddannelsesforløb kan forlænge en afgørelse (Zøllner, Det, som den her foreliggende undersøgelse viser,
2000).
er, at de ikke-vestlige teenagere tilsyneladende har
større vanskeligheder end de vestlige med at ﬁnde en
Familiens betydning, sociale relationer og religion sammenhæng mellem visioner om det gode liv og det
Unge i puberteten søger efter personlig enhed, formodes på ovenstående baggrund at indgå som liv, som leves i de boligområder, de bor i. I Schmidts
sammenhæng og historisk kontinuitet. For den unge beskyttende faktorer for tanker om selvskade og og Jakobsens undersøgelse (2000) er forældre fra
med anden etnisk baggrund, hvis centrale stræben er selvskadende handlinger og kan tilsammen være Eksjugoslavien, Tyrkiet og Pakistan blevet spurgt om,
en søgen efter identitet, og hvis centrale konﬂikt er en del af forklaringen på, hvorfor de ikke-vestlige hvorvidt de ønsker, deres børn skal blive i Danmark.
identitetsforvirring, kan religionen være et element, unge i mindre udstrækning end vestlige unge begår Helt op til 31% kan ikke tage stilling til spørgsmålet,
som styrker følelsen af sammenhæng og enhed. Religi- selvskade.
og ca. 5% svarer, at de ikke skal blive i Danmark.
onen, som den af indvandrere praktiseres i Danmark,
Ligeledes er svarpersonerne blevet bedt om at angive,
kan være den tråd, som skaber forbindelsen tilbage til 4.14 Belastende forhold
hvor deres ægtefælle ønsker, at barnet skal bo, og
de generationer, som er forladt i det oprindelige land, De belastende faktorer, som kan føre til mistrivsel, her er der en højere procentandel, som giver udtryk
til den generation, som rejste ud og til de generationer, sårbarhed, tanker om selvskade og selvskade er for tvivl, og som giver udtryk for, at de skal ﬂytte
som sættes i verden. For unge muslimer er det ikke et forskellige afhængig af etnisk baggrund.
tilbage til oprindelseslandet. Svarere kan tolkes som
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Tabel 4.9

Holdninger fordelt på baggrund, antal, procentandele, odds ratio og signiﬁkans
Vestlige unge
N

Jeg har haft svært ved at se en mening med
livet
Uenig
Enig

Ikke-vestlige unge
N

%

%

OR (95 % KI)

437

83,9

394

78,5

1

84

16,1

108

21,5

0,70* (0,51-0,96)

440

84,8

383

76,9

1

79

15,2

115

23,1

0,60** (0,44-0,82)

391
125

75,8
24,2

352
146

70,7
29,3

1
0,77* (0,58-1,02)

ude af den (tabel 4.10). Vrede nævnes som en anden
væsentlig mestringsstrategi uanset etnisk baggrund.
De unge med ikke-vestlig baggrund tager i langt større
udstrækning religion til hjælp, når de bliver ulykkelige
eller helt ude af den, end unge med vestlig baggrund
gør. De ikke-vestlige unge anvender bøn, læsning af
helligt skrift og meditation i signiﬁkant større grad end
de vestlige.

Jeg føler ikke, jeg hører til her
Uenig
Enig
Jeg ville gerne rejse væk herfra
Uenig
Enig
* P < 0,05; ** P < 0,01.

en usikkerhed på egen identitet og en usikkerhed om
barnets identitet fremover samt en usikkerhed om
barnets fremtidsmuligheder i Danmark.
Singla (2000) påpeger, at for unge med anden etnisk
baggrund er det en gennemgående problemstilling i
deres liv, at de skal forholde sig til racediskrimination,
stigmatisering i medierne og i politiske partier, uligheder
på arbejdsmarkedet og om, hvorvidt de klarer sig godt
eller dårligt set ud fra familiens synsvinkel.

de værdier, der prioriteres højt i uddannelsessystemet
i de oprindelseslande, forældrene kommer fra. Det
kan være meget vanskeligt for nogle unge at se en
kontinuitet i værdipåvirkningen og derved opleve
sammenhæng og enhed i tilværelsen, og denne
mangel på sammenhæng kan føre til meningsløshed
og følelsen af, at udfordringerne kan være vanskelige
at mestre.

De unge kan have svært ved at føle sig hjemme i
Danmark grundet det pres og de forventninger, der
stilles til dem fra forældre og fra samfundet om bestemt
adfærd, uddannelse og livssyn. Omvendt føler de sig
heller ikke hjemme i forældrenes fødeland, idet de
kommer i værdikonﬂikter grundet kønsopfattelse og
demokratiopfattelse samt graden af frihed i fx Tyrkiet,
Pakistan.

4.15 Mestringsstrategier
Der mangler forskning, som belyser etniske unges
copingstrategier i forbindelse med livskriser eller
udfordringer, men det antages, at børn og unge påvirkes af såvel forældres og eventuelt bedsteforældres
copingstrategier som de strategier, de lærer gennem
skolen og gennem samvær med andre børn og unge i
lokalmiljøet. Mørck (1996) påpeger i sin undersøgelse,
at de lokale minoritetsmiljøer både er til stor støtte
men samtidig også en kilde til social kontrol.
Mestringsstrategierne skal kunne accepteres af den
etniske gruppe, de unge tilhører, men samtidig er
den unge påvirket af de danske normer og reaktionsmønstre og må derfor navigere i forhold til begge
normsæt.

De værdier, der ligger til grund for folkeskolens og
gymnasiets påvirkning af børn og unge, kolliderer med

Hovedparten af de unge svarer, at de ”forsøger at
ﬁnde ud af tingene”, når de bliver ulykkelige eller helt

Vanskelighederne med at ﬁnde en kulturel identitet og
et tilhørsforhold til enten oprindelseslandet, Danmark
eller til et helt andet sted fremgår ligeledes af Mørcks
undersøgelse om etnisk minoritetsungdom (1998).

At de unge med vestlig baggrund kun i ringe grad
anvender religion som mestringsstrategi kan yderligere
belyses ved at inddrage Andersens og Lüchaus
(2004) undersøgelse af tro og religiøst tilhørsforhold
i Europa. Heraf fremgår det, at kun 20% i Danmark
mener, at kirken giver svar på den enkeltes moralske
problemer, kun 15% mener, at kirken giver svar på
familieproblemer, og godt halvdelen (51%) mener,
at kirken giver svar på menneskets åndelige behov.
Besvarelserne varierer med alder. Forfatterne peger
på, at der i Danmark er en opsplitning af religion i
en offentlig del og en privat del, og at danskerne har
en særlig holdning til kirken og den religion, som er
knyttet til den.
Af Tabel 4.10 fremgår det, at de vestlige unge i
signiﬁkant større grad end ikke-vestlige unge anvender
strategier, som medfører, at de trækker sig tilbage fra
fællesskabet. De er opdraget og opvokset i en kultur,
som lægger vægt på individualismen i modsætning til
unge fra ikke-vestlige lande, hvor den enkelte ses som
en del af det kollektive eller familiegruppen. Det kan
for den ikke-vestlige unge være meget svært fysisk
at isolere sig fra andre inden for hjemmets rammer,
idet der ofte er ﬂere familiemedlemmer på mindre
plads end i vestlige familier. De vestlige unge holder
sig på deres værelse, ser tv på eget værelse, hører
musik på eget værelse i signiﬁkant større udstrækning
end de ikke vestlige. Dertil kommer, at de i større
udstrækning anvender alkohol i et forsøg på at
mestre vanskelighederne, hvilket de ikke-vestlige
unge afholder sig fra - måske på grund af religionens
påbud mod alkohol samt fordømmelse fra forældre og
venner.
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Tabel 4.10

Forekomst af mestringstrategier ved nedtrykthed fordelt på baggrund, antal, procentandele, odds ratio og signiﬁkans
Vestlige unge

Forsøger at tale med nogen om problemer
Nej
Ja
Giver mig selv skylden
Nej
Ja
Bliver vred
Nej
Ja
Holder mig på mit værelse
Nej
Ja
Tænker på tidligere mestring af lignende situationer
Nej
Ja
Drikker alkohol
Nej
Ja
Prøver ikke at tænke på det
Nej
Ja
Prøver at ﬁnde ud af tingene
Nej
Ja
Spiller computerspil med mig selv
Nej
Ja
Ser tv på eget værelse
Nej
Ja
Hører musik på mit eget værelse
Nej
Ja
Beder en bøn
Nej
Ja
Læser et helligt skrift
Nej
Ja
Mediterer
Nej
Ja
Skriver breve, dagbog
Nej
Ja
Løber/går cykler en tur
Nej
Ja

Ikke-vestlige unge

N

%

N

%

OR (95 % KI)

167
112

59,9
40,1

154
123

55,6
44,4

1
0,84 (0,60-1,18)

224
295

43,2
56,8

204
297

40,7
59,3

1
0,91 (0,71-1,16)

61
457

11,8
88,2

76
422

15,3
84,7

1
1,35 (0,94-1,94)

110
408

21,2
78,8

165
334

33,1
66,9

1
1,83** (1,38-2,43)

158
359

30,6
69,4

115
379*

23,3
76,7

1
0,69** (0,52-0,91)

441
76

85,3
14,7

477
28

94,5
5,5

1
2,94** (1,87-4,62)

101
416

19,5
80,5

110
384

22,3
77,7

1
1,18 (0,87-1,60)

30
485

5,8
94,2

29
473

5,8
94,2

1
0,99 (0,59-1,68)

275
241

53,3
46,7

287
212

57,5
42,5

1
1,19 (0,93-1,52)

107
407

20,8
79,2

194
309

38,6
61,4

1
2,39** (1,81-3,16)

38
482

7,3
92,7

69*
431

13,8
86,2

1
2,03** (1,34-3,08)

372
143

72,2
27,8

208
288

41,9
58,1

1
0,28** (0,21-0,36)

482
32

93,8
6,2

312
180*

63,4
36,6

1
0,12** (0,08-0,17)

458
55

89,3
10,7

333
137

70,9
29,1

1
0,29** (0,21-0,41)

355
163

68,5
31,5

357
139

72
28

1
1,18 (0,90-1,54)

189
328

36,6
63,4

208
293

41,5
58,5

1
1,23 (0,96-1,59)

** P < 0,01.

Til belysning af mestringsstrategierne hos de ikkevestlige unge hører, at familien spiller en altafgørende
rolle for den etniske livsform i Danmark. Unge fra
muslimske eller buddhistiske lande bidrager til at
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bevare den livsform, som forældrene er vokset op med
ved at vælge fællesskabet i forhold til individualismen.
Det forventes af dem, at de betragter de ældre i
familien som dem, man henvender sig til i situationer,

hvor der er brug for hjælp. Og det betragtes som
nedværdigende for familien, hvis en ung søger hjælp
hos en dansk sagsbehandler. Dertil kommer, at selve
livsformen blandt familier med anden etnisk baggrund

i stor udstrækning er bygget op med religion som et
centralt omdrejningspunkt. De forskellige trosretninger
søger sammen ved bøn, ved fester og ved andre
højtider (fx omkring nytår), og i forbindelse hermed
er der muligheder for at søge hjælp hos andre end
den helt nære familie. Disse andre er på den ene side i
samme situation ved at tilhøre et mindretal i Danmark
og kan derved identiﬁcere sig med den unge, men på
den anden side tilhører de ikke den nære familie, som
måske kan være en central del af de problemer, som
forekommer vanskelige.
Et stort loyalt netværk anfører de etniske unge, som
værende af stor betydning for mestring af livets
modgang.

Noter
Danmarks Statistik (2002) anvender FN’s opdeling af lande
i henholdsvis mere og mindre udviklede lande. De mere
udviklede lande består af USA, Canada, Japan, Australien,
New Zealand, alle europæiske lande eksklusiv Tyrkiet,
Cypern, Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan,
Kirgistan, Turkmenistan, Tradsikistan og Usbekistan. Mindre
udviklede lande omfatter alle øvrige lande.

1)

sprog, betragtes som tosprogede, uanset niveauet af deres
sprogfærdighed på de enkelte sprog” (Odense Kommune,
Statistikfunktionen, Erhvervs - og Planlægningskontoret,
2001).
3)

Seniorforsker Hans Skifter Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut gennemgår i projektet data fra Danmarks
Statistik den etiske baggrund for lejere i den almennyttige
sektor.

