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Forord 
Først av alt takk til veilederne mine, Kari Vogt og Beatrice Halsaa, for all hjelp, støtte og 
oppmuntring. Uten dere hadde denne oppgaven ikke blitt ferdig. Moskéen som hjalp meg å 
komme i kontakt med mange av informantene mine fortjener også en stor takk. Jeg har funnet 
det hensiktsmessig å utelate moskéens navn i oppgaven av hensyn til informantenes 
anonymitet, men er ikke desto mindre takknemlig for all den vennlighet som har preget min 
kontakt med moskémiljøet. 

 
Mannen som inspirerte meg til å velge dette temaet er en lykkelig uvitende representant for 
det norske velferdsapparatet. Takk skal du ha for å ha sporet meg inn på et veldig spennende 
felt! Mange har bidratt med inspirasjon, kontakter og faglige innspill underveis, og enda flere 
har pushet på meg for å få meg til å satse og tro at jeg kunne få det til. Takk til Odin Lysaker, 
Thomas Michael Walle, Ram Eivind Gupta, Reza Dalili, Lahoucine Ouzgane, Ragnhild 
Klafstad, Sølve Skagen og alle flotte medstudenter på religionshistorie.  
 
Jeg har vært så heldig å være tilknyttet forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det 
nye Norge” ved UiO i perioden jeg har jobbet med dette masterprosjektet, noe jeg har hatt 
enormt utbytte av. Jeg vil gjerne få takke både medstudenter, stipendiater og forskere ved 
programmet for alt av innspill, tips, kritikk og gode diskusjoner! Spesiell takk til Ida, Trude 
og Hilde for lesing og oppmuntring. 
 
Tusen takk til Harald som har støttet, oppmuntret og vært tålmodig! Takk også til pappa, 
Oskar Skarsaune, for faglige innspill og uvurderlig økonomisk bidrag og til mamma, Karin 
Straume, for entusiasme og engasjement i alt som er viktig for meg. Knut Olav Skarsaune og 
Ellen Einarsen har lest og kommentert og skal ha stor takk for det. Takk også til Mette Brønn 
og Vikram O. Kolmannskog for rask og verdifull korrekturlesing. 
 
Med all den hjelp og velvilje jeg har fått fra ulike hold er det viktig å presisere at dette ferdige 
produkt er mitt ansvar alene. Eventuelle feil og svakheter er mine egne. 
 
Den aller største takken fortjener mennene som delte sine fortellinger og tanker med meg. 
Mine analyser og tolkninger av informantenes utsagn er mine egne, og skal ikke tilskrives 
dem. De vil kanskje ikke alltid kjenne seg igjen eller være helt enige i hvordan historiene 
deres har blitt tolket. De har vært gavmilde i å dele sine fortellinger og erfaringer med meg, 
og jeg håper at jeg har behandlet materialet med den respekt og ydmykhet det fortjener. Flere 
av informantene har ønsket meg det beste de kan tenke seg i livet, nemlig at jeg må få bli 
muslim. Jeg takker dem for deres vennlighet og åpenhet, og ønsker dem det aller beste 
tilbake. Denne oppgaven er mitt beskjedne bidrag til å skape et Norge der de og deres barn 
også skal kunne føle seg hjemme, til tross for at de kaller Gud for Allah og ser litt annerledes 
ut. 

 
Til min vakre lille niese Angelica Yen Skarsaune. 
Tante rakk ikke å strikke noe, så denne er til deg. 
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Sammendrag 
Hva tenker muslimske menn i Oslo om islam, deres norske omgivelser og det å være mann? 

Dette spørsmålet har vært utgangspunktet for mitt masterprosjekt. Gjennom intervjuer med ni 

muslimske menn med svært ulike bakgrunner og forskjellige tilknytninger til islam, har jeg 

funnet både noen fellestrekk og mye kompleksitet i tilnærminger til maskulinitet. Jeg benytter 

meg av et utvalg av teoretiske perspektiver om kjønn, maskulinitet, religion og relasjoner 

mellom minoritet og majoritet i fremleggingen og tolkningen av det empiriske materialet.  

Informantene deler en opplevelse av å tilhøre en minoritet med helt spesifikke 

assosiasjoner og referanser, som kvinneundertrykking og terrorisme, knyttet til seg. 

Uavhengig av deres personlige forhold til religionen islam, beskriver de en følelse av å være 

under konstant mistanke som medlemmer av den kulturelle kategorien muslimer generelt og 

som muslimske menn spesielt. Forholdet til norske omgivelser preges av en sterk skepsis til 

og kritikk av norske mediers og norsk samfunnsdebatts fremstillinger av islam og muslimer. 

Hverdagen som muslimsk mann i Oslo påvirkes direkte av utviklinger i internasjonal politikk 

gjennom islamistiske terrorhandlinger. 

Felles for maskulinitetsforestillingene til et flertall av informantene er 

forsørgerproblematikk. Enkelte av informantene knytter dette til et religiøst legitimert 

forsørgerideal, andre til et kulturelt ideal om ansvar for familien. Rollen som forsørger kan 

være kilde til både mannlig stolthet og fortvilelse, avhengig av mulighetene for å realisere 

idealet. 

Informantutvalget omfatter imidlertid også store interne forskjeller. Jeg finner ulike 

syn på og tolkninger av de religiøse kildene representert blant informantene, noe som 

gjenspeiles i deres grunnleggende forskjellige forståelser av mannens og kvinnens natur, og 

varierte syn på islamsk lov og dens forhold til verdslig norsk lovverk.  

Det fremstår, på bakgrunn av kompleksiteten i materialet, vanskelig å fastsette 

nøyaktig hvilken rolle islam og norske omgivelser spiller i utviklingen av 

maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo. Både de religiøse og de norske 

referanserammene er imidlertid tydelig tilstede på ulike måter i de enkelte mennenes 

posisjoneringer i ulike spørsmål knyttet til maskulinitet. 
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Kapittel 1 Innledning 
To unge kvinnelige studenter og en mannlig velferdsarbeider sitter overfor hverandre på et 

offentlig kontor i Oslo sentrum en tidlig vårdag. Prøvende solstråler bryter såvidt inn 

gjennom de kommunale standardgardinene. Den ene studenten noterer flittig på en blokk 

mens mannen snakker, den andre lytter ivrig, nikker og stiller spørsmål fra et ark hun har i 

hånden. Etter en stund legges arket til side. Noe mannen har sagt har fanget hennes 

oppmerksomhet. ”Jeg opplever at innvandrermenn setter pris på å snakke med en mann. Ofte 

opplever de at alle representanter de møter fra det offentlige Norge er kvinner, og at disse er 

opptatt av å snakke med konene deres og ikke med dem. De blir oversett. Ingen spør dem hva 

de tenker og hva de vil. I ”Likestillingslandet” Norge er det ingen som er interessert i å høre 

hva de har å komme med. Ingen som er opptatt av deres verdighet. Dette gjør noe med dem. 

Når de kommer hit til meg og ser at jeg er mann, hører jeg flere av dem trekke et lettelsens 

sukk. Endelig noen som vil høre deres side av saken. Enkelte kommer tilbake for å snakke med 

meg igjen, flere ganger”. Studentene kaster kjappe blikk på hverandre, hun med notatblokken 

skriver så blekket spruter. Sånn hadde de ikke tenkt på det før. 

Dette møtet brente seg fast i minnet til studentene, og hun med notisblokken fikk lyst til 

å skrive noe mer enn et intervjureferat. Hun het Elise, og dette er det hun skrev.1 

1.1 Prosjektets kontekst2 

Islam utgjør, med sine 82 offentlig registrerte menigheter med til sammen rundt 78 000 

registrerte medlemmer, Norges største trosretning utenfor statskirken.3 Islam er i dag en 

kulturell kraft i Norge som må regnes med blant forhold som former norske borgeres hverdag.  

Offentlige debatter om islam de senere år har i stor grad vært preget av to hovedtema; 

kjønnsproblematikk og terror. Kvinners stilling innenfor islam og muslimske kulturer har vært 

                                                 
1 Denne fortellingen stammer fra et intervju jeg deltok i gjennom studiet Humanistisk Prosjektsemester ved 
Universitetet i Oslo vårsemesteret 2004. Sammen med fire andre studiner gjennomførte jeg et 
oppdragsforskningsprosjekt som omhandlet blant annet kvinners rett til skilsmisse innen islamsk lov og 
tradisjon.  
2Jeg velger å bruke begrepene mastergradsprosjekt, og stedvis kun prosjekt, for å illustrere at arbeidet som har 
ledet frem til den foreliggende masteroppgaven er større og mer omfattende enn selve skriveprosessen bak en 
oppgave. I kommentarer som knytter seg til oppgaven spesielt bruker jeg oppgaven eller masteroppgaven. 
Begrepet Likestillingslandet i oppgavens tittel trodde jeg i utgangspunktet var mitt eget. Jeg har senere blitt gjort 
oppmerksom på dets opphav, og vil med dette takke Hege Skjeie for et flott begrep! I min bruk av begrepet 
legger jeg til grunn at det er en del av norsk selvforståelse, i samsvar med de øvrige skandinaviske land, at vi 
ligger i teten internasjonalt hva angår kjønnslikestilling. Videre bruker jeg formene ”Muhammed” og ”Profeten” 
for å betegne muslimenes hellige profet, og ”Gud” for å betegne deres gud. Koranen, muslimenes hellige bok, 
benevner jeg med stor forbokstav, mens jeg benevner ”sharia” med liten forbokstav grunnet begrepets mindre 
hellige karakter og utstrakte bruk i norsk offentlighet. Ytterligere religiøse termer gjengis med de arabiske 
termene i kursiv og korte forklaringer på norsk. 
3 Statistisk Sentralbyrå 2004 A 
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en bekymring norske politikere har trukket frem i forbindelse med debatter omkring kvinners 

bruk av hodeplagg, omskjæring av kvinner og kvinners tilgang på skilsmisse.  

Videre har norsk  oppmerksomhet rundt islam vært preget av de senere års islamistiske 

terrorhandlinger i Vesten. Islam har gjennom disse vinklingene fremstått som en trussel både 

mot kvinners frihet og offentlig sikkerhet, noe som har ført til at den muslimske mannen i 

Norge har fått en spesiell stilling i skjæringspunktet mellom kvinneundertrykking og terror. 

Muslimske menn assosieres med undertrykkere av muslimske kvinner og terrorister som truer 

offentlig sikkerhet. Tidligere likestillingsdirektør Long Litt Woon sa på UDIs vårkonferanse i 

2004 at  

Jeg vil […] påstå at den offentlige debatten i dag går stadig mer i retning av en 
slags kjønnet todeling av bildet på ’de andre’: en ”demonisering” av 
minoritetsmenn og en ”offerliggjøring” av minoritetskvinner […] Jeg tror at særlig 
muslimske menn […] opplever at de blir sett på som overgripere og potensielle 
terrorister, mens muslimske kvinner blir oppfattet som ofre for sine patriarkalske 
menn […].4 

Mens jeg utførte intervjuene som danner grunnlaget for denne oppgaven entret nok en slik 

debatt offentlighetens arena i Norge, nemlig debatten omkring ytringsfrihetens grenser og 

religiøse hensyn. Karikaturer av Profeten Muhammed ble trykket i danske og norske aviser, 

noe som resulterte i en bølge av voldelige protester i Midtøsten som, sett med norske øyne, 

nådde sitt høydepunkt ved nedbrenningen av den norske ambassaden i Damaskus. I ulike 

medier tok norske borgere til orde for svært ulike synspunkter i debatten, noen i direkte 

islamfiendtlige ordelag, andre som forsvarere av religioners rett til vern i media.5   

Hvordan påvirker situeringen i offentlig søkelys med assosiasjoner som 

kvinneundertrykking, terror og vold muslimske menn i Norge? Hva tenker de selv om islam, 

kjønn og om sine liv som muslimske menn i Norge? Slike spørsmål og mangelen på materiale 

for å besvare dem danner utgangspunktet for dette mastergradsprosjektet.  

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Jeg har gjennom arbeidet med dette prosjektet ønsket å finne ut av følgende problemstillinger: 

Hvorvidt og eventuelt hvordan påvirkes muslimske menns maskulinitetsforestillinger av a) 

tilknytning til islam og b) forhold til norske omgivelser? 

Dette er omfattende problemstillinger, og de krever nærmere utdypning og avgrensing. 

For det første har jeg valgt å operere med Oslo som geografisk avgrensing når det gjelder valg 

                                                 
4 Woon 2004 A 
5 For eksempel debattinlegg i Aftenposten mellom 7. og 21. februar 2005 med titlene ”Også islam er en norsk 
religion”, ”Koranen er ikke rettferdig”, ”Ikke vent for mye av dem”, ”Det ”snille” Skandinavia”, ”Ytringsfrihet 
kan aldri beklages” og ”Sivilisasjonskonflikt? Nei takk” 
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av informanter. Oslo er den by i Norge med flest muslimske innbyggere og størst tetthet av 

muslimske menigheter og organisasjoner.6 Det er imidlertid ikke nødvendigvis så opplagt 

hvem som skal eller kan regnes som en muslim. 

Hvem er en muslim? 

Religionsforskere opererer med ulike kriterier for hva som skal foreligge for at en skal kunne 

kalle et menneske for muslim, og muslimer bruker også selv ulike betegnelser og kriterier i 

sin omtale av seg selv og andre. Det dreier seg om hvorvidt en person må ha uttalt 

trosbekjennelsen i vitners nærvær og eventuelt overholde de religiøse forpliktelsene for å 

defineres som muslim, eller om det er tilstrekkelig å ha vokst opp i en muslimsk familie 

og/eller i et muslimsk miljø. Debatten står altså omkring hvorvidt det å være en muslim 

innebærer aktiv handling eller en form for sosial læring eller kulturarv. Vi kan på mange 

måter si at hovedskillene går mellom religiøse og kulturelle kriterier. Troende og 

religionsforskere har en tendens til å være talspersoner for den første typen, mens enkelte 

samfunnsforskere og samfunnsdebattanter, deriblant såkalte ”kulturelle muslimer”, ofte 

bruker den andre.  

I Islams Hus skriver religionsviter Kari Vogt om islams trosbekjennelse, shahada, ”det 

finnes ingen gud uten Gud og Muhammed er Hans profet” at ”[d]et er dette formularet som 

markerer skillet mellom en muslim og en ikke-muslim: å konvertere til islam innebærer å 

resitere trosbekjennelsen på arabisk i vitners nærvær”.7 Et eksempel på en bredere definisjon 

av kategorien muslim er begrepene Naser Khader  bruker i sin bok om familie- og livsmønstre 

blant muslimer i Danmark, Ære og skam.8 Han opererer med begrepene ”kulturelle muslimer” 

som han forklarer som personer som er like muslimske som en gjennomsnittlig danske er 

kristen, ”gjennomsnittlig praktiserende” muslimer, ”ortodokse” og ”ultraortodokse”. Hans 

kategorisering deler muslimer inn i ulike modi av ”muslimskhet” uten å stille spørsmålstegn 

ved hvorvidt de alle er muslimer, dette er et faktum som tas for gitt. Forfatteren karakteriserer 

seg selv som en  ”kulturell muslim” eller ”muslim extra light”, noe han baserer på religiøs 

sosialisering og tradisjoner som ”en påvirkning, jeg bærer med mig” tross voksent liv uten 

religiøs praksis.9  

                                                 
6Sammen med Akershus kommune har Oslo 39 registrerte islamske menigheter med til sammen 59 846 
medlemmer, langt flere menigheter og medlemmer enn noen andre fylker i landet. Statistisk Sentralbyrå 2004 B  
7 Vogt 1993:119-120 
8 Khader 2002:22 
9 Khader 2002:16 
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Jeg har valgt å benytte begrepet ”muslim” i utvelgingen av informanter til prosjektet 

slik jeg oppfatter at det blir brukt og gjort relevant i Norge i dag av både muslimer og ikke-

muslimer, i betydningen person med muslimsk kulturbakgrunn og/eller religiøs tro. Dette 

innebærer oppvekst og sosialisering i et miljø som er preget av islam eller konvertering til 

islam, og innbefatter derfor både troende og ikke-troende, praktiserende og ikke-praktiserende 

muslimer. Til grunn for en slik definisjon legger jeg at islam på ulike vis, som 

kristendommen, har preget de samfunn der den har slått rot og gitt opphav til tradisjoner, 

høytider, talemåter og mange andre typer uttrykk i samfunn og kultur som påvirker, i større 

eller mindre grad, bevisst eller ubevisst, innbyggere av disse samfunnene. Videre har islam 

blitt, særlig gjennom arbeidsmigrasjon, men også uavhengig av dette, ett blant flere religiøse 

alternativer å velge mellom for søkende europeere i det religionsforskere har kalt ”det 

religiøse supermarked”. Jeg opplever, som nevnt innledningsvis, at det i norsk 

samfunnsdebatt knyttes bestemte konnotasjoner til det å være muslim, og da muslim i en slik 

utvidet forstand. Jeg har videre anvendt en slik vidtfavnende definisjon av ”muslim” for å se 

hvorvidt denne forståelsen av begrepet og kategorien oppleves som relevant for de som lever i 

den, og for å åpne for ulike perspektiver på og opplevelser av det å være muslimsk mann i 

Oslo. Graden av religiøs praksis og personlig overbevisning er uansett vanskelig målbare 

størrelser, og jeg har ønsket at prosjektet skulle favne informanter med ulik grad av 

tilknytning til islam, blant annet for å se hvorvidt graden av selvidentifikasjon som muslim 

spiller inn på tanker omkring det å være mann. Videre ligger det et komparativt poeng i å 

sammenlikne oppfatninger, opplevelser og uttrykk fra muslimer med ulike bakgrunner og 

posisjoner for å se om det finnes noen likheter i deres livsverdener, og hvorvidt dette kan 

spores tilbake til islam og de religiøse kildene.  