2)

Tosprogede deﬁneres som ”børn, der har et andet sprog
end dansk som modersmål, og som først ved kontakt med
det omgivende samfund, eventuelt gennem undervisning
eller andre pædagogiske aktiviteter, tilegner sig dansk.

4)

Dette er gældende for Vollsmose, Odense jf. Hans Skifter
Andersen
5)

Alle børn, der i det daglige har og møder to eller ﬂere

Vietnameserne søger sammen ved Tet, som er deres højtid
i forbindelse med årsskiftet.
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den unge genopretter sin psykologiske funktion og
ﬁnder tilbage til sin vante adfærd efter en akut, alvorlig
risikosituation. At opretholde betyder, at barnet eller
den unge er i stand til at bevare en tilfredsstillende
psykologisk funktion trods konstant belastning i
det omgivende miljø. At forbedre betyder, at barnet
desuden er i stand til at forbedre sin psykologiske
funktionsdygtighed på trods af belastninger.
Michael Rutter har i sin omfattende forskning af
resilience deﬁneret processerne som følgende:
Resiliens er processer, der bevirker, at udviklingen når
et tilfredsstillende resultat til trods for, at barnet har
erfaringer med situationer, der indebærer en relativ
høj risiko for at udvikle problemer for afvigelser
(Rutter, 2000).

Resiliensforskningen opererer i teoridannelsen ud fra
følgende modeller:
• Kompensationsmodellen, som indebærer, at der
igangsættes tiltag som erstatning for en mangel.
Hensigten er at kompensere for de forhold, som
ellers skulle optimere en god opvækst. Det kan i
relation til børn og unge med anden etnisk baggrund
fx være, at barnets sproglige udvikling i skolen er
mangelfuld, hvorfor der iværksættes tiltag som
modersmålsundervisning, ekstra danskundervisning
og specialundervisning.
• Beskyttelsesmodellen, som indebærer, at der i
barnets eller den unges miljø er beskyttende faktorer
mod sårbarhed. Det kan for unge med anden etnisk
baggrund fx være, at de er omgivet af et socialt
netværk, der ser dem, som det menneske de er i
forhold til kultur, normer, værdier og hudfarve.

Andet led er en forudsætning for mestring – dvs. at
den unge forstår det eller de problemer, vedkommende
står over for, og tredje led er hvorvidt ressourcerne er
til stede for at løse problemet.
5.3 Metode
Det foreliggende kvalitative studies grundlag er
en spørgeskemaundersøgelse i de gymnasiale
uddannelser (gymnasiet, HF, HHX og HTX) igangsat
i foråret 2000 (Zøllner 2001). I alt 2.988 elever
besvarede et anonymt spørgeskema, svarende til
83,4% af samtlige tilmeldte elever på de involverede
gymnasiale uddannelsessteder i Københavns Amt og
Fyns Amt. 25 % (i alt 747) af respondenterne fordelt
med 419 kvinder og 328 mænd havde anden etnisk
baggrund end dansk, og hovedparten (62,4%) af disse
unge var født i Danmark.

Spørgeskemaundersøgelsen
belyste udelukkende
Selvmordsforskningen har kun i meget begrænset
etnisk baggrund, fødested, uddannelse og sprog og
udstrækning beskæftiget sig med resiliens. Fra WHO´s
side har der på store internationale konferencer været • Udfordringsmodellen, som indebærer, at barnet berørte ikke andre emner. Tanker om livet, om beefterlyst undersøgelser, hvis perspektiv er et andet eller den unge overvinder de kriser og udfordringer, grundelser for at leve trods modgang og meningen med
end risikoperspektivet. Begrundelsen er, at viden om der kommer, og styrkes derigennem til at mestre livet er vanskelige at få belyst gennem et spørgeskema.
resiliens er nødvendig, hvis forskningen skal komme kommende kriser eller udfordringer. For unge med Her kan den kvalitative metode i stedet anvendes
videre. Borge (2003) gør rede for det perspektiv inden anden etnisk baggrund kan det fx være at mestre til at afdække subjektive forskelligheder og bidrage
for forskningen, som kaldes elendighedsperspektivet de daglige udfordringer, det er at beﬁnde sig mellem til forståelse af temaer i interviewpersonens daglige
og argumenterer for en perspektivændring til resiliens- to kulturer med forskellige værdiprioriteringer. Set livsverden set ud fra vedkommendes eget perspektiv
i relation til udviklingen over tid vil de forskellige (Kvale, 2003). Intentionen er ikke at fremkomme med
perspektivet.
værdiprioriteringer komme til udtryk på forskellige en kvantitativ repræsentativitet. I stedet er det henI elendighedsperspektivet er der som udgangspunkt tidspunkter af livet (fx i forbindelse med teen-age- sigten at lade en analyse af det empiriske materiale
en grundlæggende bekymring for de børn og unge, alderen, videreuddannelse, arbejdsliv, forlovelse, fremvise nogle af de belastende og beskyttende
som vokser op. Der fokuseres i det pædagogiske ægteskab og børn).
faktorer, som indgår i en udviklingsproces for unge med
arbejde på de symptomer på mistrivsel, som barnet
anden etnisk baggrund bosiddende i Danmark. Forskog den unge måtte vise. I takt med at problemerne Alle tre modeller kan virke på samme tid og kan ningen har hidtil primært peget på hvilke faktorer, der
i stigende og mere synlig grad kommer til udtryk i understøtte resiliensprocessen gennem barnealderen udgør en risiko for udvikling af selvmordstanker og
den unges adfærd, griber lærere og forældre ind og op gennem ungdomsårene og videre i voksenalderen. -adfærd blandt danskere (elendighedsperspektivet).
henviser til udredning. Her vil der blive søgt efter Forskningsmæssigt kan det være af betydning at Anvendelse af resiliensperspektivet åbner mulighed
årsager og risikofaktorer i den unges miljø, og den anvende en metode, som kan belyse det tidsmæssige for at se på forhold under opvæksten, som kan
perspektiv.
unge vil blive tilbudt terapi.
bidrage til at hæmme eller hindre selvmordsadfærd.
Ud fra denne begrundelse har det været vigtigt at
De mestringsstrategier (Antovnovsky, 1996), som den indhente viden fra etniske unge, som tilsyneladende
unge tager i anvendelse, knytter sig til det kulturelle klarer sig godt. Endvidere har det været vigtigt at
spændingsfelt. Første led er en motivation til mestring. vælge en aldersgruppe, hvor identitetsudviklingens
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Ved første interview, som foregik på uddannelsesstedet Pakistanerne er muslimer, og de har siden ankomsten
i foråret 2000 kort før den unge skulle til afsluttende til Danmark haft mulighed for at bevare kontakten til
eksamen og dermed forlade uddannelsesstedet, blev familien i Pakistan. De har kunnet rejse tilbage for at
Med henblik på at få indsigt i den unges tanker og den enkelte unge spurgt om tilsagn til interview i deltage i familiesammenkomster, ﬁnde en passende
i udviklingsprocessen blev spørgeskemaet afsluttet efteråret og videre frem. Såfremt dette blev bekræftet, ægtefælle eller deltage i pasning af syge ældre familieafgav den unge navn, adresse, telefonnummer og e- medlemmer. På trods af et dagligt liv i Danmark har de
med følgende oplysninger og spørgsmål:
mailadresse. Af de, som gav tilsagn, blev reﬂekterende ikke været afskåret fra at gense deres hjemland og fra
”Næste fase i undersøgelsen er at gennemføre ressourcestærke personer, som var åbne omkring at holde kontakten til familie og venner.
interviews med et udsnit af de studerende i de deres livssituation og om visioner for fremtiden,
forskellige gymnasiale uddannelser. Også disse udvalgt. Det var vigtigt i udvælgelsesprocessen, at de 5.4.2 Vietnamesere
interviews er anonyme.” De unge, som tilkendegav, at unge pakistanere og vietnamesere selv mente, at de Antallet af unge vietnamesere i gymnasiet udgjorde pr.
de ville deltage i et interview, skrev deres navn, klasse, ”klarede sig godt”, og at de på udvælgelsestidspunktet 1. september 1999 166 studerende i alt på landsplan
fordelt med 84 indvandrere og 82 efterkommere
således, at det var muligt at kontakte den unge direkte havde tiltro til deres fremtid.
(Danmarks Statistik, 2000:10). Vietnameserne kom
igen.
I alt 9 unge kvinder og 5 unge mænd med pakistansk til Danmark som ﬂygtninge. Flygtningestrømmen fra
baggrund og 6 unge kvinder med vietnamesisk Vietnam startede i 1975 med de første 108 ﬂygtninge.
5.4 Deltagere, gennemførelse og analyse
Det første kriterium i udvælgelsen af interviewpersoner baggrund blev udvalgt. Studieophold i udlandet, ﬂytning Fire år efter (i april 1979) fulgte først 93 vietnamesiske
var, at den unge skulle være pakistaner eller og rejser til og arbejds- og praktikophold i forældrenes ﬂygtninge, heraf 30 børn, og senere på året endnu
vietnameser. Begrundelsen for valg af netop disse fødeland medførte et frafald på 2 pakistanske kvinder 700 (Sønderbo, 1981). Disse ﬂygtninge ﬁk senere
to etniske grupper er, at de tilsyneladende klarer sig samt forskellige intervaller i interviewene.
mulighed for at få deres familier her til landet, hvilket
godt i det danske samfund. Jan Hjarnø stillede i 1996
forklarer den forholdsvis store gruppe vietnamesere i
følgende spørgsmål: ”Hvorfor rammer Rosenthal- De resterende 7 pakistanske kvinder, 5 pakistanske de gymnasiale uddannelser på landsplan.
mænd samt 6 vietnamesiske kvinder udgør med deres
effekten ikke pakistanske børn?” Han uddyber:
besvarelser det empiriske materiale, som er fundet Vietnameserne adskiller sig fra pakistanerne ved at
”Børn og unge af pakistansk oprindelse klarer sig anvendeligt til videre bearbejdning.
være ﬂygtninge, som fra ankomsten i 1970’erne kun
godt i det danske skole- og uddannelsessystem. Ser
har haft en meget begrænset mulighed for at bevare
vi på gymnasiefrekvensen er den lidt bedre end Pakistanernes og vietnamesernes tilgang til Danmark kontakten med familien i hjemlandet. Vietnam havde
gennemsnittet som helhed. Alt tyder på, at de klarer er forskellig betinget:
lukket grænserne og åbnede først for indrejse i 1992.
sig bedre end børn og unge af tyrkisk og kurdisk
De vietnamesere, som kom til Danmark, ﬁk langsomt
oprindelse. Man hævder, at de er mere motiverede for 5.4.1 Pakistanere
mulighed for at få deres børn eller ægtefælle her til
uddannelse end indvandrere fra Tyrkiet, men ingen I begyndelsen af 1970’erne begyndte pakistanere at landet, men en familiesammenføring kunne strække
har foretaget undersøgelser, der kan afkræfte eller rejse til Danmark for at få arbejde, og i 1971 var der sig over en lang årrække på 8-10 år.
bekræfte dette.” Viden om vietnameserne er lige- registreret 2000, som havde fået opholdstilladelse
ledes ringe, idet der ikke er gennemført forskning ved- (Pedersen, 1999). I 1975 var antallet af pakistanere i Flertallet af vietnameserne er buddhister eller
rørende mestring blandt denne etniske gruppe unge i Danmark steget til 3.300. Langsomt ﬁk indvandrerne katolikker, men under det kommunistiske styre
permanent opholds- og arbejdstilladelse, hvilket med- har begge religioner ført en meget tilbagetrukket
Danmark.
førte, at de ﬁk deres koner og børn under 18 år til tilværelse og søgt at undgå konfrontationer med
Det følgende kriterium var, at de unge skulle give Danmark. Derved blev det muligt, at de pakistanske regeringsmagten.
tilsagn om at lade sig interviewe ﬂere gange over kvinder kunne føde deres børn i Danmark. De unge
en periode på de følgende tre år, efter at de havde studerende, som er født i Danmark, er født mellem 5.4.3 Gennemførelse
forladt det gymnasiale uddannelsessted samt at tillade 1979 og 1984. I følge Danmarks Statistik (2000:10) Antallet af interviews af ca. 2 timers varighed pr.
udgjorde gruppen af unge pakistanere i gymnasiet i interview varierer fra ét til tre interviews per person
båndoptagelse af interviewene.
1999 i alt 406.
over en periode fra foråret 2000 til december 2003.
stillingtagen til og prioritering af kulturelle værdier
kan give anledning til udfordringer og belastninger.
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Alle interviewpersoner har kunnet komme i kontakt
med mig mellem interviewene, såfremt de har ønsket
det. Tre har i særlige situationer benyttet sig af denne
mulighed. Interviewene blev gennemført forskellige
steder efter aftale med den unge (fx uddannelsessteder,
private hjem, spisesteder, biblioteker osv.).
Der er anvendt en interviewguide struktureret ud fra
temaer, som er centrale i forhold til indsamling af
empiri om beskyttende og belastende faktorer gennem
barndommen, den tidlige ungdom og årene efter
myndighedsalderen. Interviewene er strukturerede
således, idet det primære mål er at indhente viden i
relation til selvmordstanker og selvmordsadfærd.
Centrale temaer er:
1. Opvækst og netværk (herunder pasning hjemme,
vuggestue, børnehave, skole, videreuddannelse)

2. Værdier i opdragelsen i hjemmet, i skolen, i
oprindelseslandet
3. Kulturmøde
4. Belastende forhold, vanskeligheder, problemer,
kriser og stress. Hændelser, faktorer som har udløst
tanker om selvskade eller selvmordsadfærd
5. Beskyttende forhold, strategier i forbindelse med
livskriser eller belastninger

5.4.4 Studieophold og samtaler
Udover interviews med de unge pakistanere i Danmark
har jeg gennemført ét studieophold i Pakistan (2001)
indlogeret hos én af interviewpersonernes familie
bosiddende i en landsby. Studieopholdet gjorde det
muligt gennem samtaler med familier, skoleledere og
lærere at få belyst de centrale temaer, som indgår i
interviewguiden.

Der er i interviewene plads til, at den unge kan inddrage
erfaringer eller fortællinger om opvækst og opdragelse
og af bestemte hændelser og livsbegivenheder samt
reaktioner herpå. Det er den unges retrospektive
selvoplevelse af barndom og ungdom, der er fortalt. I de
seneste interviews i tidsforløbet på de tre år fortælles
om begivenheder, hændelser eller belastninger, som
er interviewpersonens øjeblikkelige livssituation.

Udover interviews med vietnameserne bosiddende i
Danmark har jeg gennemført to studieophold i Vietnam
(2000 og 2002). Under begge studieophold havde jeg
samtale med familie til herboende vietnamesere og
lærere. Formålet med studierejserne har været at
få belyst de unges beskrivelser af de værdimæssige,
kulturelle og religiøse påvirkninger, de har fremhævet
som særlig betydningsfulde som mestringsstrategier
i vietnamesisk kultur.

Alle interviews er optaget på bånd og senere udskrevet.
De interviewede er blevet lovet fuld anonymitet.

5.4.5 Analyse
Udgangspunktet er at belyse resiliens ud fra kompensationsmodellen,
beskyttelsesmodellen
og
udfordringsmodellen. Endvidere vil analysen inddrage mestringsstrategier, der er anvendt i krisesituationer eller ved højrisiko, hvor tanker om selvmord eller selvmordsadfærd evt. er dukket op.
Interviewpersonerne var myndige, da interviewene
blev indledt, og interviewfasen varede i tre år. Som
ﬁgur 5.1 illustrerer, kan interviewene danne grundlag
for en retroperspektiv undersøgelse af opvækstmiljø,
værdier og kulturmøde. Endvidere er det muligt ud
fra kompensationsmodellen, beskyttelsesmodellen
og udfordringsmodellen at belyse resiliens samt
mestring i forhold til selvmordstanker og adfærd i en
prospektiv undersøgelse.
Det er ikke muligt alene at forklare etniske børns
og unges udvikling og mestring ud fra modeller,
men modellerne kan bidrage til, at der bliver stillet
spørgsmål ved forhold, som er vanskelige at forklare.
Endvidere kan modellerne og teorierne bringe forhold
frem i lyset, som ikke tidligere har været gjort til
genstand for opmærksomhed.
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5.5 Sygdomsbetegnelser og kultur
Sygdomme og sygdomsbetegnelser må ses i relation
til den kultur, den unge beﬁnder sig i. I Danmark
anvendes i pædagogisk-psykologiske kredse begreber
fx som depression, angst, spiseforstyrrelser, selvskade,
selvmordstanker og selvmordsadfærd i et forsøg på at
indkredse hvilken hjælp, støtte eller behandling, den
unge har behov for. I andre kulturer vil der anvendes
andre begreber set i lyset af det menneskesyn og
de forklaringsmodeller, som er fremherskende i den
pågældende kultur. Som et eksempel kan nævnes,
at selvmord i Grønland må ses i lyset af, at der i
de eskimoiske traditioner har været respekt for
retten til selvbestemmelse angående afslutningen
på livet (Varming og Zøllner, 1992). Retten til at
vende fællesskabet ryggen og vælge døden har ikke
blot været gældende for de ældre men også for de
unge (Lynge, 2002). Flytter den unge grønlænder til
Danmark for at videreuddanne sig, vil vedkommende
påvirkes af den danske kulturs syn på selvmord.
På samme vis vil unge vietnamesiske og pakistanske
efterkommere af ﬂygtninge og indvandrere beﬁnde
sig i et spændingsfelt mellem den sygdomsopfattelse,
det moralkodeks og det religiøse liv, som er gældende
i hjemlandet, og den sygdomsopfattelse, de normer
og det religiøse liv, som er gældende her i landet. For
begge grupper gælder, at deres familie kommer fra
lande, hvor de politiske og religiøse vilkår på godt og
ondt var og er med til at sætte rammerne for opvækst
og livsform. I Danmark har familiernes livsformer og
det religiøse liv været underlagt den danske lovgivning,
og børnene er vokset op med dette grundvilkår.

5.6.1 Barndom og tidlig ungdom
De, som startede i folkeskole i første klasse, fortæller,
Hovedparten af de unge pakistaneres fædre og mødre at, forældrene ønskede at skabe optimale muligheder
er født i Pakistan. Fædrene er kommet til Danmark for, at deres børn tidligt skulle lære det danske sprog.
i begyndelsen af 1970’erne, og mødrene er kommet Alle interviewpersoner har i en kortere eller længere
nogle år senere. For de unge vietnamesere gælder årrække gået i dansk folkeskole og har afsluttet deres
det, at nogle af forældrene er kommet til Danmark skoleforløb fra dansk folkeskole.
sammen som ﬂygtninge, men i de tilfælde, hvor
moderen blev efterladt i Vietnam, har der været ”Min far følte ikke, vi [interviewpersonen samt en bror] lærte
tale om familiesammenføring senere. Der er derfor nok dansk, derfor ﬂyttede vi allerede i en dansk folkeskole i
interviewpersoner, som har gået i skole i Vietnam i anden klasse, så vi kunne blive bedre til sproget, og det blev
få år.
vi også i hvert fald i forhold til islamisk skole.”
5.6.2 De første leveår og grundskole for pakistanerne
Forældrenes syn på mødet mellem den pakistanske
og danske kultur har været afgørende for, om
interviewpersonen blev passet hjemme, i institution
eller i dansk dagpleje i de første leveår. Hovedparten
er blevet passet hjemme fra fødslen, og da
familiemedlemmerne har talt pakistansk indbyrdes og
primært har haft socialt samvær med andre pakistanske
familier, er interviewpersonerne kun sporadisk blevet
motiveret til at omgås danske børn eller tale dansk.

Fælles for interviewpersonerne er, at forældrene har
givet udtryk for vigtigheden af, at skolen blev passet,
og at lektierne blev lavet. Vigtigt var det endvidere, at
barnet klarede sig fagligt godt med henblik på at få en
uddannelse senere.
For nogle af de piger, som var ældst i en søskendeﬂok,
kunne det være vanskeligt at få tilladelse til at deltage
i gymnastik, i lejrskoler, fødselsdage, svømning osv.
Forældrene – især fædrene – udviste stor modstand
i forbindelse med arrangementer, som af andre
pakistanere kunne tolkes som værende i strid med
islam.

Valg af skole (friskole eller folkeskole) har ligeledes
været præget af forældrenes (primært faderens) syn
på den danske kultur. Mødrene har kun i få tilfælde
været sporadisk knyttet til arbejdsmarkedet og har ”Det var svært at få lov til at tage på lejrskole. Det var rigtig,
kun i ringe udstrækning deltaget i kurser eller lignende, rigtig svært. Man skulle hele tiden sidde der og diskutere med
som har bibragt kvinderne en selvstændig indsigt far, og han gav ikke lov. Især ikke hvis det var til udlandet. Jeg
i og vurdering af det danske uddannelsessystem og kan godt huske, at min søster kom på lejrskole på Langeland,
det værdigrundlag, som ligger til grund for dansk men min far hentede hende hver aften. Han ville ikke have,
skolelovgivning.
at hun skulle føle sig udenfor eller føle sig dum. Hun ﬁk til
Begrundelserne for at sende børn i en friskole fra
første klasse har dels været et ønske om, at barnet
skulle påvirkes af de værdier, som ligger til grund for
den pakistanske kultur og dels et ønske om at bevare
modersmålet.

5.6 Resultater
Ud fra den præsenterede teoretiske indfaldsvinkel
er det følgende en beskrivende gennemgang af den
tematiserede empiri. Efterfølgende vil fokus rettes
mod livshistorier, som danner grundlaget for den
efterfølgende analyse med henblik på at forklare valg, ” Jeg gik i pakistansk skole. Her lærte man at sy pakistansk
forandringskraft og mestringsstrategier.
tøj, madlavning, urduundervisning. Men alt det andet foregik
på dansk. Skolelederen var pakistaner.”

gengæld masser af penge, hun ﬁk alt, hvad hun ville have,
men han kom og hentede hende cirka kl. 23. Han kom med
færgen. Hun skulle være der i tre dage, og hun skulle ikke
føle sig udenfor.”

Tilladelserne til at komme på lejrskole eller deltage
i andre af skolens arrangementer og deltage på lige
fod med danske børn afhænger bl.a. af, om der er
ældre søstre eller kusiner i familien. Jo ﬂere ældre
søstre eller kusiner, der har været gennem det
danske uddannelsessystem og de faglige og sociale
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arrangementer, som indgår i et grundskoleforløb, jo
lettere er det at få tilladelse til at deltage.
Opdragelsesmønsteret er baseret på det patriarkalske
samfundssystem, hvor faderen er den, der som
familiens overhoved træffer beslutningerne. Kvinderne har ansvaret for børnenes opdragelse og kan
lastes, hvis der opstår problemer. Der er forskel på
drenges og pigers opdragelse. Drengene påvirkes til
selvstændighed og frihed (Rashid Højbjerg, 2000),
mens pigerne opdrages til at varetage det huslige
arbejde og til at adlyde de overordnede beslutninger,
mændene træffer.
5.6.3 Første leveår og grundskole for vietnameserne
For vietnameserne har det været vigtigt, at børnene
kom i dansk folkeskole og ﬁk lært det danske sprog
så hurtigt og så godt som muligt. Enkelte af dem har
modtaget modersmålsundervisning efter skoletid, og
enkelte har været på sprogskole inden gymnasiet.
Opdragelsesmønsteret er baseret på, at kvinderne
tager vare på huset og børnene, og manden forventes
at forsørge familien. I stor udstrækning er kvinderne i
de vietnamesiske familier knyttet til arbejdsmarkedet
enten i form af familierestauranter, forretninger eller i
form af små selvstændige virksomheder (fx systuer).
De herboende vietnamesere er katolikker eller buddhister, og religionerne skaber ikke på samme vis
som islam grundlag for tilladelse eller forbud mod
deltagelse i skolens arrangementer.
5.6.4 Værdier i opdragelse, hjem og oprindelsesland
De værdier, som er højst prioriteret i interviewpersonernes pakistanske miljø, er familien, ære og
uddannelse.
”For os pakistanere betyder det meget som gammel at have
familien bag sig, og overdrevet meget som ung at have
familien bag sig. Gør en ung pige oprør pga. en dreng, som
hun elsker, og ﬂytter hun hjemmefra, fordi hun ikke kan få
ham, jamen så bliver hun svinet til af alle pakistanere. Så på
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alle mulige måder har du brug for familien, også når
du er gift, og når du er voksen og ansvarsfuld. Du har
brug for familien, ellers vil du ikke få nogen bekendte,
de vil ikke respektere dig. Man vil hele tiden kigge ned
på en person, som ikke har familien med sig. Om det
så er familien nede i Pakistan, man skal bare have den
(…) Det giver respekt.”