Mitt materiale omfatter menn som alle er oppvokst med muslimsk kulturbakgrunn og 

som i løpet av livet har vært selvdefinerte muslimer, men som i dag i ulik grad identifiserer 

seg selv som muslimer. Informantene fordeler seg langs et kontinuum mellom svært aktive 

religiøse muslimer og ikke-religiøse eller ”kulturelle” muslimer. Enkelte er aktivt engasjerte i 

en moské, noen definerer seg som muslimer uten å praktisere de religiøse forpliktelsene i 

hverdagen, mens andre igjen ikke lenger definerer seg som religiøse i det hele tatt, men 

forsvarer det de kaller ”islam som kultur”. Dette bringer oss videre til neste punkt i oppgavens 

problemstilling som må klargjøres, nemlig hva islam er. 
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Hva er islam? 

Alle informantene har mottatt en form for opplæring av foreldre, skolevesen eller andre i en 

form for islamsk livssyn, og kan operere med islam som referanseramme. Men hva er egentlig 

”islam”? På lik linje med ”muslim” er ”islam” en betegnelse som brukes både flittig og 

sprikende av både troende og utenforstående. Islam har, som Vogt påpeker, ingen sentral 

læreinstitusjon.10 Ingen har dermed autoritet til å utstede universelle dogmeerklæringer for 

hva islam mener og alle muslimer skal tro. Det er derfor ikke overraskende at vi finner stort 

mangfold i hvordan islam blir praktisert og hvordan de religiøse kildene blir tolket i ulike 

deler av verden. Lahoucine Ouzgane hevder, med referanse til Edward Said, at islam i vestlig 

diskurs ofte har vært brukt essensialiserende, som en ”easy catchall term, an Orientalist 

construct”, og uttrykker personlig ubehag ved å skulle benytte islam som kategori.11 

Jeg deler bekymringen for bruken av islam som altomfattende kategori og 

forklaringsmodell for ulike typer kulturelt og sosialt ubehag i Vesten. Det er viktig å se at 

islam, på linje med andre religioner, ikke fungerer uavhengig av kontekst, og at det finnes 

flere ulike retninger og utallige tolkninger av religionens budskap. Kulturelle omgivelser, 

situering i tid og maktrelasjoner er forhold som påvirker islam som religion og muslimer som 

individer. Imidlertid vil religiøse muslimer gjerne fastholde at ”islam er én”, og også andre 

argumenterer for at det finnes noen ting som er felles for de fleste muslimer.  

Khader skriver om familie- og livsmønstre blant muslimer i Danmark med opprinnelse 

i det han definerer som ”Midtøsten”, de islamske kjerneområdene fra Pakistan til Marokko og 

Tyrkia til Somalia, at  

Trods de sproglige, politiske, historiske, økonomiske og sociale forskelle landene 
imellem og trods forskellene i skikke, normer og værdier fra egn til egn, påvirker 
islam livsformen overalt i Mellemøsten. Der er store afvigelser i de måder, som 
islam praktiseres på, og i fortolkningerne af islam er forskellige, men den 
ideologiske basis er den samme [...] Ligesom kristendommen i høj grad har spillet 
en rolle for kulturudviklingen i Europa, således har islam i mere eller mindre grad 
præget den måde, man lever og tænker på i Mellemøsten.12 

Khader hevder altså at islam som religion har ytt kulturell påvirkning i de områder der den er 

den dominerende religion, og at dette kommer til uttrykk i likheter innenfor levesett og 

tankesett blant personer med så ulike opprinnelser som for eksempel Tyrkia, Pakistan og 

Somalia. Denne overbevisningen speiles i bokens undertittel Det islamiske familie- og 

                                                 
10 Vogt 1993:120 
11 Ouzgane 2003:232 
12 Khader 2002:20-21 
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livsmønster i Danmark og Mellemøsten, som altså impliserer at det finnes ett felles familie- og 

livsmønster blant disse ulike muslimske gruppene.  

Blant religiøse muslimer kan det utvilsomt sies at det finnes enkelte felles referanser. 

Religionsforskere er skjønt enige om at tross alt mangfoldet ligger noen urokkelige felles 

dogmer og kilder til grunn for alle former for islam. Utgangspunktet er, igjen ifølge Vogt, 

dogmet om Guds énhet og det gjennomgripende enhetsbegrepet tawhid som er utledet av 

dette. Deretter følger troen på profetene, den hellige Koranen og profeten Muhammeds 

eksempel, sunnaen. Fra dette felles grunnlaget springer ulike tolkninger og retninger ut.13 

Islam er som religiøst livssyn et svært omfattende system av regler og anbefalinger som 

legger føringer for de fleste av livets sider for den troende, fra det mest abstrakte moralske 

plan til de mest hverdagslige praktiske problemer. Forholdet mennesker imellom, og dermed 

også mellom kjønnene, faller også inn under de områder religionens kilder omtaler.14  

Selv har jeg forsøkt å forholde meg åpent til informantenes egne definisjoner og 

kategoriseringer av islam og kultur og forholdet mellom disse. Jeg har brukt generaliserte 

formuleringer som ”hva oppfatter du at islam sier om...?” for nettopp å åpne for deres aktive 

definisjoner av islam, noe informantene har forholdt seg ulikt til. Noen har sett det som lite 

problematisk å snakke om islam som noe enhetlig, mens andre har presisert i sin respons at 

det ikke går an å snakke om ”islam som sådan”, men at ulike retninger, tolkninger og 

kulturelle settinger må tas med i betraktning.  

Informantutvalget omfatter ulike nasjonaliteter og etnisiteter, morsmål, forskjeller i 

teologisk tolkning av islams budskap, aldersgrupper og ulikheter i  utdannings- og lønnsnivå. 

Det informantene deler er en (kulturell) sosialisering der islam har inngått som religiøs 

referanse, samt en posisjonering i det norske samfunnet som muslimske menn, med alle de 

ovenfor nevnte implikasjoner. Noe av målet med dette prosjektet har følgelig vært å se 

hvordan disse ulikhetene og likhetene manifesterer seg i deres tanker omkring islam, det 

norske samfunnet og det å være mann.  

1.3 Forskningshistorie 

Da jeg søkte etter litteratur om islam og kjønn, fant jeg en mengde litteratur om islam og 

kjønn som ved nærmere ettersyn viste seg å kun omhandle det feminine kjønn. Hvorfor denne 

manglende interesse for det maskuline kjønn innen islam? I et spesialnummer av tidsskriftet 

Men and Masculinities tilegnet muslimske maskuliniteter hevder Lahoucine Ouzgane at  

                                                 
13 Vogt 1993 
14 Vogt 1993, Dahl 1997, Bouhdiba 1986   
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[...] dominant (heterosexual) masculinity in Islamic cultures has so far remained an 
underexamined category that maintains its power by refusing to identify itself. 
Except for one single book [Ghoussoub & Sinclair-Webb 2000], there are very few 
studies that render Muslim men visible as gendered subjects and that show that 
masculinities have a history and clear characteristics that form an integral part of 
the gender relations in Muslim cultures.15 

Mitt mål har følgelig vært å frembringe nytt materiale på et lite utforsket felt. Prosjektet har 

imidlertid vokst frem inspirert av ulike fagtradisjoner og kunne ikke vært gjennomført uten 

støtte fra tidligere forskning omkring menn og maskuliniteter, menn i 

minoritetssammenhenger og islam. 

Mannsforskningen og det maskuline 

Where men’s outlooks and culturally defined characteristics were formerly the 
unexamined norm for science, citizenship and religion, the specifity of different 
masculinities is now recognized, and their origins, structures, and dynamics are 
investigated.16 

Mannsforskningen er et tverrfaglig felt med menn og maskuliniteter som studieobjekt. Menns 

opplevelser studeres som spesifikt posisjonerte fenomener innenfor sosiale, historiske og 

kulturelle rammer og viser at der kvinnen har vært usynlig i historie og forskning som følge 

av sin manglende plass i søkelyset har mannen blitt usynliggjort i sin mannlighet gjennom å 

beslaglegge fokuset. Det mannlige har dermed fått en aura av nøytralitet og normalitet som 

tilslører det kjønnede ved også menns tanker, handlinger og opplevelser. Mannsforsker Robert 

Connell vektlegger at maskuliniteter, som andre sosiale fenomener, både aktivt former og 

formes av historien.17 Dette betyr at menn både er produkter av den tid de lever i og aktive 

pådrivere i historisk utvikling. 

Mannsforskningen har påvist at forestillinger om hva som er mannlig og maskulint 

vokser ut av møtet og interaksjonen både mellom kjønnene og mellom medlemmer av samme 

kjønn. Menn har som gruppe større makt enn kvinner som gruppe, men noen menn har også 

større makt enn andre menn. Det eksisterer, som vi så i sitatet overfor, forskjellige 

maskuliniteter blant menn og videre interne maktforhold mellom ulike former for 

maskulinitet. 

Antologier over forskning på menn og maskuliniteter har vært nyttige inngangsporter 

for dette studiet, og særlig har mannsforskerne Robert Connell og Michael Kimmel vært 

                                                 
15 Ouzgane 2003:231, min utheving 
16 Connell, Hearn & Kimmel i Kimmel, Hearn & Conell 2005:1 
17 Connell 2005:81 
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sentrale for min innføring i feltet.18 Også noe norsk mannsforskning har jeg brukt, deriblant 

særlig Øystein Gullvåg Holter og Helene Aarseths Menns livssammenheng.19  

Minoritetsmenn under lupen 

Synliggjøringen av makthierarkier blant menn i et samfunn har ført til et behov for å studere 

menn i minoritetsposisjoner som situerte aktører i et komplekst univers av relasjoner og 

maktstrukturer. Såkalte black masculinity studies vokste frem i USA på 1970- og 80tallet og 

har gitt opphav til forskning på ulike minoritetsmaskuliniteter, også i Europa. Noen 

hovedtrekk ved denne formen for maskulinitetsstudier er tanken om at menn står over kvinner 

i maktbalanse, men at hvite menn står over fargede menn. Hudfarge synliggjøres i kontrast til 

hvithet, en farging som bærer i seg forestillingen om et avvik eller en urenhet. Black 

masculinities-tradisjonen reiser spørsmål omkring hvordan menn innenfor synlige minoriteter 

i et samfunn former sine maskuliniteter i et samspill mellom relasjoner internt i minoriteten 

og i forhold til majoriteten.  

Det foregår i dag nybrottforskning også i Norge innen etniske minoriteters 

maskuliniteter, også blant muslimske grupper. Thomas Michael Walle arbeider med en 

doktorgradsavhandling om maskuliniteter blant pakistanske menn i Norge, basert på feltarbeid 

blant cricketspillende menn av pakistansk opprinnelse i Oslo. Walle har også skrevet artikler 

og holdt foredrag som har gitt svært nyttig bakgrunnsinformasjon til mitt prosjekt.20 Tidligere 

likestillingsdirektør Long Litt Woon var også svært opptatt av minoritetsmenns situasjon i 

Norge i sin virkeperiode, og hennes taler har bidratt med perspektiver til prosjektet.21 

Mannen i islamforskningen 

Det er som nevnt ikke skrevet nevneverdig mye om koblingen mellom islam og maskulinitet 

innen islamforskning, verken på verdensbasis eller i Norge. Forskningslitteratur om islam i 

Norge og Europa generelt og om islam og kjønn (kvinner) spesielt, har imidlertid bidratt med 

viktig bakgrunnskunnskap for prosjektet.  

Ziba Mir-Hosseini, iransk sosialantropolog og aktiv og innflytelsesrik deltaker i den 

akademiske debatten omkring kvinnens stilling i islam, hevder at forskningen på kjønn i islam 

opererer på tre nivåer. Det første nivået dreier seg om tolkning og refortolkning av religionens 

tekster. Det andre nivået omhandler lokale og nasjonalpolitiske ideologier basert på islam, 

                                                 
18 Brod 1987, Lancaster & di Leonardo 1997, Whitehead & Barrett 2001, Adams & Savran 2002 
19 Holter & Aarseth 1993 
20 Walle 2004, Walle 2006 
21 Woon 2004 A, Woon 2004 B 
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med vekt på deres historiske, kulturelle og sosiale partikularitet. Siste nivå er sjelden i kontakt 

med de to første, her står det levde liv hos individer og lokalmiljøer i fokus. En slik inndeling 

avdekker noe jeg selv også har sett som et gjennomgående trekk ved litteraturen omkring 

islam og kjønn, og som et problem i utformingen av mitt eget prosjekt: forskningen blir lett 

enten fjern fra det hverdagslige eller fjern fra all teologisk debatt.  

Islamforskere finner ikke noe entydig bilde av mannens stilling innenfor islams kilder. 

Koranen, Profeten Muhammeds tradisjon slik den er nedtegnet i hadithlitteraturen og sharia 

gir ingen enstydig forståelse av mannen og hans posisjon i forhold til kvinnen og til Gud. 

Videre finnes det mange ulike tolkninger av kildene innenfor de forskjellige trosretninger og 

lovskoler, som til dels motsier hverandre i sine tolkninger av kildenes rettesnorer. Forskere 

har i tillegg ofte ulike mål med sine studier av islam og kjønn, noe som kommer frem i deres 

tolkninger av kildenes ordlyd. Mir-Hosseini hevder endatil at mange av publikasjonene som 

utkommer omkring temaet kjønn innen islam i virkeligheten er polemikk utformet fra 

ideologiske ståsteder skjult bak en vitenskapelig akademisk kappe. 22 Jeg har benyttet 

litteratur innenfor alle Mir-Hosseinis tre nivåer og hentet inspirasjon, direkte og indirekte, fra 

deres ulike foki og tema. 

I ulike verk omkring familiens betydning og ordning i islam har jeg funnet materiale å 

sammenlikne funn med og diskutere begreper og tolkninger med og mot. Spesielt har Tove 

Stang Dahls The Muslim Family, Naser Khaders Ære og skam om muslimske familier i 

Danmark og svenskene Samuelsson og Brattlunds Kärlek och familjeliv enligt islam vært 

nyttige kilder.23  

1.4 Oppgavens oppbygning 

Etter denne innføringen i studiefeltet, vil jeg videre i kapittel 2 redegjøre for de teoretiske 

perspektiver som ligger til grunn for prosjektet, og i kapittel 3 beskrive hvilke metoder som 

har blitt benyttet og kort presentere det empiriske materialet. I kapittel 4 analyserer og tolker 

jeg informantenes forhold til islam og generelle idealer og forestillinger knyttet til 

maskulinitet. Kapittel 5 kontekstualiserer maskulinitetsforestillingene videre gjennom 

fremlegging av informantenes forhold til sine norske omgivelser. Etter disse to presentasjons- 

og tolkningskapitlene er det i kapittel 6 på tide med en sammenføying og diskusjon av 

hovedfunnene og noen konkluderende bemerkninger.  