Prioritering af familien er tæt sammenvævet
med prioritering af ære. Interviewpersonerne
nævner samstemmende, at det er ekstremt
vigtigt at have et godt ry, dvs. at andre herboende
pakistanere ser på én med respekt. Holdningerne
i familierne i Pakistan og holdningerne i de
herboende pakistanske familier udgør sammen
med islam forskrifter for det vurderingsgrundlag,
som er afgørende for, hvorvidt den enkelte har et
godt ry eller ej. Den enkelte unges ry eller rygte
vil være afgørende for hele familiens ære. Ikke
blot vil den herboende familie henholdsvis blive
respekteret eller stemplet, men vurderingen
vil også få afgørende betydning for familien i
Pakistan. De forhold, som indgår i vurderingen
af, om den unge har et godt ry, er bl.a. hvilken
uddannelse, den enkelte kan få. Jurastudiet,
medicinstudiet er de studier, som giver størst
respekt.
Værdiprioriteringen blandt vietnameserne er
familie og uddannelse. Desuden lægges der
megen vægt på, at børnene på en og samme
tid skal integrere sig i det danske samfund og
samtidig søge at bevare det vietnamesiske
sprog og den vietnamesiske kultur.
At have et godt ry er altafgørende, og dette ry
vurderes på grundlag af værdierne. Uanset hvilke
vanskeligheder og problemer, der måtte komme
i vejen for et uddannelsesforløb, så forventes
det, at den unge yder i form af arbejde. At være
”ikke-ydende” giver et dårligt ry og vil påvirke
hele familiens anseelse.

”Jeg synes ikke, vietnameserne lever deres eget liv, de lever
efter, hvordan andre vil tænke om dem. Hvis de har lyst til at
gøre et eller andet, så tænker de med det samme, det gør jeg
ikke, for så vil de andre bare tænke det og det.”

Skilsmisser forekommer blandt de vietnamesiske
interviewpersoners forældre i modsætning til de
pakistanske forældre. En af årsagerne kan være, at
buddhisme ikke har forbud mod skilsmisse, og en
anden årsag kan være, at psykiske problemer som
følge af krig, tortur og ﬂugt kan føre til ægteskabets
ophør.
5.6.5 Kulturmøde og værdikonﬂikter
For begge etniske grupper gælder, at kulturmødet
byder på en række udfordringer. I det danske
uddannelsessystem lægges vægt på frihed, selvstændig stillingtagen og lighed. Disse værdier har en
lav prioritering i hjemmenes opdragelse – specielt når
det gælder pigerne. Lighed, frihed og selvstændighed
kan komme til at kollidere med ansvarlighed (over for
familien), social anerkendelse (at få en god uddannelse)
og tryghed i familien (at blive passende gift).

ægteskab både komme fra slægtninge i Pakistan samt
fra forældrene her i Danmark.
Pakistanere beﬁnder sig i et dilemma mellem forsorg og
omsorg (Zøllner, 2000). Ud fra forsorgstanken forventes
herboende forældre at hjælpe et familiemedlem i
Pakistan til Danmark gennem ægteskab. Forældrene
kan opleve det som et voldsomt pres, at de skal vise
hensyn til familien i hjemlandet, og dette pres overføres
på datter eller søn. Ud fra omsorgstanken vil fokus
være rettet mod deres eget barn og de vanskeligheder,
sorger og problemer, de kan påføre søn eller datter
gennem et tvangsægteskab.
Vietnameserne beﬁnder sig i en anden situation, idet
Vietnam først i 1992 har åbnet grænserne. Kontakten
til familien i hjemlandet har ikke været stabil siden
ﬂugten, og familiens forventninger har været præget
af den historiske udvikling i Vietnam. Dette forhold
taget i betragtning er der blandt vietnameserne en
udtalt forventning om, at unge indgår ægteskab med
en herboende vietnameser grundet prioritering af
sprog og kultur.

Faderens begrundelse for at sætte Shaheen i en privat
islamisk skole var, at han frygtede, at hun i en dansk
folkeskole ville blive påvirket til selvstændighed.
Efter anden klasse besluttede faderen, at både
Shaheen og broderen skulle ﬂyttes til en dansk
folkeskole. Begrundelsen for dette skoleskift var, at
der ikke blev talt dansk men pakistansk i den private
islamiske skole, og faderen frygtede, at manglende
danskkundskaber kunne skade muligheden for en god
skoleuddannelse. I løbet af de næste år er der mange
konﬂikter i hjemmet pga. arrangementer (lejrskole,
fødselsdage, idrætsdage osv.), som Shaheen ikke
måtte deltage i. Shaheen må ikke sove andre steder
end hjemme og må ikke gå dansk klædt. Faderen giver
børnene det, de har brug for af materielle goder og
forventer til gengæld, at de passer deres skole.

Meget tidligt i Shaheens opvækst har familien valgt en
passende ægtefælle i Pakistan til hende, men i løbet
af de tidlige ungdomsår forelsker hun sig i en ung
herboende pakistaner. Han er som hun blevet lovet
væk til en passende ægtefælle i Pakistan.
Efter studentereksamen bliver Shaheen optaget på en
De unge pakistanere og vietnamesere skal være i De livsomstændigheder og vilkår, de to etniske grupper længerevarende uddannelse, men konfronteres med
stand til at mestre den udfordring, det dagligt er at unge står overfor, udgør en del af den enkeltes det faktum, at hendes forældre har givet deres ord på,
leve i mødet mellem to kulturer. De skal være bevidste livshistorie.
at hun skal forloves i Pakistan. Hun nægter, men får
om værdiernes prioritering og mulige løsninger på
at vide, at faderen i så fald vil tage sit eget liv grundet
konﬂikter, og de skal se nogle muligheder for en 5.6.7 Shaheen
vanære. Faderen rejser til Pakistan og offentliggør
En ung pakistaners mestrings-strategier
fremtid.
forlovelsen, og året efter bliver Shaheen under en rejse
Shaheen (19 år ved 1. interview) er født i Danmark til Pakistan tvunget til at indgå ægteskab med den
af pakistanske forældre som nummer tre ud af en person, familien har valgt. Ægtefællen kommer kort
5.6.6 Risici og muligheder
Alle interviewpersonerne (såvel vietnamesere som søskendeﬂok på fem. Faderen kom til Danmark som tid efter til Danmark, hvorefter de to får en lejlighed.
pakistanere) berører problemer og overvejelser 16-årig for at tjene penge. Blev gift med Shaheens Ægteskabet er præget af trusler, tvang og vold.
omkring ægteskab. De er bevidste om, at forældrene mor, da hun var 16 år, og efter et års ægteskab i Dan- Shaheen opretholder forbindelsen med sin oprindelige
ønsker at bestemme, hvem de skal giftes med, og en mark blev det første barn (en søn) født. Shaheen kæreste, men har alvorlige selvmordstanker.
del af de unge har fået oplyst hvem, de er lovet bort blev passet hjemme af moderen, som lagde vægt
til. Ofte er det en nær slægtning, hvis forældre ønsker på, at drenge og piger skulle opdrages forskelligt. Ægtefællen forbyder Shaheen at fortsætte studierne.
en fremtid i Danmark for deres søn eller datter. Blandt Sønnen blev opdraget til selvstændig stillingtagen, Hun bliver mod sit ønske gravid og anmoder mod sin
vietnameserne kan familien have udtrykt ønske om, at mens pigerne blev opdraget til at adlyde forældrene mands vidende om abort. Shaheens far og bror truer
der indgås ægteskab med en herboende vietnameser, ubetinget. Som syvårig startede både broderen og hende på livet og forlanger, at hun underkaster sig
som i uddannelsesniveau og social anerkendelse udgør Shaheen i privat islamisk skole, hvor tørklæde var sin mands beslutninger, undertrykkelse og voldtægt.
et passende parti. Blandt pakistanerne kan ønsket om påbudt, og hvor undervisningen foregik på pakistansk. Shaheen forlader hjemmet, aborterer og ﬂytter på
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krisecenter. Selvmordstankerne tiltager. Efter en
periode kontakter hun forældrene, og ﬂytter hjem
til dem. Hun starter på et længerevarende studie,
men familien tøver med at acceptere, at hun søger
skilsmisse. Forældrenes tøven skyldes sladder i de
pakistanske kredse. For Shaheen er det uvist, om
familien vil forsøge at tage hende med til Pakistan og
efterlade hende med henblik på, at hun skal fortsætte
ægteskabet i Pakistan. Hun er i tvivl om, hvorvidt de
mener, at dette er bedre, end at de mister deres ære.
5.6.8 Analyse af risiko, mestring og resiliens
Shaheen udsættes i teenageårene for risiko for at
miste sin familie som konsekvens af sin forelskelse
i den herboende pakistanske unge mand. Moderen
har en mistanke om forholdet, og faderen vil have,
at forlovelsen med den af dem udvalgte pakistanske
mand offentliggøres.
”Det betyder meget for familiens ry og ære, at de gifter deres
datter bort til en fra samme sociale klasse. Hvis en pige løber
bort med en dreng, eller hun gifter sig med en dreng fra
underklassen eller med en, som har en hel anden race, jamen
så ødelægger hun hele familiens ære. Og det betyder, at hun
kaster skam over dem, og der er ikke andre, som vil have
hendes søstre eller brødre. Andre familier vil tænke: Jeg vil
ikke give min datter bort til den familie, for deres datter løb
hjemmefra, hvad hvis det påvirker min datter? (...) Hvis jeg
vælger den dreng, jeg elsker frem for ham, [mine forældre
har valgt], jamen så bliver jeg udstødt…, jeg ved, at jeg vil
miste hele min familie… min familie indebærer ikke kun min
mor og far også alle mine søskende.”

Motivationen til at mestre den vanskelige situation må
ses i lyset af, at ære og skam er centrale begreber,
som knytter sig til følelserne og ikke til fornuften.
Muligheden for, at Shaheen på et rationelt grundlag
vil være i stand til at ændre ved den værdiprioritering,
som familien lever efter, vurderer hun ikke at være
til stede. Der ﬁndes tilsyneladende ikke en løsning
på det dilemma, hun beﬁnder sig i. I stedet hentes
motivationen til at udskyde problemet fra en anden
højt prioriteret værdi: uddannelse.
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”Det er sådan, at hvis du er startet på et studie, og dine
forældre har bakket dig op i det studie, og du så går hen og
bliver gift, så kan din kommende mand ikke sige, at du skal
stoppe.”

Forudsætningen for at mestre de livsproblemer, Shaheen står i, er, at hun forstår de grundlæggende
værdier, forældrene opdrager deres børn efter. De
værdier, som forældrene prioriterer højt, er først og
fremmest familien, dernæst ære (at have et godt
ry) og endelig uddannelse. Familien skal være intakt,
faderen er overhovedet, og børnene kan ved at fuldføre
videregående uddannelser understøtte faderens ære
og ry. Shaheen kan ved at holde fast på sin uddannelse
synliggøre, at hun understøtter familiens ry og ære og
så håbe, at familien udsætter eller bryder løftet om
ægteskab.

Det, Shaheen tager i anvendelse for at afholde sig
fra selvmord, er tro. Islam indeholder et forbud mod
selvmord, og såvel selvmord som selvmordsforsøg
er ifølge Pakistansk lovgivning juridisk forbudt og
forbundet med fængsels- og bødestraf (Khokher og
Khan, 2005). Selvmord vil betyde, at hun både for bryder sig mod Allah, og at hun blandt sin familie i
Pakistan vil anses for at være kriminel, idet hun bryder
loven. Hun er overbevist om, at Allah har bestemt tidspunktet for liv og død.
Kun Allah kan beslutte, hvornår et menneske skal
dø, og vælger mennesket at dræbe sig selv, er det
at sætte sig over Allah. Shaheens muslimske tro
bliver endvidere den ressource, hun trækker på
under opholdet på krisecenteret, hvor uvisheden om
fremtiden med familien er yderst belastende.

” Jeg kunne godt sige, at jeg vil læse tre år inden, at jeg går ”Jeg brød meget sammen, jeg tudede hurtigt, jeg var meget
ind i ægteskabet, så bliver det lettere for mig at klare resten. følsom, jeg følte, jeg havde det elendigt. Jeg klarede mig
Jeg tror det er mere end rigeligt, så gider han ikke vente på
igennem det, fordi jeg tror på, at Allah reddede mit hjerte,
mig. Han er jo ikke forelsket i mig, han har også indgået i
jeg tror ikke, jeg havde kræfter nok til det, fordi jeg havde
et ægteskab, som hans forældre har arrangeret. Det kunne
det dårligt, det er derfor, at jeg tror, at Allah har løst det for
være en løsning”
mig, jeg kunne ikke have løst det alene.”

Da Shaheen bliver gift med den unge mand fra Efter Shaheen er ﬂyttet hjem til forældrene igen, er
Pakistan, indledes en periode med vold og trusler mod hun begyndt at bede meget, og hun forventer, at
hende. Forældrene og brødrene får oplysninger om, at hendes kæreste bliver aktiv muslim og beder sammen
hun stadig ser sin tidligere kæreste, hvilket medfører med hende.
vold og trusler fra deres side. I den periode dukker
tankerne om selvmord op hver dag.
”Jeg tænker meget over det nu, når jeg tænker tilbage,
takker jeg Allah for, sådan som jeg har det, det er også
det,
der gør, om jeg rejser til Pakistan eller ikke, jeg
”Jeg tænkte meget på selvmord og også på mord (…) men
tror
på,
at Allah vil være sammen med mig, og jeg tror
jeg er muslim, en muslim må ikke begå selvmord. Jeg tror
også
på,
at jeg kan klare det. Og jeg tror også på, at
på livet efter døden, jeg tror på, at jeg skal op til Allah, altså
mig
og
min
fyr vil blive gift.”
selvom jeg ikke opfylder alle de krav, der står i islam, så er
der nogen ting, jeg kan forholde mig til (…)
Hver gang jeg tænker på selvmord, så tænker jeg, det må du
ikke, og årsagen til at jeg ikke må begå selvmord i islam er,
at når man bliver født, så har Allah fastlagt, hvornår du skal
dø, derfor kan du ikke selv bestemme det. Jeg tror på, at hvis
han har skrevet, at jeg skal dø i dag kl. 8, så gør jeg det.”

Religionen bliver på én og samme tid en beskyttende
og en belastende faktor, idet Shaheen har indledt et
forhold til sin kæreste, hvilket strider mod islam. Selve
handlingen kan ramme familiens ære, således at de
kan føle sig tvunget til at afbryde al forbindelse med
hende.

”Jeg holder af islam, jeg tror på islam, jeg tror mere og mere
på det, derfor vil jeg gerne gøre alt, hvad jeg kan inden for
islams verden, og det er derfor, jeg siger til min mor: ”Frigør
mig dog fra min ægtemand, så jeg ikke begår nogen synder.
Men hun kan ikke forstå, hvad jeg mener med det.”

Set i lyset af resilensbegrebet, er der i Shaheens
tilfælde tale om, at trods vanskeligheder og svigt er
hun i stand til at
• genoprette sin psykologiske funktion og ﬁnde tilbage
til sin vante adfærd. Hun vender tilbage til forældrene
og begynder at studere igen. Religionen har været en
beskyttende faktor mod selvmord.
• opretholde sin beslutning om at indgå ægteskab med
den mand, hun forelskede sig i og som ønskede, hun
var blevet gift med, og
• forbedre sin situation ved at anmode forældrene
(moderen) om hjælp.
Islams forbud mod selvmord kan medvirke til at holde
Shaheen i live, men hun kan ikke forklare forældrene,
hvorfor en skilsmisse kan forebygge, at hun begår
synder, idet selvmordsadfærd kan medføre afgørende
social isolation for såvel Shaheen og hendes familie i
både Danmark og Pakistan.
5.6.9 Thi
En ung vietnamesers mestringsstrategier
Thi (19 år ved 1. interview) er født i Vietnam og
kom sammen med sin familie som ﬂygtning til
Danmark, da hun var tre måneder gammel. Hun er
den næstyngste og har ﬁre brødre. Børnene opdrages
efter vietnamesisk kønsrollemønster hjemme, dvs.
pigen skal tage sig af alt, hvad der vedrører rengøring,
madlavning og husarbejde. I børnehaven påvirkes de af
danske værdier. Forældrene prioriterer i opdragelsen,
at børnene får en uddannelse og et arbejde. Ingen
i familien har nogen sinde gået arbejdsløse, og
forældrene vil ikke acceptere det. Forældrene lægger
vægt på, at børnene er tæt knyttet til hjemmet, og
at de tager vare på forældrene efterhånden, som
kræfterne svigter. Thi er buddhist, men dyrker lige

som forældrene troen på forfædrene.

”Hvis de [forældrene] føler, der er noget galt, så kommer de
med en prædiken, så fortæller de om dengang, så kommer
De værdier, der prioriteres højt i opdragelsen af børnene, det ud, og det bliver langsomt banket ind i hovedet på os.
er tryghed og sammenhold i familien, at børnene får (…) Der var ingen forbindelse til det skib eller den kaptajn
en god uddannelse, at de er lydige og viser respekt eller det hold, som bragte os i land, indtil 10 år senere. Så
for ældre, og at de opfører sig, så familien har et godt sendte de små pasfotos, som de tog af os. (…) Der er ikke en
ry såvel blandt herboende vietnamesere som blandt eneste familie, jeg har været ved, hvor de ikke har det billede
slægten i Vietnam. Endvidere lægger forældrene vægt rammet ind, inde i stuen.”

på, at de står i taknemmelighedsgæld til besætningen
på det skib, som samlede dem op, og til den danske
befolkning, som tilbød at tage imod dem.

Mestring af de problemer, som viser sig i forbindelse
med hendes valg af tilkommende, kræver, at hun
forstår den værdikonﬂikt, hun beﬁnder sig i. De
vietnamesiske værdier, hun er opdraget efter i hjemmet, de danske værdier, hun er påvirket af gennem
skoletiden, og de værdier, hun stifter bekendtskab med
i sit forhold til kæresten og i sit arbejdsliv i udlandet,
kan ikke harmonisk forenes. I den danske folkeskole
er hun blevet påvirket til selvstændig stillingtagen
og ansvarlighed over for egne valg. Disse værdier
kolliderer med hendes forældres værdiprioritering om
tryghed i familien og respekt for de ældre:

Thi afslutter HF og rejser efterfølgende til udlandet for at
læse videre og får samtidig et arbejde. Føler sig meget
ensom, savner familiesammenholdet i Danmark. Hun
forelsker sig i en ung sort mand, og familien kommer
på besøg for at hilse på vedkommende. Forældrene
ønsker, at hun ﬁnder en ung mand af samme race
som hun selv. Moderen forbyder hende at fortsætte
forholdet. Begrundelserne er, at den vietnamesiske
kultur, dets værdier og traditioner skal bevares, og
slægten bør videreføres vietnamesisk. Der er en
ung vietnameser i Danmark, som har vist interesse ”Min mor har den indstilling, at vi asiatere gifter os ikke med
for hende, når hun har besøgt forældrene, men han én person, vi gifter os med hele familien. Sådan har det
opfører sig” for dansk”, hvilket støder forældrene.
været i mange generationer, og min mor tror så på, at hvis
Thi får alvorlige problemer på arbejdet, og hendes
kæreste forlader hende og rejser ud af landet. Hun
føler sig meget ensom, og følelsen af håbløshed
indﬁnder sig. Tanker om at skyde sig selv dukker
op. Hun forlader jobbet i udlandet, rejser tilbage til
Danmark, hvor hun får en vietnamesisk kæreste og
begynder at studere.

han [kæresten] bliver gift med mig, så vil han kun tænke på
mig. Hvis min mor blev syg, så ville han være ligeglad (…)
Så hun tænker nok på den måde, at han ikke vil kunne holde
af os, så meget som jeg holder af dem. Så det vil ikke gå,
hvorimod en vietnameser vil gøre alt.”

At have et godt ry er ligeledes højt prioriteret i Thi´s
familie, og hendes valg af kæreste er ikke foreneligt
med at understøtte det gode ry. Forældrene er nervøse for, hvordan de øvrige familiemedlemmer vil se
på forholdet, og de er meget usikre på, hvordan de
øvrige ﬂygtningefamilier i Danmark vil vurdere deres
ry fremover.

5.6.10 Analyse af risiko, mestring og resiliens
Motivitationen for at skabe bedring i den livssituation,
hun beﬁnder sig i, skal ses på baggrund af, at hun er
opdraget i en familie, som er bådﬂygtninge, og som
har begivet sig ud i en uvis livssituation vel vidende, at
mange vietnamesere døde undervejs. Hele hendes liv ”I Vietnam-krigen var der mange med anden hudfarve, og det
har hun været bevidst om, at hendes forældre valgte er nok fra den tid, de har det had. Han bliver altid kritiseret.
at ﬂygte for at overleve og skabe bedring i deres (…). Hvis jeg tager ham med til fest, er der måske kun tre ud
livssituation.
af tyve, der vil snakke med ham.”
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Thi er bevidst om, at de vietnamesiske værdier er af stor ”Jeg kom til at tænke på, at jeg blev straffet, fordi jeg selv
betydning for forældrene, og selv om de giver udtryk gjorde det, jeg smuttede fra Danmark (…). Der var mange,
for at stå i taknemmelighedsgæld til Danmark, er det der var afhængige af min hjælp (…). Men jeg tænkte, måske
ikke ensbetydende med, at de mener, at de danske kommer jeg ud for det samme, så derfor turde jeg ikke tænke
værdier er attraktive i et kommende ægteskab.
på det, men det endte med, at det skete.(…) På et eller andet
”Mine forældre kan slet ikke lide, at han (en ung vietnameser,
som er bosiddende i Danmark) ringer til mig. Grunden til, at
de ikke kan lide ham, er, at han er alt for dansk (…) Han
giver knus til kvinder, og i vores kultur skal mændene holde
afstand til kvinder, de skal ikke komme i nærheden. De må
godt give håndtryk, men så heller ikke mere end det. Og de
har set hans opførsel, og det bryder de sig ikke om. Men det,
at han er 30 år og ikke er gift, det kan de ikke lide. I vores
kultur er det bedst at blive gift, når man er 25. Min bror er 29
år, han er gift med en vietnamesisk pige og har ﬁre børn.”

Da Thi’s kæreste har forladt hende, og der samtidig
dukker problemer op på arbejdspladsen, kommer
tankerne om at skyde sig. Selvmordstankerne er
koblet sammen med følelsen af håbløshed. Den ene
ressource, Thi tager i anvendelse, er en vietnamesisk
tradition om ikke at give op. Den anden er tro.
”Når der sker noget, så samler de [vietnameserne] sig selv op
og starter forfra igen. De giver ikke op, de er mere stædige
end her i Danmark. De prøver på at skabe noget nyt hele
tiden, hvis de går på universitetet, og det ikke går så godt, vil
de forsøge igen, ellers vil de forsøge i en helt anden retning,
de vil ikke sige, jeg duer ikke til noget.”
”Hvis man tror på karma, så hvis du begår selvmord, så vil du
nok også begå selvmord i det næste liv, derfor vil man gøre
sit bedste for at redde sin egen eksistens (…). Det, sjælen
gør, er, at den genkender det, du selv har gjort. Alt, hvad du
har gjort, vil komme tilbage, eller du vil leve det samme liv
igen.”

Thi forklarer, at hun kan se, at kæresten forlader
hende, fordi hun på et tidspunkt selv har forladt sin
familie for at rejse til udlandet. På samme måde, som
de har været ulykkelige, efterlades hun ulykkelig.
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tidspunkt har alle vel behov for at græde, og når man er
færdig, så begynder man vel at indse, hvorfor man har grædt.
Det er den straf vores herre kan give os, når han har taget
noget fra os. Det, han kan give os til gengæld, er tårer. Så
snart vi har grædt færdig, så får vi logikken tilbage igen.”