                                                 
22 Mir-Hosseini 1999:3 
23 Dahl 1997, Khader 2002, Samuelsson & Brattlund 1996  
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Kapittel 2 Teoretiske perspektiver 
[...] men are not born: they are made; they construct their masculinities within 
particular social and historical contexts. Thus, masculinities in Islamic contexts 
emerge as a set of distinctive practices defined by men’s positionings within a 
variety of social structures. 24 

Utgangspunktet for min tenkning omkring menn og maskuliniteter i dette prosjektet har vært 

at muslimske maskuliniteter, som Ouzgane her sier med en parafrasering av Simone de 

Beauvoir, skapes og reforhandles mellom menn som situerte aktører på sosiale arenaer i 

historisk tid. For muslimske menn i Norge er det mange forhold som spiller inn i slike 

maskulinitetsprosesser. De skaper sine maskuliniteter innenfor de rammer som deres posisjon 

som ektemenn, fedre, sønner, brødre, yrkesutøvere med en dertil hørende sosial status og 

medlemmer av en kulturell, etnisk, språklig og religiøs minoritet i dagens pluralistiske Norge 

og globaliserte verden gir dem. Å studere maskulinitet blant muslimske menn i dagens Norge 

vil altså si å ta for seg både psykologiske, sosiale, kulturelle og religiøse spørsmål. 

Å studere religion kan på liknende måte dreie seg om å ”låne” teoretiske blikk fra en 

rekke ulike fagtradisjoner i forsøk på å forstå og forklare religiøse spørsmål gjennom 

kombinasjoner av disse. La meg nå mer konkret presentere hvilke teoretiske 

inspirasjonskilder og tolkningsnøkler jeg har tatt utgangspunkt i for å forsøke å forstå hva det 

vil si å være mann og muslim i Likestillingslandet Norge i 2006. 

2.1 Å finne og forstå kjønn og maskulinitet 

Å bedrive maskulinitetsforskning dreier seg som nevnt om å søke etter det kjønnede, det 

maskuline, i et gitt materiale. Men hvordan skal man lete etter kjønn og hvordan skal man 

forstå det man finner? Vitenskapsfilosofen Sandra Harding lanserer i sin bok The Science 

Question in Feminism en inndeling av kjønn som analytisk kategori i tre nivåer etter hvordan 

hun mener kjønn opptrer i sosialt liv.25 Under overskriften ”Gender: Individual, structural, 

symbolic –and always asymmetric”, skriver hun blant annet 

An adequate theorization of gender will always lead us to ask questions about the 
interactions between gender symbolism, the particular way in which social labor or 
activity is devided by gender, and what constitutes gendered identities and desires 
in any particular culture.26 

Sosiolog Karin Widerberg forklarer individuelt kjønn som betegnelsen på de individuelle 

prosesser hvor kjønnsidentitet formes rundt kjønnssymboler og kjønnsarbeidsdeling.27 

                                                 
24 Ouzgane 2003:232 
25 Harding 1990:52 
26 Harding 1990:55-56 
27 Widerberg 1992:295 
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Strukturelt kjønn betegner sosiale prosesser og aktiviteter i et samfunn som baserer seg på 

dualistiske kjønnsmetaforer. Symbolsk kjønn henviser til konsekvensene av at dualistiske 

kjønnsmetaforer brukes symbolsk, og her nevner Widerberg som eksempel koblingen mellom 

mannlighet, rasjonale og handling og mellom kvinnelighet, emosjoner og passivitet. 

Widerberg presiserer deretter at denne skjematiske inndelingen ikke må hindre forskere fra å 

ha blikk for forbindelser mellom disse nivåene, og at det kjønnede kanskje nettopp er det som 

binder disse tre nivåene sammen.28  

I sammenheng med dette skriver litteraturviter og mannsforsker Jørgen Lorentzen i 

Kjønnsforskning. En grunnbok at vi må forstå ”maskulinitet” i forskningsøyemed som et 

analytisk begrep for å forstå menns posisjoner innenfor kjønnede praksiser og systemer. Han 

mener videre det er viktig å holde fokus på maskuliniteter, i flertall, som ”institusjonelle 

praksiser og kulturelle former”, og ikke bare enkeltmenns identitet eller personlighet.29 

Lorentzen viser hvordan norsk og nordisk kjønnsforskning har satt fokus på de relasjonelle 

sidene ved maskulinitet, både gjennom studier av mannens forhold til familie og arbeidsliv og 

gjennom fokus på forholdet mellom mannlighet og umannlighet. Han hevder i forbindelse 

med det siste at mannligheten ”fremtrer tydeligst når den blir problematisert eller truet av 

muligheten for å umannliggjøres”.30 Å studere menns relasjoner til familie og sosiale 

omgivelser og deres forestillinger om umannlighet kan dermed være innfallsvinkler i søket 

etter deres maskulinitetsforestillinger. 

2.2 ”Våre menn” og ”deres menn” 

Thomas Walle hevder i artikkelen Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst at det i 

moderne norsk maskulinitetsdiskurs foregår en marginalisering og underordning av 

minoritetsmenn.31 I diskursen, sier han, har minoritetsmenn arvet det majoriteten ser på som 

en foreldet form for maskulinitet –en negativ, ”hard” måte å være menn på, mens norske 

menn ses som deres ”myke” og likestillingsvennlige motparter. Konstruksjonen av bildet av 

”de andres menn” i norsk diskurs har altså laget et skille mellom våre menn som ”moderne” 

og deres menn som ”tradisjonelle”. Walle henviser til mannsforsker Claire Alexanders 

liknende arbeid med svarte maskuliniteter i England og siterer 

Det er ironisk at samtidig som hvite maskuliniteter i økende grad har blitt kastet ut 
i krise og fragmentering, så har svart maskulinitet gjennom ”rase” blitt sementert 
som den nye vissheten –den ”autentiske” maskuliniteten som hvite maskuliniteter 

                                                 
28 Widerberg 1992:295 
29 Lorentzen 2006:128 
30 Lorentzen 2006:129 
31 Walle 2004 
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defineres og utøves opp mot –ofte voldelig. Maskulinitet i sin svarthet tjener 
således til å naturalisere og essensialisere mannlige identifikasjoner, fortrenge mer 
komplekse representasjoner og benekte svarte mannlige subjektiviteter. 32 

En påstand her er altså at svarte (eller fargede) menn nektes subjektivitet og mangfold, og 

dermed konstrueres, i offentlig fremstilling og opinion, som en homogen gruppe med felles 

identitet og handlingsmønstre. Deres påståtte ”autentiske” maskulinitet fungerer som et 

kontrastbilde i dannelsen av hvite maskuliniteter.33 Walle skriver i artikkelen ”Kjønn og 

etnisitet” at 

I praksis opererer mange med en essensialistisk kjønnsforståelse av gutter og menn 
fra etniske minoriteter, en forestilling om mannens iboende og medfødte 
egenskaper som for lengst har blitt forkastet i analysen av kjønnspraksiser blant 
menn fra majoritetsbefolkningen. 34 

I sammenheng med majoritetens benektelse av subjektivitet og sosialitet hos minoritetsmenn, 

kan det være interessant hvordan psykoanalytiker og filosof Frantz Fanon beskriver hudfarge 

som et faktum både forut for og etter atferd. Med dette mener han at fordommer mot fargede 

menn som gruppe er umulige å motbevise gjennom individuelle fargede menns handlingsvalg, 

de eksisterer forut for og etter –og altså uavhengig av– empiri.35 Avvik fra fordommene 

regnes heller som et avvik fra fargen, av typen ”han er utenlandsk, men han er veldig flink, 

altså!”.   

Mannsforskeren Michael Kimmel hevder videre at forhandlinger omkring 

maskulinitetsformer er grunnleggende for offentlig debatt uansett om den dreier seg om 

religion, politikk eller andre tema. Kritikk av ”de andres” maskulinitet er et viktig element i 

kampen om makt i et samfunn, og ”de andres” menn anklages i slike sammenhenger gjerne 

for å enten være altfor maskuline eller ikke maskuline nok. I slike offentlige anklager av ”de 

andres” maskulinitet henvises det ikke sjelden til deres angivelige vold mot sine kvinner.36 

Long Litt Woon hevder å ane slike tendenser i norsk offentlig debatt i dag.  

Temaer knyttet til etnisk diskriminering og kjønnsdiskriminering sees gjerne som 
separate saker, med ett viktig unntak i den offentlige debatten. Det er når vi 
snakker om ikke-vestlige menns undertrykking av ’sine’ kvinner. Da kobles det 
gjerne fritt mellom etnisk tilhørighet, religion og kjønn. 37 

                                                 
32 Alexander sitert i Walle 2004:348 
33 Jeg ser det her relevant å trekke en parallell til en av de kanskje best kjente teorier om å skape seg selv 
gjennom å skape bilder av ”den andre” som sin polare motpart, nemlig orientalismen slik Edward Said 
presenterer den. Said 2004 
34 Walle 2006:225 
35 Fanon i Adams & Savran 2002:232-244 
36 Moustgaard 2005 
37 Woon 2004 B 
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Imidertid er det også viktig å presisere at motstridende forestillinger om maskulinitet ikke er 

et moderne fenomen.38 Dersom vi kunstig forenkler dagens situasjon for menn som en helt ny 

konflikt mellom ”tradisjonell” og ”moderne” maskulinitet, står vi i fare for å overse at slike 

motsetninger alltid har eksistert i forhandlinger om maskulinitet og at maskuliniteter med 

disse trekkene fint kan eksistere parallelt i et samfunn og virke konkurrerende eller 

supplerende for individuelle menn i ulike situasjoner. 

2.3 Makt, avmakt og motmakt 

Maskulinitet har altså, som vi har sett, blitt studert som et sosialt fenomen basert på 

forhandlinger i relasjoner preget av makthierarki. Ettersom menn er situerte aktører innenfor 

et landskap av ulike tilhørigheter og maktrelasjoner, skriver Lorentzen at mannsforskningen i 

hele sin virkningshistorie har måttet ta høyde for ”motsetningene og paradoksene i menns 

verden, hvor makt og avmakt kan henge tett sammen på samme måte som mannlighet og 

umannlighet er tett knyttet til hverandre og skaper en kontinuerlig utrygg og risikofylt 

hverdag for menn”.39  

Makt kan forstås og defineres på forskjellige måter. Rettssosiolog Thomas Mathiesen 

trekker frem forståelser av makt som 1) personlig viljesmakt: mulighet til å få ens egen vilje 

igjennom i sosialt liv tross motstand fra andre aktører, 2) strukturell innflytelse: rammene som 

gir muligheter og begrensninger for menneskelig aktørskap og 3) ikke-lokalisert innflytelse: 

makt som en del av alle forhold.40 En slik fremstilling av ulike maktdefinisjoner viser at makt 

kan ha ulike nivåer og aspekter knyttet til seg og forstås ulikt i forskjellige kontekster.  

Long Litt Woon har i sammenheng med maktspørsmål knyttet til minoritetsmenns 

stilling i det norske samfunnet uttalt at  

Mange innvandrermenn opplever tap av makt- et tap som ikke nødvendigvis 
handler om tap av makt over kvinner- men makt over egen livssituasjon. For 
eksempel vil mangel på jobb oppleves som svært traumatisk for en mann som har 
som sitt hovedansvar å være familiens forsørger. Samtidig opplever nettopp mange 
innvandrermenn at det er svært vanskelig å komme inn på det norske 
arbeidsmarkedet. Blant de som får jobb, vil mange (ironisk nok) få såkalte kvinne-
jobber, med et så lavt lønnsnivå at det utelukker muligheten for forsørgeransvar, 
både for norske kvinner og for menn med innvandrerbakgrunn.41  

Woon sier videre at innvandrermenn i Norge i dag opplever å havne i en situasjon som norske 

kvinner har lange tradisjoner for å kjempe mot. 

                                                 
38 Brod 1987 
39 Lorentzen 2006:135 
40 Mathiesen 2005:142-143 
41 Woon 2004 A 
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På lik linje med at det internt i et samfunn kan eksistere et hierarki av maskuliniteter, 

ser forskere tendenser til et liknende system av kjønnsordninger på globalt plan, spredt 

gjennom globaliseringsprosesser. Mannsforsker Robert Connell hevder å se framveksten av 

en global kjønnsorden der europeiske/amerikanske kjønnsordninger står i en hegemonisk 

posisjon og deres ideer spres verden over i stadig økende fart og intensitet. Noen mennesker 

tar imidlertid til motmæle mot disse effektene av globalisering, og Connell nevner her noen 

muslimske grupper spesifikt.   

We should also register the strength of reactions against the Western gender order. 
The most dramatic, in the last two decades [since the early 1970s], has been in 
those parts of the Islamic world where political independence has been followed by 
a reassertion of men’s patriarchal authority. Men who have forced women to wear 
the veil and withdraw from public arenas are pursuing a gender politics through the 
same gestures as an anti-colonial politics. (This is not a necessary part of islam; the 
largest Islamic country in the world, Indonesia, pays no attention to the veil).42 

Motmakt kan altså være et alternativ til avmakt, og religion kan for enkelte være en mulig  

kilde til motmaktsarbeid. Mannsforsker Michael Kimmel har funnet tegn på at 

antiglobaliseringsarbeid i seg selv er et kjønnet prosjekt for noen av deltakerne i 

ekstremistiske grupper, både hvite amerikanske rasistbevegelser og islamister. Deres mål er å 

gjenvinne og gjenopprette en ”opprinnelig, ekte” maskulinitet som har gått tapt i det moderne 

og globaliserte verdenssamfunnet. I et intervju med det danske Forum for køn og kultur 

uttaler Kimmel at  

Islamiske fundamentalister bruger også maskulinitet som et personligt 
genoprettelsesredskab [...] Under Taliban i Afghanistan var målet ikke bare at tage 
kvinderne og spærre dem inde i deres traditionelle kønsrolle, at genfeminisere 
kvinderne. Målet var også at genmaskulinisere mænd.43  

Selv om den form for religiøs motstand Connell og Kimmel viser til langt fra er den vanligste 

blant verdens muslimer, viser de likevel at islam kan være en kilde til motmakt mot uønsket 

påvirkning eller en følelse av å stå overfor en kulturell overmakt. Dette tyder sammen med 

Woons analyse av innvandrermenns posisjon i dagens Norge på at begrepene makt, avmakt 

og motmakt kan være nyttige for å sette individuelle menns erfaringer inn i en større 

sammenheng.  

2.4 Ære og skam 

Ære og skam er et begrepspar som har vært flittig brukt for å forklare kulturelle og sosiale 

relasjonsmønstre i studier av mennesker i og fra de samfunn som mine informanter har sine 

opphav i. Naser Khader skriver at 
                                                 
42 Connell i Adams & Savran 2002:256 
43 Moustgaard 2005:3 
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Det er ikke kun religionens forskrifter, der præger hverdagen i Mellemøsten. Også 
traditionens uskrevne love spiller en væsentlig rolle. Vigtigst og mest udbredt er de 
værdinormer, der knytter sig til begreberne ære og skam, begreber, som også findes 
i ikke-islamiske samfund, og som ikke behøver at have noget med religionen at 
gøre.44  

Også i norske medier har begrepsparet vært i bruk som forklaringsmodell i sammenheng med 

nyhetssaker og påfølgende offentlige debatter om blant annet tvangsekteskap og såkalte 

æresdrap. Khader skriver at slike strukturerende normer også finnes i vestlige samfunn, men 

at de da gjerne kommuniseres gjennom annen ordbruk, og at det oftest er i omtalen av ”de 

andre”, og da særlig muslimer, at begrepene ”ære” og ”skam” tas i bruk.  

Bruken av disse begrepene har imidlertid vært svært omdiskutert, spesielt innenfor 

sosialantropologien, de siste tiårene. Det finnes flere motstridende definisjoner av begrepene 

og teorier om hvordan de skal benyttes, om i det hele tatt. Khader skriver under overskriften 

”Definition af ære og skam” følgende: 

Ære- og skambegreberne kan ikke forstås isoleret fra hinanden. De udgør to 
yderpunkter af samfundets værdiskala. Det er ved at betragte det første som 
belønning og det andet som som en straf, at den enkelte udformer sin adfærd. Hvis 
et individ vil have social status i familien og samfundet, må det leve op til nogle 
bestemte samfundsmæssige idealer. Kan individet ikke det, påføres man skam. Når 
man mister sin ære, er det det samme som at miste sin værdighed som menneske og 
socialt væsen [...] Det er en relativ værdiskala, som altid skabes i en relation til 
andre –et publikum. Det er en kønsspecifik værdiskala, der tydelig markerer 
forskellene mellem mænd og kvinder: Mænd komkurrerer om deres ære og frygter, 
at kvinderne bringer skam over dem. Derfor skal kvindene beskyttes.45  

En slik definisjon av ære og skam har blitt motsagt av blant andre sosialantropolog Unni 

Wikan. I en artikkel basert på sine feltarbeider i Kairo og en by i Oman ved navn Sohar, 

hevder Wikan at ære og skam ikke kan sies å være gjensidige motpoler.46 Hun hevder at ære 

og skam ikke opererer på samme erfaringsnivå, at de forholder seg ulikt til handling og 

bygger på ulike ideologier. Ifølge Wikan er ”ære” et erfaringsfjernt begrep, mens ”skam” er 

erfaringsnært og hverdagslig. Ære beskriver videre kvaliteter som knytter seg til en hel 

person, mens skam dreier seg om spesifikke handlinger og ikke om den handlende person per 

se. Gjennom sin bruk har begrepet ”ære” i tillegg blitt bærer av en mannlig ideologi. Dette 

gjør det ifølge Wikan vanskelig å se disse begrepene som motpoler. 