Set i lyset af resilensbegrebet, er der i Thi´s tilfælde
tale om, at hun i stand til at
• genoprette sin psykologiske funktion og ﬁnde tilbage
til sin vante adfærd. Hun vender tilbage til Danmark og
genopretter et nært forhold til familien
• opretholde den kulturelle tradition med at ”vietnamesere samler sig selv op og starter forfra”
• forbedre sin situation i forhold til familiens værdier
og normer ved at blive kæreste med en vietnameser
bosiddende i Danmark.
De vietnamesiske værdier og religionen har på én og
samme tid været beskyttende og belastende.
5.6.11 Kim
Et liv med kompensation, beskyttelse og udfordringer
I resiliensforskningen anvendes som nævnt følgende
modeller: Kompensationsmodellen, beskyttelsesmodellen samt udfordringsmodellen. I den følgende
livshistorie vil der blive lagt vægt på at inddrage disse
i analysen.
Kim (19 år ved 1. interview) er født i Vietnam, og kom
sammen med sin familie som ﬂygtninge til Danmark,
hvor forældrene efterfølgende blev skilt. Kim har tre
brødre og to søstre, hvoraf de ﬁre er ældre end hende.
Hun er opdraget efter vietnamesiske værdier, hvor
arbejdsomhed er en dyd. Hun er buddhist. Der er ingen
i familien, som har en videregående uddannelse, men
i stedet er de beskæftiget inden for servicefagene og
restaurationsbranchen..

Kim er opdraget til, at hun skulle være dygtig til
at passe hus, lave mad, være en god datter og et
forbillede for andre. Lydighed vægtes endvidere
højt, og pligten til at varetage huslige gøremål skal
prioriteres før noget andet. Kims opvækstforhold giver
anledning til problemer. Hun ﬂytter hjemmefra og bor
alene samtidig med, at hun går i folkeskole og har et
job efter skoletid på en restaurant. På et tidspunkt
forsøger hun at tage sit eget liv, bliver indlagt og
får efter udskrivningen tildelt en kontaktperson og
behandling hos psykolog. Hun afslutter folkeskolen
med et højt gennemsnit og bliver optaget på en
videregående ungdomsuddannelse.
5.6.12 Analyse af kompensation, beskyttelse og
udfordringer
Kims forældre taler vietnamesisk indbyrdes, og
moderens danskkundskaber er meget dårlige. Det
første tiltag, som iværksættes, er, at Kim kommer i
børnehave, hvor der er bevågenhed omkring hendes
sproglige udvikling og hendes modenhed. Kims
skolegang udsættes, således at hun starter senere
end de øvrige:
”Jeg kan huske, at jeg gik i børnehave helt op til slutningen
af 1. klasse. De mente ikke, jeg var helt moden endnu. Jeg
startede i hvert fald i folkeskolen et år senere end de andre,
jeg var en af de ældste i klassen.”

Der kompenseres for den manglende sproglige udvikling i hjemmet ved at sørge for længere tid i børnehave
med henblik på træning af basale sproglige færdigheder. Opvækstforholdene giver anledning til anbringelse uden for hjemmet. I forhold til beskyttelsesmodellen er det af central betydning, at der i barnets eller
den unges miljø er nogen, som griber ind og beskytter
mod den sårbarhed, som eksisterer.
I Kims tilfælde er der i det omgivende miljø voksne,
som føler sig ansvarlige, og som ønsker at iværksætte
beskyttelsesforanstaltninger: naboer, veninders mødre, socialrådgiver og klasselærer.

I Kims liv opstår belastningerne bl.a. i forbindelse med
”Jeg kom grædende over til min nabo… som ringede til
ﬂytning, hvilket skal ses i lyset af den kulturelle værdi
børne- og ungeforvaltningen... Jeg tog op til min veninde
at have et godt ry.
og snakkede og snakkede med hendes mor, så bestilte hun
en tid ved min socialrådgiver. Jeg kom så op og snakkede
med min socialrådgiver og efter en måned ﬁk jeg min egen ”Det, der var hårdt, var, at vietnameserne gik og bagtalte
lejlighed… Jeg havde en klasselærer… Hende kunne jeg ringe
mig, virkelig bagtalte mig. Så begyndte der at gå rygter om,
til, når der lige pludselig skete noget om aftenen. Hun kunne
at jeg var ﬂyttet ud, fordi jeg var ﬂyttet sammen med en
hente mig. Så havde jeg en engelsklærer, hende snakkede
fyr og var ﬂygtet hjemmefra, og jeg var en dårlig pige. Der
jeg meget med (…). Jeg havde en kontaktperson, som har gik simpelthen så mange rygter om mig i det vietnamesiske
støttet mig i lang tid. Jeg er så glad for hende. Hun er den
samfund… Det er ikke acceptabelt i det vietnamesiske
eneste person, jeg har grædt over at skulle miste. Nu har
samfund, at en vietnamesisk pige ﬂytter ud. Hun skal helst
de sagt ovre på socialforvaltningen, at hun skal til at stoppe, blive boende hjemme, til hun bliver gift, så skal manden
fordi det er gået over al forventning”.
komme og hente hende.”
Da Kim bliver indlagt som følge af hendes selvmordsforsøg, er det sundhedspersonalet og efterfølgende en psykolog, som søger at bibringe Kim
livsmodet igen.
”Sygeplejerskerne var virkelig søde, de kom tit ind til mig…
Jeg har gået til psykolog i lang tid.”

Beskyttende har været, at Kim har søgt at få sine
værdier, sit menneskesyn og sine visioner bragt frem
gennem de kanaler, hvor det er muligt at påvirke udviklingen for andre end sig selv. Hun har været sekretær
i elevrådet, næstformand og elevrådsformand i løbet
af sin folkeskoletid og meldte sig meget tidligt ind i et
politisk parti, hvor hun deltog aktivt i møderne.

Såvel personlig magt som delegeret magt har været Beskyttende har endvidere været, at hun har prioriteret
anvendt i beskyttelsen. Den personlige magt er den uddannelse højt. Hun har planer for det videre uddanmagt, vi som medmennesker har til at tage vare på nelsesforløb og et ønske om et udenlandsophold.
det af den andens liv, som er udleveret én (Løgstrup, Beskyttende har desuden været, at hun har fået støtte
1983). I dette tilfælde udøves den af naboen og af en psykolog, som har bidraget til en afklaring:
venindens mor. Den delegerede magt er den magt, vi
har i kraft af vores profession, og som i denne case ”Jeg har fundet mig selv, som jeg er. Folk må acceptere mig,
udøves af klasselærer, socialrådgiver, engelsklærer, som jeg er, ellers må de lade være. Jeg er ligeglad, jeg har
kontaktperson, sygeplejerske og psykolog. Et samspil ikke brug for dem, hvis de har brug for mig, må de komme.
af personlig og delegeret magt gør det muligt at yde Jeg tager ikke tingene så tungt mere, som jeg har gjort det
beskyttelse uanset tid og sted.
før. Jeg har virkelig været følsom, man skulle bare råbe ad
I udfordringsmodellen ligger, at den unge overvinder
kriser og udfordringer og er i stand til at mestre de
vanskeligheder, som opstår. Den unge må forholde sig
til, at de kulturelt betingede belastende forhold kan
dukke op med fornyet kraft. Værdikonﬂikterne kan
minimeres, men vil til stadighed dukke op i takt med,
at nye livsfaser viser sig (fx at forældrene bliver gamle
evt. bliver plejekrævende).

mig, så kunne jeg græde, men det gør jeg ikke mere, jo
inderst inde.”

Noter
Bertolote, José Manoel, WHO efterlyste på XXII World
Congress of the International Association for Suicide
Prevention (IASP) i Stockholm 2003, forskning, hvis udgangspunkt var resiliens.

1)

2)
Spørgeskemaet indeholder følgende: Et kort brev til
respondenterne, hvori de orienteres om undersøgelsens
formål og om anonymitet. En gruppe spørgsmål sigter
mod at få oplysninger om elevens køn, fødselsår, fødeland/
ankomstår samt skolegang. En anden gruppe spørgsmål har
til formål at få oplysninger om, hvor forældrene er født, og
hvor de er vokset op. En tredje gruppe spørgsmål omhandler
sprog, og en sidste gruppe spørgsmål drejer sig om religion.

3)
Et kriterium for udvælgelsen af respondenterne var, at de
skulle være tilmeldt en af de ﬁre gymnasiale uddannelser i
henholdsvis Storkøbenhavn eller Fyns Amt, idet pakistanere
og vietnamesere, som undersøgelsen især retter sig mod,
er bosat i disse områder (Flygtningekundskab, 1987; Hjarnø
1996; Danmarks Statistik, Statistikbanken, 1999).

4)

Fertilitetsraten for kvinder fra Tyrkiet, Jugoslavien og

Set i forhold til kompensationsmodellen, beskyttelses- Pakistan var i 1977 henholdsvis 4.5, 2,5 og 7 mod et
modellen og udfordringsmodellen har der i Kims gennemsnit på 1.7 for danskernes vedkommende (Pedersen,
eksempel været sat ind på at intervenere på et meget 1999).
tidligt tidspunkt, ligesom der under opvæksten har
været ansvarlige personer, som har bidraget til at 5) Forfædredyrkelse er af stor betydning i Vietnam og i en lang
danne beskyttelsesnetværk. Udfordringerne har været række andre asiatiske lande. Man beder til forfædrene om
mestret i relation til den kulturelle kontekst.
beskyttelse, og om at de gør deres indﬂydelse gældende.
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besvarelser
af
spørgsmålet
om køn og etnisk baggrund.
Besvarelsesprocenten er på
81.5%

6.4.2 Deltagere
Et kriterium for udvælgelse af skoler er, at de ikke er
beliggende i Odense, hvor andelen af unge med anden
etnisk baggrund er høj.

Der er foretaget en inddeling af
de unge i to grupper. Gruppe 1
er alle med baggrund fra Europa
(eksklusiv Tyrkiet), Nordamerika,
Syd- og Mellemamerika samt
Oceanien (i det følgende benævnt vestlig baggrund). Gruppe 2 er unge fra alle andre
lande (Tyrkiet, Afrika, Pakistan, Vietnam, Iran, Irak og
Palæstina) i det følgende benævnt ikke-vestlig baggrund.
Hovedparten af de unge (tabel
6.1) angiver, at de har vestlig
baggrund, og kun 4,9% angiver at have ikke-vestlig
baggrund. Danmarks Statistik (Børns levevilkår, 2002)
påpeger de store geograﬁske forskelle i fordelingen
af børn og unge med fremmed baggrund bosiddende
Figur 6.1

i Danmark, og det må i forbindelse med den foreliggende dataindsamling antages, at der er forskel
på de opvækstbetingelser, en ung med ikke-vestlig
baggrund får i en kommune med få udlændinge i
forhold til de børn og unge, som vokser op i de byer,
hvor andelen af unge med ikke-vestlig baggrund er
stor. (Tabel 6.1)
6.5 Resultater
6.5.1 Sårbarhed
Som det fremgår af ﬁgur 6.1 er den procentvise andel
af unge, som angiver, at de sårbare, større blandt
de unge med vestlig baggrund end blandt unge med
ikke-vestlig baggrund. Som det endvidere fremgår
af ﬁg. 6.1, angiver pigerne i større udstrækning end
drengene at være sårbare uanset etnisk baggrund.
I undersøgelsen af unge i storbyerne (kap.4) var
det ligeledes pigerne, som uanset vestlig eller ikkevestlig baggrund angav, at de var sårbare. At den
unge føler, at vedkommende har brug for professionel
hjælp grundet alvorlige personlige, følelsesmæssige
eller psykiske problemer, kan for nogen være første
skridt til at tænke på selvskade uanset hvilken etnisk
baggrund, den unge har.