Videre skriver Khader om ære/skam som avhengig av et publikum. ”Man taber ansigt i 

forhold til nogle andre. Man spejler sig i sine omgivelser –naboer, venner, familie- og i deres 

øjne taber man ansigt”.47 Skam er noe som påføres en person av dennes omgivelser, som den 
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speiler seg i, og skam rammer også utover det enkelte individ. Khader skriver ”[f]elles for 

æresbegrebet i Mellemøsten er, at det ikke kun handler om den enkelte person, men også kan 

omfatte både et kollektiv –som familien eller stammen- og nationen”.48 Også behandlingen av 

de kollektive sidene ved ære og skam problematiseres av Wikan. Når det gjelder skam, viser 

Wikan til at dette behandles svært ulikt i ulike samfunn og at slike kollektiver eller samfunn 

ikke nødvendigvis er så fordømmende som antropologisk litteratur gjerne vil ha det til.49 

Enkelte steder kan kollektiver faktisk bidra til å ”skjule det som skjules bør” heller enn å 

sanksjonere. Videre er det ikke nødvendigvis så lett å fastslå hvem som utgjør det kollektivet 

eller samfunnet som individer speiler seg i, særlig fordi menn og kvinner gjerne har noe ulike 

livsverdener i disse delene av verden, noe som vanskeliggjør generelle utsagn om samfunnets 

eller kollektivets monolittiske vurdering av et individs livsførsel.  

I Khaders definisjon av ære ligger videre en antakelse om at ære er noe menn aktivt 

konkurrerer om og kvinner passivt forsvarer gjennom å ta vare på sin seksuelle dydighet. 

Wikan finner imidlertid i sitt materiale at kvinner kan ha sin egne måter å vurdere og 

konkurrere om ære på, særlig gjennom å utvise gjestfrihet. Lila Abu-Lughods feltarbeid blant 

egyptiske beduiner står også i opposisjon til en slik oppfatning. I følge Abu-Lughod 

konkurrerer kvinner og menn om ære basert på de samme kriterier blant Awlad Ali, om enn 

på ulike premisser. Dette viser at hva som bringer ære blant grupper av mennesker varierer, 

også når det gjelder hvordan kjønnene behandler ære. 

Jeg har valgt å presentere begrepene ”ære” og ”skam” fordi de er så hyppig brukt både 

i forskning og media, og på denne måten både utgjør noe jeg må forholde meg til i møte med 

mennesker fra disse områdene og videre utgjør noe informantene må forholde seg til i sin 

omgang med norsk offentlighet. Informanten Younas henviste for eksempel ved en anledning 

til ”den berømte æren” som mulig forklaring til et av mine spørsmål. Ære- og skamdebatten 

stiller videre noen interessante spørsmål om forholdene mellom individer og 

kollektiver/omgivelser. Et annet felt der slike problemstillinger står i fokus, er debatten 

omkring begrepet ”identitet”.  

2.5 Identitet 

Slik jeg har valgt å bruke begrepene ”muslim” og ”islam” i prosessen med utvalget av 

informanter, dreier det seg i stor grad om forhold mellom selvidentifisering og ekstern 

identifisering. Flere av de tema jeg har tatt opp i intervjuene har også omhandlet tilhørighet og 
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distanse, og det kan derfor være på sin plass med noen ord om hvordan jeg har forholdt meg 

til spørsmål omkring identitet. Dette er jo et begrep det har vært skrevet og diskutert mye 

omkring andre steder, så jeg vil her begrense meg til spørsmål knyttet til mine informanter og 

tema heller enn å oppsummere diskursen. I Balansekunstnere diskuterer Annick Prieur 

identitetsbegrepet og hvordan hun gjennom sine møter med minoritetsungdommer i Norge 

oppfatter at identitet gjøres og kommuniseres.50 Prieur legger vekt på at identitet er 

interaksjonelt og relasjonelt, at et menneske alltid må forholde seg til omgivelsenes blikk, og 

at enkeltpersoner konstruerer sine selvforståelser innenfor bestemte rammer de selv ikke har 

valgt. Skapelse av identitet foregår i et samspill mellom den kunnskapsoverføring som finner 

sted i sosial interaksjon (sosialisering), det enkelte individets valg av nærhet og avstand 

(konstruksjon) og hvordan omgivelsene ser på og forholder seg til individet 

(lesning/tolkning). Den enkeltes frie valg i dette identitetsarbeidet begrenses av kroppens 

sosiale betydningsbærere og deres tolkning og verdivurdering blant omgivelsene. Kjønn, 

hudfarge, alder og språkføring er vanskelig foranderlige sosiale markører og spiller inn på 

hvordan en person blir oppfattet og oppfatter seg selv i omgangen med sine omgivelser.51  

Hvordan skal vi forstå forholdene mellom individet, familien, minoritetsgruppen og 

storsamfunnet? Det har vært vanlig i migrasjons- og kulturstudier å skille mellom 

individualistiske og kollektivistiske eller holistiske menneskesyn i ulike samfunn, kulturer og 

grupper. Informanten Mahmoud beskriver det samfunnet han vokste opp i som et ”samfunn 

som satser veldig mye på det sosiale”, og forteller videre at noe av det viktigste for ham selv i 

hans nye norske tilværelse var å finne et fellesskap han kunne føle seg hjemme i. Thomas 

Walle diskuterer forholdet mellom holistiske og individualistiske personbegreper og 

samfunnsideologier i forhold til forståelsen av mannlighet i en pakistansk storby og blant 

minoritetsmenn med pakistansk opprinnelse i Norge. Han henviser til Louis Dumonts 

inndeling i samfunn med en individualistisk ideologi, samfunn der individet er den 

overordnete verdi, og samfunn med en holisktisk ideologi der samfunnet som helhet og 

fellesskap er den overordnete verdi.52 Walle hevder derimot at individualistiske og holistiske 

ideologier ikke må ses som gjensidig utelukkende kategorier, men heller som ytterpunkter 

langs et kontinuum som finnes i alle samfunn og som aktualiseres i varierende grad i ulike 

situasjoner. Menn befinner seg alltid i et spenningsforhold mellom kollektiver og 

individualistisk ideologi, et spenningsforhold som i en minoritetskontekst i det 
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individfokuserte Norge ”kan [...] bli ytterligere artikulert”.53 Ulike typer fellesskap kan være 

aktuelle kilder for identitet blant mine informanter, både familien, det etniske fellesskapet, 

kategorien innvandrer og religiøse fellesskap –som vi vil se nedenfor også kan være både 

kjønnede, etniske og språkfellesskap. Det blir dermed viktig å se hvordan de enkelte menn 

balanserer holistiske og individualistiske ideologier gjennom maskulinitetsforhandlinger i 

ulike kontekster.  

I sine møter med norske ungdommer med innvandrerbakgrunn fant Prieur at religion 

for mange var en sentral kilde til identitet, og at islam hadde en spesielt sterk plass som 

identitetskilde blant hennes informanter.54 Hun gjør videre oppmerksom på at hennes 

informanter ikke ukritisk arvet deres foreldres religion, men selv aktivt formet et islam som 

passet for dem. Fra sine studier i Sverige skriver Samuelsson og Brattlund at  

Mötet med den svenska samlevnadsstilen kan bli chockartat för en troende muslim. 
Många gånger svarar man med ett starkt avståndstagande till de svenska attityderna 
och en idealisering av islam. Man blir mer muslim än man kanske någonsin var i 
hemlandet. Istället för at lägga av sig sin slöja börjar kvinnan använda den alt 
oftare i Sverige.55  

Av dette ser vi igjen at islam gjennom migrasjon og møtet med et annerledes samfunn kan få 

en styrket posisjon som kilde til identitet. Vi ser også at dette kan være et kjønnet prosjekt. Å 

verne om sitt kjønn ved hjelp av religiøse symboler kan altså være en måte å avgrense seg mot 

omgivelsene, som vi ser gjennom henvisningen til muslimske kvinners bruk av slør. Nilüfer 

Göle hevder at nettopp slørdebatten i Europa har vist at representasjoner av kjønn gjennom 

kjønnede symboler i offentligheten blir viktig når islam blir gjort til en identitetskilde.56 Ulike 

generasjoner av muslimer kan uttrykke forskjellige tanker om religion og kjønn gjennom de 

samme symbolene.     

Som vi så ovenfor, har det blitt hevdet at minoritetsmenn blir fratatt sin rett til 

subjektivitet og sett som del av et kollektiv som deler et sett av karakteristika.57 Prieur 

påpekte også hvordan individer må forholde seg til omgivelsenes tolkning. Medlemmer av 

ulike minoriteter blir på denne måten nødt til å forholde seg til enkeltindividers og 

majoritetens bilder av en selv som både individ og del av en minoritetsgruppe. Den andres 

blikk kan altså spille inn på individets identitetsdannelse på individuelt og kollektivt nivå. 

Thomas Walle har imidlertid påpekt gjennom sitt arbeid med maskuliniteter blant norsk-

pakistanere at betydningen av minoritet-majoritetsrelasjonen ikke alltid er den viktigste 
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relasjonen for maskulinitetsdiskursen i en minoritet. Noen ganger spiller interne forskjeller og 

relasjoner større rolle i dannelsen av maskulinitet.58 I dette prosjektets tilfelle har jeg fungert 

som en form for representant for majoriteten og videre stilt spørsmål direkte rettet mot 

informantenes forhold til majoriteten, og dette har dermed blitt et sentralt perspektiv i studiet.  

2.6 Religiøse kilders betydning –for den enkelte og samfunnet 

Det finnes en rekke ulike måter for religiøse (og ikke-religiøse) mennesker å forholde seg til 

religiøse kilder på. Teologer og legfolk forholder seg forskjellig til tekstene, og grupperinger 

innenfor både teologenes og de troendes rekker har ulike syn på tekstene og deres 

meningsinnhold. Videre vil religiøse kilder kunne figurere på forskjellige måter i offentlig 

debatt i ulike samfunn etter hvilken status kildene tilskrives av ledende samfunnsgrupper. Syn 

på kildene og hvordan de skal behandles og forstås kan få praktiske konsekvenser i 

dagliglivet, både for individer og hele samfunn. 

De islamske kildene har i ulike muslimske samfunn gjennom historien vært 

implementert på forskjellige måter og i varierende grad i samfunnsstrukturen. Enkelte stater 

har tatt utgangspunkt i de islamske kildene i utformingen av sine grunnlover og øvrig lovverk, 

mens andre har innført deler av den religiøse lovgivningen i sine juridiske systemer. Visse 

stater har på sin side forkastet islamsk lov til fordel for verdslige, vestlig inspirerte 

lovsystemer.59 Hele samfunn har på denne måten blitt formet og påvirket av ledende krefters 

tolkning av de religiøse kildene og deres autoritets-/virkningsområder. I mitt informantutvalg 

er flere grader av islamsk samfunnsimplementering representert. Den prestestyrte republikken 

Iran ble stiftet etter den islamske  revolusjonen i 1979, og både grunnlov og øvrig lovverk er 

basert på Koranen og sharia. I Tunisia har derimot religionen fått en ganske annerledes plass i 

samfunnet, med innføring av en modernistisk tolkning av islamsk familielovgivning. Et utfall 

av denne modernistiske tolkningen er det tunisiske lovverkets forkasting av polygamiet på 

islamsk grunnlag. Pakistan er på sin side et eksempel på en stat der ikke kun 

familielovgivningen er shariabasert, men også deler av strafferetten er basert på islamsk 

lovgivning. 

Mitt informantutvalg omfatter personer med svært varierte syn på islams kilder, 

oppvokst innenfor samfunn der disse kildene spiller ulike roller og har vært tolket forskjellig. 

Et spørsmål i mitt arbeid med empirien har derfor vært hvorvidt og hvordan ulike syn på og 

forhold til kildene spiller inn på tanker om maskulinitet. 
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For å forstå og kontekstualisere mine informanters tanker om maskulinitet, islam og 

det norske har jeg altså valgt flere innfalsvinkler og teoretiske perspektiver. Jeg vil se på deres 

posisjoneringer i spørsmål omkring maskulinitet i forhold til 1) minoritet-majoritetsforholdet i 

maskulinitetsdiskursen 2) maktrelasjoner, 3) ære/skam-debatten, 4) spørsmål knyttet til 

identitet og 5) forhold til religiøse kilder. Før jeg går løs på dette må jeg imidlertid presentere 

de metoder som har vært benyttet i innsamling og bearbeiding av det empiriske materialet. 
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Kapittel 3 Metode og materiale 
Denne studien presenterer et materiale som er produsert for å belyse prosjektets 

problemstillinger. På bakgrunn av de ovenfor nevnte teoretiske perspektiver og den nevnte 

forskningslitteraturen har jeg selv gått aktivt ut og innhentet mitt datamateriale. Her vil jeg 

redegjøre for hvordan dette har funnet sted og hvilke implikasjoner min rolle i produksjonen 

og andre etiske forhold knyttet til innsamlingen kan ha for det materialet jeg har samlet, kort 

presentere informantene og deres kontekst, og redegjøre for hvordan jeg har bearbeidet 

materialet til det foreliggende dokumentet.    

3.1 Datainnsamlingen 

Gjennom å bruke seg selv som instrument i forskningen vil en forsker nødvendigvis påvirke 

sitt materiale i en eller annen form, særlig når forskeren har samlet inn dataene i personlige 

møter slik jeg har gjort her. Det blir derfor viktig å redegjøre for og reflektere rundt min egen 

posisjon og dennes innvirkning på planlegging, innsamling og behandling av materialet. 

Min rolle i produksjonen av materialet  

Etter å ha skrevet mye innledningsvis om muslimske menns situering i det norske samfunnet, 

er det på tide å redegjøre for min egen situering som formgiver og utfører av dette 

masterprosjektet. Min bakgrunn er, kort fortalt, oppvekst i en kristen familie og sosialisering 

inn i ulike kristne miljøer. Jeg har derfor både forståelse for og erfaring med hva det kan 

innebære for et menneske å ha et religiøst livssyn, selv om jeg i dag ikke definerer meg som 

kristen og forholder meg som religionshistoriestudent til spørsmål om religioners 

sannhetsgestalt med metodologisk agnostisisme.  

Opplevelser av islamfrykt i flere kristne sammenhenger skapte en motivasjon hos meg 

til selv å utforske religionens budskap og praksis. Den islamfrykt jeg siden har møtt også i det 

norske samfunnet generelt, og en særlig frykt for muslimske menn som gruppe, har vært min 

inspirasjon bak dette prosjektet. Det manglende rom jeg ser i offentlig debatt for muslimske 

menns tanker og opplevelser, førte til ønsket om å bruke samtaler med muslimske menn som 

metode. Flere av informantene virket nysgjerrige på min bakgrunn og motivasjon, noe jeg 

besvarte med å fortelle dem nettopp dette. På spørsmål om min religiøse tilknytning fortalte 

jeg om min oppdragelse og barnetro, at jeg i dag ikke regner meg som kristen men allikevel 

tror på Gud. Dette var et svar som de fleste slo seg til ro med, og som noen så som en 

anledning til å promotere islam som mulig livssyn for meg -noe jeg tok som et kompliment. 
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I gjennomføringer av kvalitative intervjuer, som dette prosjektet er bygget rundt, vil 

det oppstå en relasjon mellom intervjuer og informant der de inntar posisjoner i forhold til 

hverandre som kan påvirke den informasjonen som kommer frem i løpet av intervjuet. Alder, 

kjønn, grad av kunnskap om intervjutemaene, hudfarge og sosial status er kun noen av de 

forhold som kan påvirke de to partenes posisjonering i en slik intervjusituasjon. En forsker 

kan, dersom han eller hun har en sammensetning av disse karakteristikkene som er symbolsk 

overlegen den informanten har, få en posisjon som ”top dog” i intervjurelasjonen og påvirke 

intervjuinformasjonen deretter. Dersom intervjueren på den andre siden har en symbolsk 

underlegen posisjon i intervjuet, kan dette få en annerledes effekt på informanten og 

materialet. Som Repstad påpeker er spesielt alder og kjønn, og jeg vil i sammenheng med 

mine egne intervjuer legge til hudfarge, gitte størrelser en vanskelig kommer utenom, og som 

kan påvirke intervjusituasjonen og den informasjon som kommer frem. 

I de senere år er det for eksempel skrevet en del om kvinners metodeerfaringer som 
feltforskere. Bildet er ikke helt entydig. Mange kvinnelige observatører i miljøer 
der det også er mannlige aktører, rapporterer at de har blitt sett på som vesener som 
trenger beskyttelse. Det kan slå ut positivt, ved at de får ekstra mye hjelp og 
informasjon. Kvinnerollen kan medføre at de blir sett på som harmløse, og at 
aktørene ikke er særlig mye på vakt overfor dem. På den annen side kan det 
forekomme at visse deler av mannskulturen blir skjermet i forhold til dem.60  

Kvinnelige forskere kan altså på den ene siden oppleve å få ekstra mye hjelp, men på den 

andre siden å ikke ha tilgang på informasjonen som kommuniseres i menns uformelle 

kommunikasjonsmønstre. Imidlertid kan andre kategorier enn kjønn være like viktige, eller 

viktigere, i en intervjusituasjon, som for eksempel hudfarge og velstandsnivå. Hvilke 

egenskaper hos intervjuer og informant som spiller inn på deres gjensidige posisjonering må 

vurderes for hvert enkelt intervju og ses i lys av samspillet dem imellom.  

I mine intervjuer opplevde jeg ulike former for posisjonering både hos meg selv og 

hos informantene, og det var tydelig at dette spilte inn på samtalene. Mitt kjønn og min unge 

alder gav meg en underlegen posisjonering i noen henseender, mens min hudfarge og min 

språkkompetanse i andre henseender førte til en mer overlegen posisjonering. I enkelte 

intervjuer følte jeg meg, på grunn av aldersforskjeller eller liten trening i intervjuing, litt 

usikker og nervøs, noe som gav dem en form av et formelt intervju, mens jeg i andre møter 

var mer avslappet og fleksibel, som gav dem en form av mer ustrukturerte samtaler. Noen av 

informantene lot meg lede samtalen og holdt seg til å svare konkret på spørsmålene, mens 

andre tok selvstendige initiativer ved å avbryte meg, stille meg spørsmål tilbake eller be om å 

få komme med tilleggsinformasjon. Dette kan tyde på at de også har følt ulike grader av 

                                                 
60 Repstad 1993:50 
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behag i intervjusituasjonen. I alle intervjuene valgte jeg, på grunn av min alder, mitt kjønn og 

mangelen på tidligere empiri på dette feltet, å posisjonere meg som en villig og oppmuntrende 

lytter heller enn å yte bevisst motstand og stille meg kritisk til informantenes utsagn. Jeg 

valgte videre å ikke fokusere spesielt mye på mine fagkunnskaper innen islamfeltet, men 

heller underkommunisere dette og la informantene fortelle meg hvordan de selv tenker og 

oppfatter islam, men også gi signaler om at jeg forsto hva de snakket om når de spurte 

spesifikt om dette. Å lytte ivrig og fremstå som mer nysgjerrig enn faglig og kritisk intervjuer 

føltes mest naturlig for meg, og gjenspeilte et ønske om å bygge tillit. 

Videre valgte jeg bevisst å ikke snakke om tema knyttet til seksualitet, selv om dette 

kan være en sentral kilde til kjønnsbevissthet og kjønnet hverdag. Dette føltes lite bekvemt for 

meg som ung norsk kvinne å skulle diskutere med voksne menn av annen religiøs og kulturell 

bakgrunn. Det fremkom også av noen intervjuer at dette er områder enkelte av informantene 

ikke føler seg komfortable med å snakke om med fremmede mennesker på tvers av 

kjønnsskillene.   

En intervjusamtale er på mange måter en kunstig sosial situasjon. Intervjueren stiller 

spørsmål og forventer seg personlige fortellinger og betraktninger som svar. Det kan mange 

ganger bære preg av at informantene ”gir” mens intervjueren ”tar” uten å gi tilbake. For å 

motvirke et slikt inntrykk og for å bygge tillit i relasjonen, delte jeg underveis noen ganger av 

egne erfaringer, av typen ”i min familie har det vært sånn at...”, og lot også informantene stille 

meg personlige spørsmål. I to av intervjuene, samtalene mine med Danya og Abdullah, 

benyttet informantene anledningen til å intervjue meg om min bakgrunn og mine tanker om 

intervjutemaene. Jeg forsøkte å svare både ærlig og diplomatisk på spørsmålene. Jeg hadde 

gjennomgående gode erfaringer med en slik utveksling. 

Det kvalitative forskningsintervjuet 

I arbeidet med denne oppgaven valgte jeg å benytte meg av halvstrukturerte kvalitative 

intervjuer som hovedmetode for innsamling av materiale. Kvalitative intervjuer har som sitt 

hovedformål å fange opp den individuelle informants personlige erfaringer og refleksjoner 

heller enn kvantifiserbart statistisk materiale. På leting etter muslimske menns forestillinger 

omkring kjønn har jeg sett det som mer hensiktsmessig å stille individuelle menn åpne 

spørsmål om deres tanker og erfaringer omkring sitt kjønn og sin religion og oppfordre til 

personlige beretninger, heller enn å stille standardiserte spørsmål med tilhørende 

forhåndsdefinerte svaralternativer. Politiske arenaer, utdanningssystemer, massemedier –og 

organiserte religioner- har blitt bygget opp omkring en forestilling om det normale, det 
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objektive og det nøytrale som tar utgangspunkt i mannen som ikke-kjønnet norm. Av nettopp 

denne årsak er det vanskelig å få øye på det spesifikt mannlige i slike offentligheter, og 

mannsforskere har derfor gjerne vendt seg mot det subjektive og individuelle i sin søken etter 

det genuint mannlige, slik også jeg har gjort. 

I den praktiske gjennomføringen av intervjuene har jeg benyttet meg av en 

intervjuguide med spørsmål delt inn etter hovedtemaer. Hensikten med en slik intervjuguide 

var å gi samtalene med informantene både fleksibilitet og en viss struktur gjennom å styre 

samtalen innom de ulike temaene jeg ønsket å belyse i løpet av samtalen, men med rom for 

individuelle tilpasninger. Hovedtemaene i min intervjuguide var generelle mannsforestillinger 

og kjønnsdefinisjoner, mannlige forbilder, tanker omkring det å være ektemann og far, islams 

budskap om mannens stilling og familielivet, samt forholdet til norske menn og norske 

omgivelser generelt. 

Utviklinger underveis 

Gjennom intervjufasen førte erfaringer i intervjusituasjonene, politiske hendelser og innspill 

fra både informanter og andre til at intervjuguiden stadig endret seg. Etter hvert som jeg 

begynte å se gjentakende mønstre i materialet og min egen kunnskap om feltet vokste, førte 

dette også til forskyvninger i fokus og vektlegging av de ulike delene av intervjuguiden. Det 

føltes videre naturlig å vektlegge ulike deler av intervjuguiden i samtaler med informanter 

med ulik bakgrunn. Dette har påvirket materialet og vanskeliggjort komparasjonen av de ulike 

informantenes utsagn i noen grad. I de første fire intervjuene jeg gjennomførte, som fant sted i 

moskéen, føltes det naturlig å snakke mer om moral og normative spørsmål enn i de siste 

intervjuene. I de siste fem intervjuene stod derimot tema omkring ekteskap og farsrolle mer 

sentralt, og her oppfordret jeg informantene til å sammenlikne seg med sine egne fedres 

”prestasjoner” som ektemenn og fedre. Dette preger relativt tydelig de ulike delene av 

analysekapitlene, hvor informantenes utsagn står mer og mindre sentralt eller er oftere og 

sjeldnere sitert respektivt til temaene. Jeg mener imidlertid at materialet fra de ulike fasene av 

intervjuprosessen er like verdifullt til tross for at ubalansen i vektlegging og fokus har gitt 

meg mindre sammenlikningsgrunnlag, og jeg har derfor valgt å ta med alle de ulike temaene. I 

tillegg til at utviklinger i intervjuguiden og intervjufokus utviklet seg gjennom møtet med 

informantene med følger for kildebelegg på de ulike tema, var det videre to av informantene 

som ikke ønsket at intervjuene skulle tas opp på lydbånd. Dette gjør at materialet fra disse 

intervjuene er mindre omfattende og blir sitert sjeldnere i oppgaven. 
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Fra tale til tekst 

Etter gjennomføringen av intervjuene ble de som var tatt opp på bånd transkribert ordrett. De 

sitatene jeg har valgt å presentere har deretter blitt redigert språklig sett for å gjøre dem lett 

tilgjengelige hva gjelder meningsinnhold. Et eksempel på slike språklige endringer kan være 

som følger 

Elise: Mmm, nettopp. Skal vi se….da du kom til Norge, det begynner jo å bli en 
stund siden, og du , som du sier, hadde møtt et…et på en måte et tradisjonelt 
system, men i endring, i Marokko, hvordan opplevde du å møte norske menn? 
Hvordan var de…hvordan så du på den…deres måte å være mann på? 

Etter å ha luket ut det jeg har definert som fyllord og språklig usikkerhet, noe som 

kjennetegner muntlig språkføring, ville dette sitatet kunne se slik ut 

Elise: Da du kom til Norge og du –som du sier- hadde møtt et tradisjonelt system i 
endring i Marokko, hvordan opplevde du det å møte norske menn? Hvordan var 
de? Hvordan så du på deres måte å være mann på? 

Disse språklige endringene har jeg valgt å utføre for å formidle informantenes utsagn mest 

mulig presist, uten de ”forstyrrelser” det kan medføre både å skulle overføre talespråk til en 

skriftspråkssammenheng og å skulle gjennomføre et intervju på et språk som ikke er ens eget 

førstespråk. Det er imidlertid jeg selv som har sittet med makten til å definere hva som er å 

regne som fyllord og unødvendig muntlig språkføring, og mitt eget ønske om å gjengi 

informantenes meninger og tanker mest mulig korrekt har vært min eneste klare ledetråd.  

Det er mange problemstillinger knyttet til språk i et prosjekt som dette. For det første 

har mine informanter hatt ulik grad av kompetanse i norsk. Jeg har selv syntes at de alle har 

snakket godt og har hatt få problemer med å forstå dem i intervjusamtalene, men ulik grad av 

språkkompetanse kan allikevel ha spilt inn på hvor godt de forstod meg, spørsmålene jeg stilte 

dem og hva jeg egentlig var ute etter. Videre har jeg gjennom arbeidet med å transkribere 

intervjuene opplevd at mye forståelse går tapt når den ikke-verbale kommunikasjonen faller 

bort –som ved å lytte til et lydbånd. Utsagn som jeg ikke hadde problemer med å forstå i 

intervjusituasjonen ble brått mer kryptiske og vanskelige å tolke når jeg ikke hadde 

ansiktsuttrykk, håndgester og annen ikke-verbal kommunikasjon å støtte meg til. Spørsmål 

omkring hvor godt de egentlig forstod meg og jeg egentlig forstod dem i ettertid har til tider 

skapt en bekymring hos meg for hvor nær min tolkning av utsagn egentlig ligger opp hva de 

var ment å uttrykke. Det er likevel, som en vennlig sjel påpekte for meg, viktig å stole på sin 

egen forståelse og magefølelse i slike tolkninger ettersom ”det var jo du som var der!”.  

Flere av informantene unnskyldte sin ”dårlige” norsk, noe jeg følte var aldeles 

unødvendig. Enkelte følte seg likevel såpass ukomfortable med å skulle tas opp på lydbånd på 
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norsk at de ba om å få slippe. Fra disse intervjuene skrev jeg referater basert på de notater jeg 

hadde tatt kort tid etter intervjuet for å fortsatt ha det ferskt i minne. 

3.2 Forskningsetiske sider ved datainnsamling og –behandling 

Å håndtere menneskers livshistorier innebærer et stort ansvar. Mine egne møter og samtaler 

med informantene etterlot meg med en stor ydmykhet og en følelse av ansvar overfor de 

personlige fortellinger og opplysninger jeg fikk, og et behov og ønske om å behandle 

materialet med størst mulig respekt og varsomhet. Hovedprinsippene for behandling av slike 

data i forskning omhandler problemene knyttet til informasjon og samtykke, konfidensialitet 

og konsekvenser av å delta i forskningsprosjekter.61   

Etter at jeg hadde tatt kontakt med informantene og kort fortalt om studiens tema over 

telefon eller i et personlig møte, avtalte vi intervjutidspunkt. Da vi møttes for å gjennomføre 

intervjuet, hadde jeg med et informasjonsbrev med mer utfyllende informasjon om prosjektet 

og informantenes rettigheter, samt informasjon om hvordan jeg kunne kontaktes for videre 

spørsmål. Informantenes rettigheter innebærer en mulighet til å avstå fra å svare på spørsmål 

en ikke ønsker å respondere på, samt en uforbeholden rett til å trekke seg fra studien når som 

helst i løpet av prosjektperioden uten noen form for konsekvenser for informantene. Videre 

fortalte informasjonsbrevet om at alle direkte og indirekte personidentifiserende opplysninger 

ville anonymiseres i oppgaven. Etter at vi sammen hadde lest igjennom dette 

informasjonsbrevet, innhentet jeg informantenes muntlige samtykke før vi gikk i gang med 

selve intervjuet. Utskrifter av intervjuene, i anonymisert form, har blitt oppbevart adskilt fra 

informasjon om informantenes virkelige navn og kontaktinformasjon, og ingen konfidensiell 

informasjon er gitt videre til andre studenter, forskere eller interessenter. 

For å anonymisere informantene har jeg valgt å presentere dem kort og gruppevis uten 

å knytte opplysninger direkte til deres fiktive navn. Navn på moskéer og organisasjoner 

informantene er tilknyttet er utelatt. Spesifikke personopplysninger som jeg har sett som 

sentrale for tolkninger av utsagn, presenterer jeg i anonymisert form der de gjøres aktuelle. 

Yrker er byttet ut med liknende yrker og stedsnavn med liknende steder der jeg har sett dem 

som relevante. 

På bakgrunn av mine tiltak for å skape åpenhet om formålet med å gjennomføre 

intervjuene, innhente informert samtykke fra informantene og anonymisere opplysninger om 

dem i denne skriftlige presentasjonen, ble prosjektet tilrådet av Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste 16.desember 2005. 
                                                 
61 Thagaard 1998:21-25 
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På feltarbeid i egen by 

Å gjennomføre intervjuer til en slik studie på ens eget bosted har både fordeler og ulemper. På 

den ene siden har en ofte informantene tilgjengelig dersom nye spørsmål eller uklarheter 

skulle dukke opp. På den andre siden kan det være vanskelig å sette sluttstrek for når en har 

samlet nok informasjon ettersom ytterligere informasjon jo nettopp er så tilgjengelig. Videre 

kan det være uklart hvordan en som forsker, eller student, skal forholde seg til informantene 

utenom intervjusituasjonen. Man vil ikke sette informantenes anonymitet på spill, men heller 

ikke opptre uhøflig eller lite vennlig. Selv har jeg opplevd at scenariet å kunne møte de jeg 

skriver om på gaten har føltes som et personlig følelsesmessig ansvar. 

3.3 Presentasjon av informanter og arenaer 

Mine primærkilder har vært mannlige muslimer i Oslo.  De ni informantene jeg her vil 

presentere har jeg funnet frem til gjennom to ulike kanaler. Først henvendte jeg meg til en 

moské i Oslo som formidlet kontakt med fire av informantene. I min kommunikasjon med 

moskéens kontaktperson ytret jeg ønske om en viss aldersmessig og etnisk spredning, noe 

flere av mennene jeg møtte i moskéen senere også fremla som et kriterium de syntes var 

viktig for utvalget av informanter. Møtene med disse informantene fant sted i moskéens 

lokaler. Deretter tok jeg i bruk mitt personlige nettverk og kontaktet både muslimske menn 

jeg selv kjenner og venner som disse og andre henviste meg videre til. Blant disse seks 

informantene er spredningen både aldersmessig, erfaringsmessig og i etnisk opprinnelse enda 

større enn blant den første gruppen. Imidlertid er det et generelt skille mellom de to gruppene 

hva angår utdanningsnivå, selv om dette ikke er noe absolutt skille. Før jeg presenterer 

informantene ytterligere, vil jeg imidlertid først vie litt oppmerksomhet til en arena flertallet 

av dem har et forhold til: moskéen.  