6.4.3 Dataindsamling
Dataindsamlingen er forløbet fra efteråret 2006 til
foråret 2007 - dvs. inden for samme skoleår. I dataindsamlingen indgår skoler fra Fyn og de omliggende
øer (Thurø, Tåsinge, Langeland og Ærø).
De skoler, som ved første telefoniske henvendelse
afslog at deltage i undersøgelsen, anfører som begrundelse, at der er mange henvendelser om at deltage
i forskningsprojekter, hvilket er tidskrævende i forhold
til skolens primære opgave. Der var fra skoleledernes
side forståelse for ønsket om dataindsamling, men
samtidig et udtalt ønske om arbejdsro for både lærere
og elever.
Tilsagn fra 96 skoler resulterede i 3275 besvarelser
fra elever på 9. klassetrin. Et frafald på 237
elevskemaer skyldes manglende besvarelser generelt
(herunder sygdom, ferie, lægebesøg) eller manglende
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Figur 6.2

6.2 Alvorlige overvejelser om at skade sig selv
Procentvis er der ﬂere vestlige end ikke-vestlige sårbare, som svarer ja til, at de har overvejet at skade
sig selv (ﬁg. 6.2). Uanset etnisk baggrund er det
især pigerne, som giver udtryk for at have alvorlige
overvejelser om at skade sig selv. 22,5% af pigerne
med ikke-vestlig baggrund mod 35,5% af pigerne
med vestlig baggrund angiver, at de har haft alvorlige
overvejelser om at skade sig selv. Tilsyneladende er
det ikke bopæl og skole, som er afgørende for, om det
er pigerne eller drengene, der alvorligt overvejer at
skade sig selv (se kap. 4).
6.3 At skade sig selv
Som det fremgår af ﬁgur 6.3, er der procentvis ﬂere
unge med vestlig baggrund end unge med ikke-vestlig
baggrund, der har skadet sig selv. Det er endvidere i
større udstrækning pigerne end drengene, som skader
sig selv. Ser vi på udviklingen inden for selvmordsforsøg,
er det ligeledes pigerne, der i større udstrækning end
drengene gennemfører forsøg på selvmord.

Figur 6.3

Af samtlige unge i de belastede sociale områder i de tre
storbyer er det næsten hver tredje (31,5%), som har
overvejet at skade sig selv, og i alt 10,8% af samtlige
unge (både vestlige og ikke-vestlige) har gennemført
selvskade (Kap. 4 Tabel 4.4). I den her foreliggende
undersøgelse af unge på Fyn og omliggende øer er det
13,4% af samtlige unge (både vestlige og ikke-vestlige
drenge og piger), som angiver, at de har skadet sig
selv.
Det kan på baggrund af den foreliggende undersøgelse
ikke konkluderes, at de ikke-vestlige unge i større udstrækning end de vestlige unge er sårbare, alvorligt
overvejer at skade sig selv eller skader sig selv.
En svaghed ved undersøgelsen er, at der er få
unge med ikke-vestlig baggrund. Men styrken ved
undersøgelsen er, at vi ikke tidligere har haft viden
om selvskade blandt ikke-vestlige unge i skoler, hvor
hovedparten af eleverne har en vestlig baggrund.
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Noter
Danmarks Statistik (2002) anvender FN’s
opdeling af lande henholdsvis mere og mindre
udviklede lande.

1)

De mere udviklede lande består af USA, Canada,
Japan, Australien, New Zealand, alle europæiske
lande eksklusiv Tyrkiet, Cypern, Armenien,
Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgistan,
Turk- menistan, Tradsikistan og Usbekistan.
Mindre udviklede lande omfatter alle øvrige
lande.
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drengene. Blandt de ikke-vestlige unge er det selvmord i familie og vennekreds, der
Iudgør
særdeleshed
cand. scient.
Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning
en signiﬁtakkes
kant risikofaktor
for selvskade.
og cand. scient. oecon. Erik Christiansen for deres indsats i forbindelse med det
statistiske
arbejde
samt for formuleringerne
om de anvendte
statistiske metoder.
5)
Belastende
og beskyttende
forhold. Kendetegnende
for de ikke-vestlige
i forhold
De
harvestlige
med stor
interesse
til de
unge
er, at og med faglig ekspertise bidraget med særdeles væsentsynspunkter
oghar
argumenter
angående
hypoteser,
beregninger
•lige
under
halvdelen,
nogen at tale
med, når
de har brug
for det og de statistiske

• de har vanskeligheder ved at se meningen med livet
• de føler ikke, de hører til i det omgivende samfund
• de vil gerne væk
6) Mestringsstrategier.
De ikke-vestlige unge anvender i større udstrækning
end de vestlige følgende mestringsstrategier
• religion
• bøn
• læsning af helligt skrift
• meditation
En svaghed ved den her foreliggende undersøgelse
er et bortfald på 36,4% af de skoler i Storkøbenhavn,
som blev inviteret til at deltage og et bortfald på
30,7% af de skoler, som blev inviteret i Århus. Begrundelserne for bortfaldet kan være, at selvmord er
tabubelagt, men dertil kommer, at selvmordsadfærd er
en strafbar handling i en række muslimske lande. Det
kan af forældre tolkes som en provokation at anvende
undervisningstiden på en undersøgelse om et religiøst,
juridisk og moralsk forkasteligt emne som selvskade.
På de skoler, som har undladt at deltage, kan der sidde
elever, som har skadet sig selv eller forsøgt at begå
selvmord. Besvarelser fra disse unge bliver derved
ikke belyst i undersøgelsens resultater.
En yderligere svaghed ved den foreliggende undersøgelse er, at spørgeskemaet ikke kan fange alle de
faktorer, som kan være af betydning for unge med
ikke-vestlig baggrund bosiddende i Danmark.
En
række centrale livsforhold og hændelser kan være af
væsentlig betydning for ikke-vestlige unges sårbarhed,
tanker om selvskade og selvskadende adfærd samt
deres mestringsstrategier, uden at den foreliggende
undersøgelse kan opfange disse. Der kan være forhold
(fx at være barn af forældre, der er ﬂygtet fra krig
og tortur), som beskytter eller belaster ikke-vestlige
unge bosiddende i Danmark mod selvskade, uden at vi
gennem dette studie får viden herom.
Styrken ved undersøgelsen er, at vi får viden om
ikke-vestlige unges tanker og adfærd inden for et

tema, som er tabuiseret såvel blandt vestlige som
blandt ikke-vestlige unge. Styrken er endvidere, at vi
får viden om mestringsstrategier blandt ikke-vestlige
unge i den undervisningspligtige alder, hvilket kan
fremme forebyggelse. Studiet rummer ikke mulighed
for at belyse, hvilke mestringsstrategier, der tages i
anvendelse i den alder, hvor de unge ikke-vestlige ud
fra slægtens normer forventes at indgå ægteskab. Vi
har ud fra det foreliggende studie således ingen viden
om omfanget af selvskade blandt ikke-vestlige unge i
den alder, hvor de er myndige og efter dansk lovgivning
kan indgå ægteskab uden forældres samtykke.
7.2 Resiliens og mestring blandt asiatiske unge
Det mest afgørende for barnets udvikling er, at det
i løbet af de første leveår har været i tæt kontakt til
mindst én voksen, hvilket er gældende for de nævnte
personer i undersøgelsen. De har i deres tidlige
barndom og ungdom været omgivet af familie og
netværk, hvor værdiprioriteringen har været udtalt,
debatteret og diskuteret. De unge er vokset op med
en synlighed i værdiprioriteringen i såvel skole som
hjem og har været tvunget til at forholde sig til disse
værdier og deres udspring, hvad enten dette udspring
har været religion eller ﬂugt fra et politisk herredømme.
Værdierne er af de voksne blevet kommunikeret ud
og har skabt konﬂikter i forhold til værdiprioriteringen
i den danske folkeskole og det danske menneskesyn,
men det har medført, at de unge har skullet lære at
pendle mellem to kulturer. Endvidere har det betydet,
at de unge har fået den erfaring, at det er muligt at
påvirke værdiprioriteringen, at påvirke religion og
kultur. Haar (1995) peger på, at religion er underkastet
de samme ydre påvirkninger som mennesket og dets
mangesidige kultur. Den lever, bevares og bæres
videre af mennesker. Religion tager ’farve’ efter miljøet,
ellers har den ingen mulighed for at blive accepteret.
De unge har skullet debattere, påvirke, overbevise og
argumentere for deres synspunkter og for deres ønske
om at deltage i arrangementer, som er i strid med
religion eller kultur.
Der har været mulighed for at få opfattelsen af at

være til nytte, og i hjemmets værdiprioritering har
nytteværdien for pigernes vedkommende været udtalt.
De tidligere omtalte tre interview-personer har alle
stået med ansvar for at formidle skolens arbejde til
hjemmet, og har været tvunget til at møde og mestre
modgang. De er tilsyneladende kommet styrket ud af
problemerne og har fået understøttet deres følelse af
selvværd. De har tilegnet sig en erfaring om at møde
udfordringer og inddrage andre i deres forsøg på at
mestre vanskeligheder. At skabe netværk og at få støtte
til mestring skaber grundlag for nye udfordringer.
Undersøgelsen rummer såvel styrke som svaghed.
Styrken er, at interviewene er foretaget over en treårig periode, hvilket rummer mulighed for at få et
mere dybdegående kendskab til den enkelte unge
og vedkommendes livssituation. De beretninger,
de kommer med, kan derved udfolde sig mere og
mere, idet de kan henvise til tidligere interviews og
tilføje yderligere oplysninger for at belyse et aktuelt
problem.
En styrke er det endvidere, at det er muligt at følge
op på og vende tilbage til vigtige og væsentlige emner,
som interviewpersonen har bragt på bane. Åbenhed
om emner som selvmordstanker, selvmord, tanker om
mord, om utroskab, vold og svigt kan hverken forlanges
eller forventes. At fortælle om ens egen ”kriminalitet”
i religiøs betydning og fortælle om at vanære familie
og slægt, kan være meget grænseoverskridende for
den enkelte. Interviewmetoden giver mulighed for, at
forskeren kan lytte efter antydninger, som så i takt
med tiden kan få mere fylde.
En yderligere styrke ved studiet er, at der i forløbet
har været indlagt studierejser til de respektive lande
med interviews af relevante personer. Ved at beﬁnde sig i den kultur, som den unge taler om som
værende af betydning for forældrenes menneskesyn
og værdier, skabes der en mulighed for at forstå det,
som kan være vanskeligt for den unge at forklare i
ord. At bo og spise i et privat hjem i Pakistan og erfare,
at de mandlige familiemedlemmer på alle måder
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søger at sikre kvindernes dyd, giver en mere solid
forståelsesbaggrund end at sidde i Danmark og lytte
til beretninger herom. At beﬁnde sig i Vietnam og lytte
til de vietnamesiske slægtninges visioner for familiens
unge i Danmark skaber en baggrund for at forstå de
unges livshistorie og den måde, de fortæller den på.
Begreber som ære, skam, tro, religiøsitet, karma og
skæbne ses mere nuanceret og i relation til kulturens
særkende.
En svaghed ved studiet er, at interviewpersonerne ikke
kan antages at være repræsentative for herboende
pakistanere og vietnamesere. Interviewpersonernes
livshistorier rummer mulighed for at fokusere på
helhed, på centrale begreber i netop deres liv og på
deres visioner for fremtiden. De har ved at tillade
interview åbnet en mulighed for at få viden om forhold,
som ellers ville være meget vanskelige at få viden
om. De er udvalgt pga. af, at de ”klarer sig godt”,
hvilket betyder, at vi her har med ressourcestærke
unge at gøre, som har tilendebragt en videregående
uddannelse.
Der rejser sig en række etiske dilemmaer i et
forskningsprojekt af denne art og med dette tema.
Interviewene går tæt på den enkeltes private liv, og der
kan opstå tvivl om, hvornår og om man som forsker skal
træde ud af forskerrollen og bistå med råd, vejledning
og hjælp? Et andet dilemma er, at interviewpersonerne
kan udsætte sig selv for ubehageligheder ved at
deltage i projektet. Det har været interviewpersonen,
der har bestemt, hvor interviewet skulle ﬁnde sted, og
det har været vigtigt for de ﬂeste at prioritere tryghed
frem for alt. Alle interviewpersoner har talt meget om
den sociale kontrol, der er i den etniske gruppe, de
tilhører, og om vigtigheden af som myndig at bevare
et privatliv. Endnu et dilemma opstår ved projektets
afslutning, hvor nogle af interviewpersonerne ønsker
at fortsætte møderne, som giver den enkelte mulighed
for at reﬂektere over sit liv, sine valg og de visioner,
vedkommende har for fremtiden.
Den etiske fordring består i at tage vare på det liv,
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som er betroet os. I dette forskningsprojekt er de
unge over 18 år og er berettiget til at træffe valg om
deltagelse uden at anmode forældrene om tilladelse.
De er informeret om, at de på et hvilket som helst
tidspunkt i forløbet kan trække sig ud af projektet.
Forskerens opgave er at sikre, at personernes tillid
ikke bliver misbrugt, at følelser bliver respekteret,
samt at anonymiteten overholdes.
7.3 Selvskade blandt ikke-vestlige unge på Fyn
og omliggende øer
Undersøgelsen bygger på 3275 besvarelser fra elever
på 9. klassetrin i landdistrikterne i det tidligere Fyns
amt. Besvarelsesprocenter er på 81.5%. Hovedparten
(95,1%) har en vestlig baggrund og 4,9% har en ikkevestlig baggrund.
Pigerne angiver i større udstrækning at være sårbare
uanset etnisk baggrund, og procentvis er der ﬂere
vestlige end ikke-vestlige, som svarer ja til, at de har
overvejet at skade sig selv. Uanset etnisk baggrund
er det især pigerne i forhold til drengene, som giver
udtryk for at have alvorlige overvejelser om at skade
sig selv, og der er procentvis ﬂere unge med vestlig
baggrund end unge med ikke-vestlig baggrund, der
har skadet sig selv.
Det kan på baggrund af den foreliggende undersøgelse
ikke konkluderes, at de ikke-vestlige unge i større
udstrækning end de vestlige unge er sårbare, alvorligt overvejer at skade sig selv eller skader sig selv.
En svaghed ved undersøgelsen er, at der er få
unge med ikke-vestlig baggrund. Men styrken ved
undersøgelsen er, at vi ikke tidligere har haft viden
om selvskade blandt unge i skoler med få unge med
anden etnisk baggrund.