Moskéen som religiøs, sosial og kjønnet arena 

Moskéen fungerer som en viktig møteplass og rituelt senter for mange norske muslimer. Det 

er ulike aktivitetsnivåer i de ulike moskéene, noen holder seg til de rent rituelle funksjonene 

med fasiliteter for rituell vask og bønnerom, mens andre arrangerer en rekke aktiviteter, også 

aktiviteter som ikke naturlig ville funnet sted i en moské i muslimske land. På linje med andre 

trossamfunn i Norge mottar muslimske menigheter offentlig støtte til sine aktiviteter på 

bakgrunn av antall medlemmer. Menighetene er (vanligvis) organisert rundt moskéene, som 
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dermed opererer som medlemsorganisasjoner, en organiseringsform slike trossamfunn ikke 

vanligvis har i muslimske land.62  

Moskéene har altså gjerne blitt tillagt både sosiale funksjoner gjennom å samle tros- 

og ofte landsfeller og en ny organisasjonsform med personlig medlemskap, noe som har ført 

til at moskéene spiller en mer sentral rolle for mange muslimer i Norge enn hva den gjorde i 

opprinnelseslandet.63 Et annet nytt trekk innen aktiviteter knyttet til moskéene er at enkelte 

moskéer engasjerer seg i samfunnsdebatter. Et eksempel på dette fikk vi da en moské i Oslo i 

år gikk ut på sine nettsider med oppfordring til alle muslimer, menn og kvinner, om å delta i 

8.mars-toget og til og med tilrettela for at deltakende kunne komme til moskéen i forkant av 

arrangementet for å male plakater og spise sammen.64 

  Når man går inn i en moské, tar man av seg på bena som et tegn på at man trer inn i 

et gudshus med krav til renhet. Ved en anledning talte jeg 75 par sko i garderoben i moskéen 

der jeg gjennomførte flere av intervjuene. Videre innover i moskéen er det vanligvis laget et 

form for skille mellom mennenes og kvinnenes bønnearealer, dette er på grunn av kravene om 

adskillelse av kjønnene i kultiske sammenhenger. Dette har blitt organisert på forskjellige 

måter i ulike norske moskéer, alt fra at menn og kvinner deler bønnerom men stiller seg i hver 

sin side av rommet via løsninger der en gardin deler rommet i to eller kvinnene ber på et 

galleri over hovedbønnerommet, til at kvinnene har separate bønnerom med overføring av 

aktiviteten i mennenes bønnerom via TVskjerm og høytalerannlegg eller, i ett tilfelle, at det er 

bygget separate moskébygg for kvinnene og mennene i menigheten. Ifølge Kari Vogt foregår 

de viktigste rituelle aktivitetene alltid på mennenes arealer, noe som kan ha en sammenheng 

med at mennene har større rituelle forpliktelser enn kvinner. ”Det å være kvinne er å befinne 

seg i en kultisk periferi. Fredagsbønnen er bare obligatorisk for menn. Det er hos mennene det 

foregår”.65 Mennene spiller altså på hovedscenen kultisk sett, og grunnet deres mer 

omfattende rituelle forpliktelser har de tilsvarende mer direkte tilgang til de kultiske 

ressursene. Bønnelederen under fredagsbønnen, ukens viktigste rituelle begivenhet, sitter 

alltid i bønnenisjen i mennenes bønnerom og forretter. I de nybygde moskéer i Norge er 

mennenes bønnerom rikere i utsmykning og ornamentikk enn kvinnenes. Aktørene med de 

tyngste forpliktelsene nyter også tilgangen på de rikeste ressursene.    

                                                 
62 Vogt 2000:69 
63 Vogt 2000:60-61 
64 Islam.no 2006 
65 Vogt 2000:80 
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Til tross for at kvinnene gjerne har sine egne områder for bønn og annen aktivitet i 

moskéene her i Norge, har altså moskéen tradisjonelt sett vært en mannlig arena. Dette er 

imidlertid, i følge blant andre Vogt, sakte i ferd med å endre seg i dagens Europa.  

Tradisjonelt er kvinner ikke like aktive i moskeen som menn –moskeen er 
mennenes arena. I kultisk sammenheng har kvinner ofte søkt andre møtesteder –i 
hjemmene eller helgenmausoleene. I Europa, hvor alle tradisjonelle nettverk er 
borte, har kvinnene fått behov for å ta moskeen i bruk på nye måter.66  

I noen tilfeller har kvinner bidratt både økonomisk og praktisk i opprettelsen av moskélokaler 

i Norge, noe som har gitt grunnlag for å kreve større innflytelse og innpass i driften og 

aktivitetene i moskéene. 

Mellom Oslos mange ulike moskéer går skillelinjene både langs teologiske og 

språklige akser. I mitt informantutvalg er tre ulike moskétilhørigheter representert, og disse 

har seg imellom både teologiske meningsforskjeller og bruker ulike språk i kultisk 

sammenheng. Jeg har valgt å ikke bruke navnene til moskéene som informantene er tilknyttet 

for å ivareta deres anonymitet, men allikevel kunne si noe om deres grad av engasjement i 

moskéene. 

Kort oppsummert er altså moskéene i Norge preget av en høy grad av organisering, 

sosiale funksjoner og større grad av kvinnedeltakelse enn i mange muslimske land. Derimot er 

det ikke til å komme ifra at moskéen fortsatt i stor grad er sentrert rundt mannens religiøse 

plikter og at dette utgjør et kjønnet fellesskap som kvinner, inkludert meg selv, har liten eller 

ingen tilgang til. La meg nå få introdusere noen muslimske menn jeg har møtt på og utenfor 

moskéens arena. 

Informantene 

Jeg lot informantene velge sine egne alias til bruk i oppgaven, blant annet for å se hvorvidt de 

da ville uttrykke noe om sin identitet gjennom disse navnevalgene. Tre valgte religiøst 

inspirerte navn av eksplisitt religiøse årsaker, én valgte et norsk navn og én valgte et 

kvinnenavn. De forskningsetiske implikasjonene av en slik informantstyrt benevning vil jeg 

vende tilbake til nedenfor.  

For å lette fremstillingen av informantenes utsagn i empirikapitlene 4 og 5 har jeg 

valgt å dele dem opp i to hovedkategorier; moskégående og ikke-moskégående menn. I 

kapittel 6 vil jeg komme tilbake til og diskutere denne inndelingen i større detalj. Foreløpig 

nøyer jeg meg med å si at alle mennene i kategorien moskégående har et aktivt medlemskap i 

en moské i Oslo, og at flere bruker fritiden sin til å drive moskébasert frivillig arbeid. Denne 

                                                 
66 Vogt 2000:78 
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kategorien informanter består av Ali, Abdullah, Abu, Danya og Mahmoud. Den yngste av 

disse er 25 år, den eldste er 42. Alle er gift og de fleste har barn. De har alle innvandret til 

Norge og har sine opprinnelser i, i tilfeldig rekkefølge, Palestina, Libya, Gambia, Tunisia og 

Libanon. Utdanningsnivået varierer fra grunnskolenivå til høyskolenivå. Fire av disse 

informantene intervjuet jeg i moskéen de er aktive i, den siste intervjuet jeg hjemme hos ham 

selv.  

De ikke-moskégående informantene er Mohammed, Sondre, Younas og Yusef. Disse 

har ulike forhold til islam, men ingen av dem går ofte eller fast i noen moské. Den yngste av 

disse er 27 år, den eldste 43. To er gift og har barn, én er skilt og har barn og én er singel. Èn 

er født i Norge av utenlandskfødte foreldre, de øvrige har innvandret i ung voksen alder. 

Deres opprinnelsesland er Iran, Pakistan, Marokko og Egypt. Utdanningsnivået er høyt, alle 

har enten høyskole- eller universitetsgrader, i ett tilfelle to universitetsgrader. To av disse 

informantene møtte jeg på kaféer i Oslo sentrum, én i kafeteriaen ved hans tidligere studiested 

og én intervjuet jeg på kontoret på arbeidsplassen hans.  

Jeg foretok også et tiende intervju, som jeg siden har valgt å ta ut av utvalget av 

hensyn til informantens anonymitet. Det viste seg vanskelig å presentere informasjonen fra 

intervjuet uten å avsløre informantens identitet, og jeg har derfor valgt å beholde dette 

intervjuet som en del av min bakgrunnskunnskap uten å presentere det her i skriftlig form. 

3.4 Analyse og tolkning av materialet 

”Det er trolig skrevet mer om hvordan man driver kvalitativ datainnsamling enn om hvordan 

man beveger seg fra ”rådata” til rapport” sier religionssosiolog Pål Repstad.67 Denne 

mangelen på litteratur om fasen etter innsamlingen av det muntlige materialet og overføringen 

til skriftlig form, resulterer i en mangel på et presist vokabular og begrepsapparat for å 

beskrive de valg og det arbeid som foregår i bearbeidingen av materialet til en ferdig oppgave 

eller rapport. 68 Jeg vil her redegjøre for mine valg og min arbeidsmetode i prosessen med å 

analysere og tolke materialet. 

Formålet med analyse av materialet er å skape oversikt og struktur i dataene. Analyse 

betyr å dele inn, med andre ord å føre sammen data som hører sammen og skille fra hverandre 

data som omhandler forskjellige ting. Dette kan gjøres på flere ulike måter, men i denne 

                                                 
67 Repstad 1993:83 
68 Bidragende til en slik mangel på ordfesting av analyse- og tolkningsprosessene for mitt personlige 
vedkommende er også manglende langsiktig og systematisk tenkning om og tilrettelegging for 
metodeundervisning ved mitt eget fag og institutt. Studenter på masternivå får tilbud om opplæring i innsamling 
av kvalitative data, men får kun sporadisk, om noen, opplæring i behandling av data etter innsamling. I stor grad 
forventes studentene å ”finne ut av dette selv” –slik jeg her har forsøkt.  
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oppgaven har jeg valgt å benytte meg av en temabasert analyse. En temabasert analyse 

”belyser spesielle temaer eller begivenheter ved å sammenligne informasjon fra alle 

informantene i en undersøkelse”, som Tove Thagaard formulerer det.69 Tema kan skille seg ut 

både basert på den vektlegging og hyppighet de har i materialet, og gjennom at de framviser 

kontraster og intern meningskonflikt i materialet. 

Jeg brukte temaene fra intervjuguiden samt notater fra de første gjennomlesningene av 

intervjuutskriftene til å sette opp en matrise over materialet for å skaffe meg oversikt og 

kunne sammenlikne dataene. Jeg satte informantenes utsagn i vertikale rader og de ulike 

temaområder i horisontale rader. Slik kunne jeg se hvordan de ulike informantene posisjonerte 

seg i forhold til hverandre innen de samme tema, og jeg fikk en rekke pekepinner på hvilke 

tema informantene var mest opptatte av. Basert på denne informasjonen foretok jeg en ny 

temainndeling, som utgjør ryggraden i oppgaven slik den nå foreligger. 

Tolkning er ifølge Repstad en begrunnet vurdering av materialet på bakgrunn av 

problemstilling og teori.70 Forskeren skal forsøke å svare på problemstillingen gjennom 

presentasjon og drøfting av materialet. I tolkningen av data er det forskerens rolle, sier 

Repstad, å skape en overskridende gjenkjennelse hos berørte aktører og andre med kjennskap 

til feltet.71 Disse bør kunne kjenne seg igjen i det landskap som males, men bør også tilføres 

ny forståelse gjennom at materialet settes inn i større sammenhenger, perspektiver som 

overskrider de daglige opplevelser. Her kommer teoretiske perspektiver og tidligere forskning 

inn i bildet som forskerens, eller i dette tilfellet studentens, verktøykasse for å vurdere 

hvordan data bør forstås. Thagaard skriver at ett av forskerens etiske hensyn overfor 

informantene i skriveprosessen bør være å skjerme disse for forskerens tolkninger gjennom å 

vanskeliggjøre at informantene skal kunne gjenkjenne seg selv i forskningsrapporten.72 Jeg 

har derimot hatt et ønske om å synliggjøre meg selv i forhold til informantene og å 

ansvarliggjøre meg selv i mine tolkninger av deres utsagn gjennom å gjøre det motsatte. 

Gjennom en slik praksis får informantene tilgang på en form for tilbakemelding fra meg som 

”forsker” som enkelte av dem etterspurte i intervjuene, et slags forsinket samtalebidrag. 

Tolkningene er forhåpentligvis både gjenkjennelige og overskridende, slik at informantene 

både kan gjenkjenne det landskap jeg skisserer og bli utfordret til å tenke nytt.  

                                                 
69 Thagaard 1998:149 
70 Repstad 1993:83 
71 Repstad 1993:86 
72 Thagaard 1998:201-202 
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Jeg vil nå vurdere mitt materiale ut ifra ulike kildekritiske kriterier og personlige 

betenkeligheter før jeg går i gang med å presentere min analyse og tolkning av de data jeg har 

samlet inn.     

3.5 Kildekritikk 

Det er alltid viktig å vurdere sine kilder når en utfører et studie. Hva sier de noe om? Hvordan 

formidler de sine standpunkter? Hva er deres forhold til andre kilder innen studiefeltet? I 

forhold til intervjudata spesielt nevner Repstad en mengde forhold som må vurderes for å 

fastsette kildenes verdi eller gyldighet.73 Var det tilstede en forskningseffekt? Kom 

informasjonen spontant eller på oppfordring? Var det andre mennesker tilstede som kan ha 

påvirket informasjonen? Har informanten grunn til å skjule, overdrive eller forvrenge 

informasjon? Ble intervjuerens forståelse ledet i spesielle retninger? Hadde informanten 

førstehånds- eller annenhåndsinformasjon? Blant alle slike kontrollspørsmål fremstår kanskje 

spørsmål knyttet til kjønn som de mest iøyenfallende ved dette prosjektet. 

Mitt kjønn og andre forstyrrelser 

Med forskningseffekt menes alle eventuelle effekter på aktørene av deres viten om at de blir 

forsket på.74 Problemstillinger knyttet til forskningseffekter ble drøftet også tidligere i kapitlet 

i sammenheng med mitt kjønn og min metodiske rolle som intervjuer. Alle mine informanter 

kjente til at de ble forsket på og var gjort kjent med målet for undersøkelsen. I en 

intervjusituasjon vil en intervjuer alltid måtte reflektere over hvilken informasjon som 

kommer frem og hvilken informasjon som utelates eller forblir taus, og hvilke motiver, 

bevisste eller ubevisste, informantene måtte ha for å fremheve eller utelate informasjon. Om 

de har sagt det de tror jeg ønsket å høre, er et sentralt spørsmål i så måte. Avhengig av 

relasjonen mellom intervjuer og informant kan det skapes ulike ønsker hos informanten, enten 

om å stille seg selv i et godt lys, eller å ”svartmale” sin livssituasjon for å vinne intervjuerens 

sympati.75 Har mitt kjønn, i Likestillingslandet Norge, ført til at de gav meg den såkalt 

politisk korrekte versjonen av sin virkelighetsopplevelse? I flere av intervjuene opplevde jeg å 

bli møtt med formuleringer som ”du er sikkert ikke enig i dette, men jeg mener at…”, spesielt 

når vi snakket om forholdet mellom kjønnene. Dette fortalte meg både noe om deres 

forventninger til meg som intervjuer, religionsstudent og norsk kvinne og om graden av 

komfort de følte i intervjusituasjonen. Jeg ble personlig (positivt) overrasket over hvor 
                                                 
73 Repstad 1993:99 
74 Repstad 1993:50 
75 Thagaard 1998:92 
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politisk ukorrekte flere av informantene faktisk våget å være i sine svar på mine spørsmål, noe 

jeg mener sier noe om i hvilken grad de lot seg påvirke av mitt kjønn og min rolle. Videre 

brukte flere av informantene tid på å modifisere mine spørsmål i sine svar, noe som viser 

trygghet i intervjurelasjonen og  høy grad av refleksjon rundt intervjutemaene. 

I noen av intervjuene, samtalene med Danya og Younas spesielt, var det andre 

mennesker tilstede i rommet mens vi snakket. I flere av de andre intervjuene kom det også 

mennesker innom rommet vi satt i for å gjøre ærender eller spørre/snakke med informanten 

om noe. Dette lot ikke til å distrahere eller gjøre informantene nervøse, men kan ha spilt en 

rolle i forhold til hvilken informasjon som kom frem.  

Alle mine informanter ble intervjuet som privatpersoner om sine personlige tanker og 

erfaringer, og kan i denne sammenheng sies å inneha førstehåndsinformasjon om 

intervjutemaene. Jeg forsøkte å formidle at det var deres opplevelser og tolkninger av islam 

som religion jeg var ute etter, men opplevde allikevel at flere av de moskégående 

informantene presiserte for meg betydningen av riktig kunnskap og riktige svar om islam. 

Flere av dem unnskyldte seg og sa at de ikke visste nok, ”jeg er jo ingen imam…”, og fortalte 

meg at det er syndig for en muslim å svare på noe han ikke vet sikkert og derigjennom gi ut 

feilaktig informasjon om islam. Derfor foretok også enkelte informanter grundige 

modifikasjoner av spørsmålene knyttet til forholdet mellom kjønnene i sharia før de svarte, og 

understreket at dette var deres personlige forsøk på forklaring og ingen teologisk gyldig 

tolkning. Enkelte av de moskégående informantene ble oppriktig lei seg når de ikke følte de 

kunne svare på alle mine spørsmål, og oppfordret meg til å oppsøke noen som kunne mer om 

sharia og de islamske kildene. Sentralt i deres religionsforståelse stod forestillingen om at 

doktrinen om islams énhet, tawhid, forlenges inn i teologiske spørsmål slik at ”islam har bare 

ett svar” og at de selv ikke alltid kjente til dette svaret, mens de ikke-moskégående 

modifiserte mine spørsmål med svarinnledninger som ”det finnes jo mange tolkninger blant 

muslimer”. Jeg har valgt å legge informantenes utsagn om kildene til grunn for fremstillingen 

og ikke, hverken i intervjusituasjonen eller i oppgaven, inngå i teologisk debatt om deres 

tolkninger. Dette har jeg gjort fordi jeg har vært ute etter å få del i deres personlige 

oppfatninger av kildene, ikke ”sannheten om islam”.  Ettersom det som tidligere nevnt ikke 

finnes noe sentralt teologisk organ som kan fastsette hva ”islams” posisjon er i ulike saker, 

finnes det neppe heller noen slik ”sannhet” å finne. Andre spørsmål om sannhet er også 

relevante som metodiske refleksjoner omkring den type data jeg har samlet. 
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Hvordan vite om informasjonen er korrekt? 

Informasjon som fremkommer i et kvalitativt intervju er vanskelig å ”kvalitetssikre” eller 

fastslå sannhetsverdien i gjennom sammenlikning med andre kilder. Dette blir kanskje 

spesielt aktuelt som metodisk problemstilling i slike intervjuer som jeg har gjennomført 

gjennom at det i deler av intervjuet har vært fokusert på forestillinger og idealer, og at 

informantene selv har stått fritt til å plukke praktiske eksempler for å illustrere og underbygge. 

Det er vanskelig for meg å fastslå hva som er informantenes forestillinger om hvordan de gjør 

kjønn og hvordan de forholder seg til islam, og hvordan deres kjønnspraksis og forhold til 

religionen arter seg i levd liv. Abu sa for eksempel at ”jeg kan snakke om islam, men når du 

ser meg praktisere ser du kanskje at det er forskjellig, eller motsatt”.   

Jeg har av hensyn til prosjektets omfang ikke hatt mulighet til å gjennomføre tiltak for 

å forsøke å sikre meg mot slike feilkilder. Videre forholder jeg meg kritisk til ideen om at 

man som forsker eller student kan forvente å få tilgang på noen ”sannhet” om andre 

menneskers liv. Jeg har fått informantenes egne fortellinger om sine liv, og har valgt å 

forholde meg til dem som nettopp dette –fortellinger om levd liv. Imidlertid kjente jeg én av 

informantene fra tidligere, Ali, og erfarte at slik kjennskap gir mulighet for å stille mer presise 

oppfølgingsspørsmål og kontekstualisere informantens utsagn med informasjon om forhold i 

informantens liv utover det som kommer opp i intervjuet. Å skulle intervjue personer jeg 

kjente godt fra før føltes derimot sosialt ubehagelig, gitt intervjusituasjonens ”lite naturlige 

sosiologi”, og jeg begrenset meg derfor til ett slikt intervju.  

Hva sier materialet noe om? 

For å gå tilbake til utgangspunktet for kildekritikken, er det viktig å stille seg spørsmålet om 

hva kildene egentlig sier noe om.  Hvordan svarer dataene jeg har samlet på 

problemstillingene jeg har formulert? Jeg har flere betenkeligheter knyttet til disse 

spørsmålene. For det første er det, som det allerede har vært diskutert, vanskelig å skille 

mellom religion og kultur. Informantene har vanskelig for å vite om den kjønnskunnskapen de 

innehar stammer fra religionen spesifikt eller deres kulturelle omgivelser mer generelt. 

Hvordan kan jeg vite om det jeg har fått tak i sier noe om islam i det hele tatt? For det første 

er det her poenget med alders-, utdannings-, kulturell-, etnisk- og personlig 

overbevisningsmessig spredning blant informantene kommer inn. Gjennom å sammenlikne 

utsagn fra såpass ulike kilder og studere de likheter og ulikheter som oppstår, blir det mulig å 

diskutere hvorvidt eventuelle fellestrekk kan spores tilbake til islam eller ikke. For det andre 

har alle muslimer, som redegjort for innledningsvis, noen felles referanserammer i de 
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religiøse kildene; Koranen og Profetens sunna. Ved å stille spørsmål omkring hva de ulike 

informantene får ut av disse kildene i form av budskap om kjønn, aktualiseres disse felles 

referansene og synliggjøres i sine ulike tolkninger.  

Videre er det viktig å stille spørsmålstegn ved om jeg gjennom mine spørsmål til og 

samtaler med menn har fått informasjon om hvordan de ser på verden rundt seg som 

mennesker eller som menn. Hvordan kan jeg vite om jeg har fått tak i det spesifikt mannlige? 

Dette er et stort spørsmål, og jeg har ingen garantier for at jeg faktisk har lyktes i dette. Jeg 

har imidlertid forsøkt å avhjelpe denne forskningsgrøften ved å stille kontrollspørsmål om 

deres syn på kvinner for å kunne sammenlikne svarene. Jeg vil senere også vise hvordan 

informantene indirekte, gjennom undertekst og bisetninger om umannlighet, også 

kommuniserer mye om hva de opplever som spesifikt og ekte maskulint.   
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Kapittel 4 Mannsforestillinger og islam 
I dette kapitlet tar jeg for meg informantenes tilknytning til islam, deres syn på forholdet 

mellom kjønnene, deres mannsidealer og maskuline forbilder samt deres tanker omkring 

funksjonene som ektemenn og fedre. Første ledd av min problemstilling for dette prosjektet 

tematiserer hvilken rolle islam eventuelt spiller i muslimske menns konseptualisering av 

maskulinitet. Dermed har det vært viktig for meg også å stille spørsmål omkring hvilken rolle 

islam spiller i deres dannelse av identitet og tilhørighet. 

4.1 Islam og identitet 

Som nevnt i innledningen har mine informanter svært forskjellige bakgrunner og svært ulik 

tilhørighet til islam, noe som gjenspeiles i deres fortellinger om religionens betydning for 

deres liv i (eventuelt) opprinnelsesland og i Norge. De moskégående vektlegger særlig tre 

tema i fortellingene om islams betydning gjennom livet; følelsesmessig tilknytning, 

moskéfellesskapet og religionen som kjent struktur i fremmed miljø. Blant de ikke-

moskégående vektlegger noen kulturell tilknytning til islam, mens to forteller om sine 

tilknytninger som protest mot islam og islam som protest. 

Religiøsitet og følelser 

Alle de moskégående informantene beskriver islam som en grunnleggende og svært viktig del 

av deres identitet. Formuleringer de bruker for å beskrive islams betydning er for eksempel 

”det viktigste i livet mitt” (Danya) og ”en viktig del av meg! Jeg er praktiserende muslim og 

jeg tror veldig på Gud” (Ali).  

Spesielt i ett av intervjuene kom religionens følelsesmessige betydning for den troende 

frem. Danya beskrev sitt forhold til islam som en følelse i hjertet,   

[…] en følelse som man aldri vil bytte med andre ting. Nå snakker jeg virkelig fra 
mitt hjerte. Og jeg synes veldig synd på meg selv fordi den følelsen jeg hadde der 
var tydeligere enn nå. Jeg var nærere Allah der enn det jeg er nå, her. Kanskje 
atmosfæren?  
Elise: …omgivelser? 
Danya: Omgivelser, riktig. […] [Sukker dypt] Nå minnet du meg om fortiden, 
minnet meg om meg selv den gangen, jeg synes veldig synd på meg selv.  

Det er i intervjuet med Danya tydelig å se at den religiøse troen betyr mye for hans følelsesliv. 

Han blir tydelig rørt over å snakke om hva troen har betydd for ham igjennom livet og at han 

har opplevd det som et stort tap at troen nå i hans norske omgivelser oppleves som svakere 

enn hva den var under oppveksten i hans opprinnelsesland. Han fortalte blant annet at han 

aldri hadde hatt behov for vekkerklokke for å våkne opp til morgenbønnen den gang, men at 



37 

”det var noe i meg som vekket meg” i tide til å utføre den rituelle vasken før bønnen. Han 

reflekterer rundt hvorvidt det kan være skiftet i omgivelsene som har ført til at han har mistet 

den nærheten han følte til Gud dengang. 

Religiøs identitet som personlig tro dreier seg i stor grad om følelser og følelsesmessig 

engasjement og kan, som vi så ovenfor, etterlate en ektefølt sorg over tap av disse følelsene. Å 

endre omgivelser kan imidlertid ha flere typer effekter på religiøs tilhørighet. 

“Her er jeg ikke fremmed” 

Som tidligere nevnt har moskéene blitt sentrale institusjoner i mange muslimers liv i Norge på 

en noe annerledes måte enn de ofte var det i deres opprinnelsesland. Den norske moskébaserte 

menighetsmodellen med medlemsskapsordning kan gi opphav til en spesiell form for 

tilhørighet og fellesskap som spesielt én av informantene beskriver som sentral for hans 

norske tilværelse. 

Mahmoud: […] Det er bra at man tilhører noe også. Fordi vi kommer fra samfunn 
som satser veldig mye på det sosiale. Og da vi kom hit hadde vi ikke familie, ikke 
venner, så det første man kjemper for –kanskje mer for meg enn for andre- er 
tilhørighet. Det er veldig viktig for mennesker […] Det første for meg som muslim 
er at jeg har et samfunn rundt meg. Det viktigste for meg er at jeg først tilhører et 
samfunn [...] jeg har bodd på mange steder hvor det ikke var moské, ikke samfunn, 
ikke venner og det føltes veldig fremmed. Veldig veldig fremmed. Her er jeg ikke 
fremmed. 
Elise: Fordi du har et fellesskap? 
Mahmoud: Ja. 

Videre i intervjuet forteller Mahmoud at her i Oslo, hvor han har moskéen sin, føler han seg 

ikke fremmed, mens han ville føle seg fremmed dersom han reiste ikke lenger enn til 

Drammen. Moskéen fungerer som et slags ankerfeste for Mahmouds tilhørighet til Norge. 

Verden utenfor Oslo er ikke Norge for ham, sier han, og denne følelsen av tilhørighet til byen 

springer ut av en opplevelse av å høre til i et religiøst fellesskap.  

Islam kan altså gi opphav til tette fellesskap som bygges gjennom rituell og annen 

kollektiv aktivitet i og rundt moskéens arena. I Mahmouds tilfelle beskrives endatil denne 

tilhørigheten til det religiøse fellesskapet som islams primære rolle i hans liv i Norge. 

Religionen har imidlertid også hatt andre former for innflytelse på Mahmouds liv etter 

ankomsten til Norge. 

Kjent struktur i fremmede omgivelser 

Mahmoud ankom Norge som enslig ung mann og, som mange nyankomne innvandrere, flyttet 

han mellom ulike rurale strøk av landet før han kom til Oslo. Han beskriver møtet med Norge 

som et kultursjokk som bød på mange fristelser for en ung mann, og at dersom han ikke hadde 
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hatt tidebønnene som faste holdepunkter i hverdagslivet og ikke hadde møtt gode forbilder i 

moskéen som han til sist fant frem til, kunne det gått ham ille moralsk sett.  

Mahmoud: […] Og hadde det ikke vært for at jeg overholdt salaat [tidebønnene] 
fem ganger om dagen, hadde jeg kommet til å gjøre mye galt. Jeg kom alene, da 
jeg reiste fra der jeg kommer fra var jeg en liten gutt. Jeg var på reise i verden 
alene, og så kom jeg til Norge som ung mann...heldigvis [for salaat]! Og takket 
være også de andre i moskéen, spesielt X og Y. Da jeg kom hit var de rundt meg 
hele tida. De sa ingenting til meg [direkte], men når du ser på folk så… Så det gikk 
bra til slutt.  

Her ser vi hvordan moskéfellesskapet og enkeltpersonene innenfor det har hatt betydning som 

moralske holdepunkter. De rutinene et religiøst aktivt liv byr på kan også fungere som en 

form for vern av moralen i nye og moralsk utfordrende omgivelser. Fra dette eksemplet ser vi 

at etterleving av islamske leveregler, som overholdelse av tidebønnene, kan være en måte å 

dra opp grenser mot omverdenen på som et vern mot moralsk forfall. Tilgangen på moralske 

forbilder i moskémiljøet som kan vise vei gjennom egen livsførsel, kommer også tydelig frem 

som en styrke ved det religiøse fellesskapet i moskéen.  

”En del av kulturen” 

Blant de ikke-moskégående informantene er situasjonen den at de alle er oppvokst i samfunn 

og miljøer som er preget av islam, men deres forhold til religionen oppigjennom livet har vært 

ganske forskjellige. Younas forteller fra en reise til Saudi-Arabia hvordan han opplevde islam 

som en del av samfunnslivet på en helt annen måte enn i Norge. En dag gikk han ikke til bønn 

i moskéen og plutselig, fra ett øyeblikk til et annet, befant seg i en folketom by. 

Younas: Det er ingen der, det er helt tomt, ’hvilken idiot er jeg, liksom?’, tenker 
du. For der er det det som er det normale -du skal gå og be- og da gjør alle det, og 
butikkene stenger og sånn. Og da er det en del av samfunnet, en del av kulturen, og 
da gjør folk det. Og da er det så mye enklere å være sånn ”ordentlig muslim”, hvis 
du skal følge alle pilarene [islams 5 søyler] og alt mulig sånt. Men her så går ikke 
det… Men likevel så tenker jeg at det er en del av meg. [...] Selv om jeg ikke går i 
moskéen, hvis vi tar det som en greie, så føler jeg meg som en muslim allikevel. 
Og jeg setter jo det forholdsvis høyt, skulle jeg mene. Fordi én ting er religionen, 
men så er det også kultur, som er veldig innbakte. 

Flere av informantene fremhever på samme måte at det er vanskelig å skille mellom religion 

og kultur, og at det er vanskelig å skulle angi noen grense mellom disse arenaene. Mohammed 

definerer seg selv som ikke-praktiserende muslim, og denne definisjonen knytter han til 

islams betydning for den kulturelle konteksten han vokste opp i.   

Mohammed: Ja…jeg er muslim, men jeg praktiserer ikke. Det er et standardsvar, 
men det er allikevel riktig. Altså, jeg sier at jeg er muslim fordi jeg er vokst opp i 
en muslimsk familie, vi gledet oss til å feire id og […] ramadan var veldig viktig, 
ikke for å faste men fordi vi spiste masse god mat og det var litt annerledes og 
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sånn. På den måten så er jeg muslim […] den kulturelle arena er basert på […] 
islam og en del høytider knyttet til religion og så videre. 

Mohammed knytter altså definisjonen av muslim til den betydning for kulturelt liv som islam 

hadde i samfunnet og familien han vokste opp i. I likhet med Younas går heller ikke 

Mohammed regelmessig i noen moské, og er ikke opptatt av å overholde de religiøse 

forpliktelsene, men definerer seg som muslim av kulturelle årsaker. 