7.4 Konklusion
De foreliggende undersøgelser blev igangsat på
baggrund af et spørgsmål om, hvorvidt der var særlige
forhold at tage hensyn til i det forebyggende arbejde
blandt unge med anden etnisk baggrund.
I det forebyggende arbejde kan unge med ikke-vestlig
baggrund stå med problemer, som skyldes livsforhold
eller begivenheder (krig, ﬂugt, tortur), som ligger fjernt
fra de problemer, unge med vestlig baggrund kan have.
De kan anvende mestringsstrategier, som hjælper
dem gennem udfordringer. Omvendt kan vestlige
unge være født og vokset op i trygge familieforhold
og pludselig kan alt ændre sig (dødsfald, selvmord, alvorlig sygdom). Disse vestlige unge kan anvende andre
mestringsstrategier til at komme videre med deres liv.
Unge kan lære af unge i forløb med voksne, hvilket det
forskningsbaserede forebyggelsesprojekt ”Travellers”
er et eksempel på (www. selvmordsforskning.dk)
Ud fra de foreliggende undersøgelser kan det ikke
påvises, at unge i den undervisningspligtige alder med
ikke-vestlig baggrund er i særlig risikogruppe for at
skade sig selv. Men deres overvejelser og begrundelser
for selvskade kan skyldes helt andre forhold. Endvidere
må der tages hensyn til alderen, idet de ikke-vestlige
unge, som er myndige, kan være i en situation, hvor
forventninger om ægteskab spiller en afgørende rolle
i deres liv.
Der ﬁndes ingen opskrifter eller anvisninger på,
hvordan man taler med en ung om sårbarhed og tanker
om selvskade. Der ﬁndes heller ingen anvisninger på,
hvordan vi bedst tager vare på den unges liv. Vi kan
ikke slå op i en bog og ﬁnde regler for, hvad der er det
rigtige eller forkerte at gøre i en given situation.
En god samtale kan ikke bestilles eller forlanges. Tillid
kan ikke kræves. Men vi har en enestående mulighed
for at komme i kontakt med de unge, der hvor de er – i
skolerne. Det første skridt i det forebyggende arbejde
er, at de voksne tør lytte til de unge, tør høre, hvad de
siger og handle.
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• less than half have someone to talk to when the
need arises
• they have difﬁculties in seeing the meaning of life
• they do not feel that they belong in the surrounding
society
• they want to get away
6) Coping strategies. The non-Westerners use the
following coping strategies to a greater extent than
Westerners
• religion
• prayers
• reading sacred books
• meditation

non-Westerners alike. Furthermore, we obtain
knowledge of coping strategies among non-Westerners
of compulsory education age thereby promoting
intervention. It is beyond the scope of this study to
illustrate the coping strategies used at the age when
non-Westerners by tradition are expected to marry.
Thus, we have no knowledge of the extent of self-harm
among non-Westerners when they come of age and by
Danish law are allowed to marry without their parents’
consent.

communicating the schoolwork to the home, and they
have been forced to face and cope with adversities.
Apparently, their struggle with adversities has made
them stronger and has fortiﬁed their self-conﬁdence.
They have learned how to face challenges and involve
others in their attempt to cope with difﬁculties. Creating
a network and being supported in coping creates a
basis for new challenges.

The study contains both strengths as well as
shortcomings. One strength is the fact that the
8.2 Resilience and Coping among Young Asians
interviews were conducted over a period of three
A matter of vital importance for a child’s development years, which provides the possibility of having a
is that it is in close contact with at least one grown- deeper knowledge of each person and his or her life
up during the ﬁrst years of its life; this applies to the story. Thereby, their accounts can unfold gradually, as
The present study has one shortcoming. The persons mentioned in this study. During their childhood they can refer to previous interviews and add further
discontinuation rate of the schools invited to participate and adolescence, they have been surrounded by information to illustrate a current problem.
in Copenhagen is 36.4%, and the discontinuation rate family and network. The priority of values has been
is 30.7 % for the invited schools in Aarhus. Reasons for outspoken, debated and discussed openly. They grew Another strength is the possibility to follow up on and
this discontinuation could be that suicide is tabooed, but up exposed to priorities of values both at home and at return to important and essential matters, brought
furthermore that suicidal behaviour is an offence in a school and have been forced to relate to these values up by the interviewee. Openness on matters such
number of Muslim countries. Parents may feel provoked and their origin, whether this was religion or ﬂight from as suicidal ideation, suicide, thoughts of murder,
when class hours are applied to a self-harm study that a political regime. The grown-ups have expressed their of inﬁdelity, violence and betrayal can neither be
is religiously, legally and morally reprehensible. The values, and thus have created conﬂicts in relation to demanded nor expected. To relate one’s own “crime”
schools that omitted to participate may have pupils the priority of values in the Danish school system and in a religious sense and to recount the dishonouring
who have committed self-harm or attempted to commit the Danish view of human nature; consequently, the of family and relations may transcend the barriers
suicide. Thus, there is no discussion of answers from adolescents have had to learn how to commute between of the individual. The method of interview provides
these pupils in the results of this study. An additional two cultures. Furthermore, they have experienced the researcher with the possibility of listening for
shortcoming of the present study is the inability of the that it is possible to affect the priority of values, to suggestions that gradually can be elaborated on.
questionnaire to intercept all factors of importance for inﬂuence religion and culture. Haar (1995) points out
non-western young residents in Denmark. The present that religion is subject to the same external inﬂuences The inclusion of study tours to the respective countries
study cannot catch all the crucial conditions and as man and his multi-faceted culture. It lives, is kept of the persons in question with relevant persons being
incidents that could have signiﬁcance for vulnerability, and is passed on by people. Religion must adapt to interviewed is an additional strength. Being in the
thoughts of self-harm, self-harming behaviour, as well the environment, otherwise it has no chance of being culture, which the young person describes as being
as coping strategies. Through this study, we do not accepted. It was necessary for the young to debate, important for the philosophy and values of the parents,
gain knowledge of circumstances (e.g. being the child affect, convince and argue their points of view and provides the possibility of understanding what the
of refugees from war and torture) that may strain or their desires for participating in arrangements that young person ﬁnds difﬁcult to explain in words. Living
protect non-western residents in Denmark from self- conﬂict with religion or culture.
and eating in a private home in Pakistan and learning
harm.
that the male members of the family seek to secure
There has been a possibility of having the impression the women’s virtue in every way provides a more
The strength of this study is the obtained knowledge of being useful, and within the domestic priority of solid basis for understanding than sitting in Denmark
about young non-Westerners’ thoughts and behaviour values, the usefulness of the girls has been distinct. The and listening to accounts thereof. Being in Vietnam
within a subject that is tabooed by Westerners and three persons mentioned have all been responsible for listening to the Vietnamese relatives’ visions for
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the young in Denmark creates a background for the
understanding of the life stories and the way in which
they account them. Concepts like honour, shame, faith,
religiousness, karma, and destiny are viewed with
greater clarity and in relation to the characteristics of
the culture.
One shortcoming in the present study is that the
interviewees are not representative of resident
Pakistanis or Vietnamese. The interviewees’ life
stories contain the possibility of focusing on wholeness,
central issues in their lives and their visions for the
future. By allowing the interviews, they have provided
an opportunity to gain knowledge that would have
been difﬁcult to obtain otherwise. They were selected
because they “do well”, which means that we are
dealing with resourceful adolescents, who have
completed further and higher education.
This kind of study raises a number of ethical dilemmas.
The interviews are intimate, and doubts arise whether
you as the researcher ought to abandon the researcher
role and aid with advice, guidance and help. Another
dilemma is that by participating in the project the
interviewees can get into trouble. The interviewee
decided where the interview took place, and the
majority prioritized security above all.
All the interviewees have spoken much about the social
control that exists within their ethnic group and about
the importance of maintaining a private life when they
come of age. Yet, another dilemma arises at the end of
the project, when some of the interviewees wish to continue the meetings, which gives each the possibility to
reﬂect on their lives, their choices and their visions of
the future.
The ethic requirement consists of taking care of the
life entrusted to us. In the present research project,
the persons are of age (18 years old), and thus are
entitled to make their own decision about participating
without asking their parents’ permission. They have
been informed that they can withdraw form the project
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at any time. The researcher’s task is to secure that the
trust is not abused, that feelings are respected and
that anonymity is upheld.
8.3 Self-harm among Young Non-Westerners of
Funen and Islands
This study is based on 3275 answers from pupils in the
ninth form in the rural districts of the former county of
Funen. The return rate is 81.5%. The majority (95.1%)
are young Westerners and 4.9% have a non-western
background.
Regardless of ethnic background, girls indicate vulnerability to a greater extent than boys. In percentages,
more Westerners than non-Westerners answered in
the afﬁrmative when asked if they have considered
harming themselves. Regardless of ethnic background,
predominantly girls indicate that they have seriously
considered selfharm. In percentages, more Westerners
than non-Westerners have committed self-harm.
Based on the present study, it cannot be concluded
that non-Westerners in comparison with Westerners
are more vulnerable, seriously consider committing
self-harm or have harmed themselves.
One shortcoming in this study is the small number of
participating non-western adolescents. The strength
is that prior to the study we had no knowledge of selfharm among the non-western adolescents in the rural
districts.

8.4 Conclusion
The present studies were initiated to examine whether
there were special circumstances to be considered in
relation to the preventive measures among adolescents
with a non-western background. Preventive measures
must be considered in relation to non-western adolescents and such problems and conditions as war, ﬂight,
or torture that are alien to western adolescents. NonWesterners are capable of using coping strategies that
help them through challenges.
On the other hand, western adolescents can be born
and raised within a secure environment, when suddenly everything changes (death, suicide, serious
illness). These western adolescents may use different
coping strategies to get on with their lives. Under the
supervision of an adult, adolescents can learn from
each other, as proven by Travellers, a study based prevention program (see www.selvmordsforskning.dk).
Based on the present study, it cannot be proved
conclusively
that
non-western
adolescents
of
compulsory education age are at greater risk of
committing self-harm.
However, their considerations and motives for com-mitting selfharm are attributable to distinctly different
circumstances. Furthermore, age must be considered,
as non-Westerners of age can be in a predicament
where expectations of marriage can play a decisive
role in their life.
There are no ﬁxed recipes or instructions for talking
with adolescents about vulnerability and thoughts
of selfharm. Neither are there instructions on how
best to take care of the adolescent’s life. We cannot
open a book and ﬁnd rules for right and wrong in a
given situation. It is impossible to order or demand
successful interview.We cannot demand trust. Yet, we
do have a unique opportunity for getting in touch with
the adolescents where they are, at the schools.
The ﬁrst step of preventive measures is that grownups dare listen to the adolescents and then act.
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