Protest mot islam og islam som protest  

Yusef vokste opp i en muslimsk familie som i følge ham selv ” ikke veldig sterkt praktiserte 

religionen”, men som definerte seg som muslimer. I ung voksen alder ble han politisk aktiv i 

arbeidet mot at islam skulle innføres som grunnlag for politisk ledelse av landet, og måtte 

rømme fra landet da dette arbeidet ble avdekket. Han definerer i dag seg selv som ikke-

religiøs, men sier i tråd med andre informanter tidligere nevnt at  

jeg mener, selv om jeg ikke er religiøs, må man forstå én ting: islam er en del av 
midtøstens kultur, akkurat som for eksempel kristendom er en del av vestlige 
kulturer i dag. Vi må skille mellom et islam som er en del av våre kulturer og et 
islam som er en politisk ideologi. Når jeg snakker om islam som en politisk 
ideologi, har jeg kjempet mot det. Jeg mener islam som politisk ideologi kan være 
et stort hinder for demokratisering i samfunnet. Men når jeg snakker om islam som 
en del av våre kulturer, selv om jeg personlig ikke er religiøs, har jeg respekt for 
det og aksepterer det. 

Sondre vokste på sin side opp i en familie han beskriver som sekulær i et samfunn der en ikke 

kan gå åpent ut med et sekulært livssyn. I tenårene ble han veldig opptatt av islam og studerte 

kildene og ble, som han selv sier, ”nesten fanatiker” i sin tro. Denne intense religiøse perioden 

forløp som et ungdomsopprør mot hans sekulære foreldre og varte i omkring to år. I dag 

definerer han seg som agnostiker. På spørsmål om hvordan han forholder seg til å bli 

kategorisert som muslim av ukjente nordmenn han møter, svarte han imidlertid   

jeg har ikke noe problem med det, på grunn av islams posisjon i verden nå. Det 
gjør at jeg sympatiserer med islam. Jeg sympatiserer med muslimer. […] jeg er en 
sterk person og jeg vil gjerne formidle at det ikke er noe skummelt…jeg kan 
presentere meg selv som muslim for å provosere. 

Av Yusef og Sondres historier kan vi se at de har stilt seg i opposisjon til eller som tilhengere 

av islam på ulike stadier i livet, men at uavhengig av dette er religionen og dens kulturelle 

sider/manifestasjoner noe man nå føler et behov for å forsvare i dagens maktpolitiske 

verdenssituasjon –og i dagens Norge.  
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Betraktninger: Islam som kilde til identitet 

I sin bok om islam i Sverige hevder religionsviterne Samuelsson og Brattlund at ”[i]slam 

bestämmer identiteten hos den troende. Etnicitet och nationalitet kommer i andra hand”.76 

Noen av informantene synes å ha sin tilknytning til islam som en form for personlig 

primæridentitet, jamfør utsagn som ” islam er det viktigste i livet mitt”. Dette synes imidlertid 

ikke å gjelde for alle informantene. Forskjellen kan henge sammen med min vide definisjon 

av muslim som ”person med muslimsk kulturbakgrunn og/eller religiøs tro” i utvelgelsen av 

informanter. Dette hindrer derimot ikke disse øvrige informantene fra å føle ulike former for 

tilhørighet til islam og muslimske fellesskap. Tilhørighet til et religiøst fellesskap fremstår 

endatil som det viktigste i én informants beskrivelse av islams betydning for ham. En religiøs 

identifikasjon trenger følgelig ikke kun, eller først og fremst, å innebære en personlig inderlig 

følelsesmessig tilknytning til religionen, men en tilhørighet i et religiøst fellesskap. Her 

kommer de relasjonelle sidene ved identitetsbegrepet klart til syne. Et tilknyttet aspekt ved 

religiøs identitet kan også være, som det fremgår av Mahmouds fortelling om sine første år i 

Norge, de grenseganger mot omgivelsene som religiøse leveregler og daglige rutiner utgjør. 

Islam utgjør for enkelte informanter en kulturell referanseramme som de identifiserer 

seg med på tvers av ulike grader av religiøs tro. Formuleringer som ”jeg er muslim, men...” og 

”jeg er ikke religiøs, men...” vitner om en identifikasjon med deler av et tenkt innhold i 

begrepene muslim og islam og disidentifikasjon med andre aspekter ved dem. Informantene 

som opererer med slike delidentifikasjoner refererer til islam som kultur i sine omtaler av 

religionens betydning i deres liv, og skiller dermed mellom islam som religiøs overbevisning 

og kultur. Det fremgår at selv om de ni informantene har ni unike forhold til islam, 

tilkjennegir alle tilhørighet til islam som kultur.  

Tilhørighet til islam kan altså dreie seg om ulike former for selvidentifikasjon. Et 

aspekt ved identitet, slik begrepet ble presentert i innledningen, er imidlertid også tilskrivelse 

fra mennesker en møter og omgivelsenes lesning av en selv. Å tilhøre en minoritet betyr at 

man tilskrives tilhørighet og verdivurderes utenfra i relasjoner preget av makthierarki. Som vi 

så tidligere har det vært hevdet at minoritetsmenn ofte konstrueres som ensartet gruppe i 

majoritetsdiskursen, et forhold medlemmer innenfor minoriteter blir nødt til å forholde seg til. 

Den ovenfor nevnte tendensen til å verbalt distansere seg fra deler av det tenkte innholdet i 

begrepene ”muslim” og ”islam” kan også si oss noe om det å manøvrere i et sosialt landskap 

der definisjoner skapes både innenfra og utenfra. Blant mine informanter finnes ulike måter å 
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ordne forholdet mellom selvidentifikasjon og utenforståendes identifikasjon. Dette vil jeg 

vende tilbake til i presentasjonen av informantenes forhold til nordmenn og det norske 

samfunnet. 

Informantene opererer altså med flere ulike måter å føle tilhørighet til eller opposisjon 

mot islam på, og dette er også noe som har variert over tid gjennom livene deres. Dette 

korresponderer med identitetsbegrepet slik det ble presentert innledningsvis, med vekt på at 

identitet er både personlig, interaksjonelt og relasjonelt og skapes av individer innenfor lagte 

rammer. Informantenes ulike posisjoner i forhold til islam som del av selvidentifikasjon 

danner bakteppet for min videre analyse av deres posisjoneringer i synet på kjønn, det å være 

mann og livet som muslimsk mann i Norge. 

4.2 Forståelser av kjønn og syn på sharia 

Et grunnleggende spørsmål innen de fleste religiøse og kulturelle systemer er tolkning av 

forskjeller mellom kjønnene. Annick Prieur formulerer det slik at ”[s]elv om kjønnsidentiteten 

ikke er gitt av kjønnsorganene, leses våre kjønnede kropper som identitetsbærende”.77 I mitt 

møte med informantene stilte jeg spørsmål omkring hvorvidt de så noen forskjeller mellom 

mann og kvinne og hvordan de eventuelt tolket slike ulikheter mellom kjønnene.  

Videre spurte jeg dem om hva de syntes om den måten klassisk sharia fordeler 

rettigheter og plikter mellom kvinne og mann på. Som eksempler på slike fordelingsspørsmål 

brukte jeg forsørgeransvaret, arvebestemmelsene, ekteskaps- og skilsmissespørsmål og 

juridisk vekting av vitnemål mellom menn og kvinner. Kari Vogt har beskrevet hvordan 

klassisk sharia tilskriver mannen plikt til å forsørge kone og barn, og hvordan denne plikten 

svares i bestemmelsen om at kvinnelige arvinger får halvparten så mye som mannlige 

arvinger i arveoppgjør. En kvinnes vitnemål har på tilsvarende måte halve den juridiske 

vekten av en manns vitnemål. Muslimske menn kan ifølge klassisk sharia gifte seg med inntil 

fire kvinner, og disse kan være både muslimer, kristne og jøder. En muslimsk kvinne kan på 

sin side kun gifte seg med èn muslimsk mann. Ved en eventuell oppløsning av et ekteskap har 

kjønnene heller ikke tilsvarende rettigheter. En muslimsk mann kan ensidig oppheve et 

ekteskap, mens en kvinne er avhengig av mannen eller en ekstern instans for å oppnå 

skilsmisse, og da gjerne under strenge krav til bevisbyrde.78     

Det var tre hovedtendenser i svarene jeg fikk. Enkelte blant de moskégående 

informantene beskrev kjønnene som grunnleggende ulikt skapt fra Guds hånd. Denne gruppen 
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beskrev også sharia som en god og riktig måte å fordele rettigheter og plikter på. Flere av de 

ikke-moskégående informantene betegnet derimot kjønn som en sosial og kulturell 

konstruksjon og motsatte seg den måten sharia fordeler rett og plikt mellom kjønnene. Hos to 

informanter, én moskegående og en ikke-moskégående, fant jeg tendenser til å inndele kjønn i 

ulike livssfærer. Endelig gjorde flere av informantene fra den ikke-moskégående gruppen 

oppmerksom på at forståelser av kjønn er i endring blant muslimer i Norge og verden, også 

innen hvordan shariabestemmelser tolkes og praktiseres i lovverk i muslimske land.   

Kjønn som gudgitt prinsipp 

Hos flere, men ikke alle, av de moskégående informantene fant jeg ulike formuleringer av 

oppfatningen om at kjønnene er ulikt skapt fra Guds hånd og har dertil hørende roller, 

ansvarsområder og rettigheter som passer deres naturlige egenskaper. Et grunnleggende 

prinsipp er at menn er skapt for å arbeide utenfor hjemmet og forsørge familien, en tanke jeg 

vender tilbake til i større detalj senere i kapitlet, og at kvinnen er skapt for å ta seg av den 

hjemlige sfære. 

Ali: [...] Hun må kunne ta seg av hjemmet og oppdra barn, husarbeid er tilegnet 
kvinner mens menn er flinke til å jobbe hardt utenfor hjemmet. 
 
Abdullah: […] Kvinner er fysisk svakere enn menn, og det er viktig at de ikke 
sliter seg ut med å jobbe [utenfor hjemmet]. Mange kvinner blir slitne av å jobbe 
utenfor hjemmet, og det hadde vært bedre for dem å være hjemme […] Ekteskapet 
i islam er et fellesskap med arbeidsfordeling. Alle skal gjøre sin del av arbeidet, 
men på forskjellige måter.  

I disse eksemplene ser vi en grunntanke om at kjønnene er skapt komplementære, med 

motsvarende egenskaper og kvaliteter som utfyller hverandre og avhenger av hverandre. 

Ekteskapet er her et slags mikrokosmos hvor de to partenes medfødte egenskaper og daglige 

aktiviteter muliggjør hverandre. Alle informantene som presenterer et slikt kjønnssyn er 

imidlertid raske til å påpeke at det ikke foreligger noe forbud i de islamske kildene mot at 

kvinner skal arbeide utenfor hjemmet, men at dette ikke er hennes primære ansvarsområde, 

men mannens. 

På spørsmål om hva de synes om klassisk sharias rettighetsfordeling, har denne 

gruppen informanter generelt sett et positivt syn på sharia. Abdullah sa for eksempel at  
Det er det beste systemet! Både menn og kvinner har like rettigheter i forhold til 
Allah, og så har de rettigheter i forhold til hverandre som skaper balanse. 
Religionen kom for å hjelpe folk, derfor må også mennesker hjelpe hverandre. 

Abdullah hevder altså at det systemet av rettigheter og plikter som sharia foreskriver er det 

beste systemet. Rettighetene og pliktene de har overfor Gud er like, mens de rettigheter og 
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plikter de har overfor hverandre skal hjelpe dem til å utfylle og hjelpe hverandre mot et godt 

liv. Da jeg spurte Danya om hvorfor han tror kvinners vitnemål teller halvparten av mannens, 

svarte han at dersom to kvinner vitner sammen i én manns sted kan de hjelpe hverandre med å 

huske. 

Danya: [...] om den første glemmer så kan den andre minne henne om saken. [...] 
Skjønner? Kanskje de har andre ting å tenke på, mange ting å være opptatt av, sånn 
at de lett glemmer? Kanskje på grunn av det. Det er ikke kvinnens skyld, det er slik 
de ble skapt. Kanskje sier du ”nei, jeg husker mer enn de fleste”, men det kan ikke 
du selv bestemme etter min mening. Det er slik. 

Danya legger altså kvinnens natur til grunn for sharias bestemmelse om juridisk tyngde, og 

stoler på at når de religiøse kildene sier at det er slik –så er det slik. Gjennomgående var de 

moskégående informantene opptatt av å formidle at den fordelingen av ansvarsområder 

mellom kjønnene som de fant i de islamske kildene ikke innebærer en nedrangering av 

kvinner som mennesker per se. Abu påpekte for eksempel når vi snakket om forskjeller 

mellom kjønnene at ”alle har hode, alle har intelligens. Men uansett er det noen ting som 

skiller menn og damer”.  

Informantene i denne gruppen var generelt enige om at islam som religion ikke 

innebærer kjønnsbasert undertrykking. Tvert imot er islam, dersom den følges på en korrekt 

måte, en vei for vern av kvinnens flotte medfødte egenskaper. Som Danya uttrykte det, ”riktig 

islam er ikke å ydmyke kvinnen! Tvert imot, tvert imot, tvert imot!”. 

Kjønn som menneskelig konstrukt 

Flesteparten av de ikke-moskégående informantent definerer ulikhetene mellom kjønnene 

som rent biologiske, uten føringer for hvilke oppgaver eller roller som passer best for det 

enkelte individ. Disse stiller seg på ulike måter skeptiske til det system for fordeling av 

arbeidsoppgaver og rettigheter som ble skissert ovenfor.  På spørsmål om hva som gjør en 

mann til en mann, svarte Yusef 

egentlig kan jeg ikke si hva som er en mann og hva som er en kvinne. Jeg tror vi 
har en del biologiske forskjeller. Men når det er snakk om sosiale roller og sosiale 
rettigheter, kan jeg ikke forstå at det skal være noen forskjeller.  
Elise: Så det er ikke noen iboende egenskaper ved menn som gjør dem forskjellige 
fra kvinner for eksempel? 
Yusef: Jeg føler ikke at det er noen forskjell. Selv om vi har, på tradisjonelt vis, 
mannsrolle og kvinnerolle.  Men ihvertfall når jeg snakker om min personlige 
mening, da jeg føler at det ikke er noen forskjeller. 

Her vektlegges biologien som definerende for kjønnsforskjeller samtidig som det også 

henvises til hvordan disse forskjellene tradisjonelt har vært tolket i samfunnet i form av 
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kjønnsroller. Da jeg ba Yusef beskrive hva han opplevde at islam formidler om kjønn, sa han 

videre at   

først og fremst må vi tenke på at det finnes mange forskjellige tolkninger av islam 
iblant muslimer.  
Elise: Ja. 
Yusef: Derfor kan vi ikke snakke om islam generelt. Men vi kan snakke om en 
dominerende tolkning av islam i samfunnet, som er en tradisjonell tolkning av 
islam. Den dominerende tolkningen av islam som dominerer i mitt 
opprinnelsesland, eller de andre midtøstensamfunnene, mener jeg, tolker eller 
forsvarer veldig sterkt et autoritært mannssamfunn. 
Elise: På hvilke måter eller hvor i de islamske kildene og i tradisjonen finner man 
grunnlag for det? 
Yusef: På mange forskjellige måter, i hvert fall etter denne tolkningen som jeg har 
snakket om, er kvinnen ikke et fullt menneske: Kvinnen er egentlig et halv-
menneske, som trenger en mann til å passe på henne og passe på hennes daglige 
atferd. Fordi ifølge denne tolkningen kan kvinner ikke forsvare seg eller forsvare 
sin atferd selv på en riktig måte. Derfor trenger de en mann til å passe på dem og 
deres daglige atferd. 

Gitt Yusefs livshistorie, med aktivt arbeid mot islam som politisk system, er det ikke 

overraskende at han her stiller seg kritisk til islams måte å organisere kjønn på. Han presiserer 

imidlertid at min åpne spørsmålsstilling er upresis gjennom å understreke at det finnes flere 

måter å tolke de islamske kildene på og at han kun uttaler seg om den rådende 

islamtolkningen han selv har vært i kontakt med i opprinnelseslandet. Han hevder denne 

tolkningen fremmer et syn på kvinnen som mindre enn helt menneske og mannen som hennes 

vokter, og at den forsvarer det han kaller et autoritært mannssamfunn.  

Mohammed skiller heller ikke mellom menn og kvinner på de fleste livsområder. Han 

forteller fra sin tid som jusstudent i et land der lovverket er delvis shariabasert at  

jeg husker som studenter vi satt der og …alt [i shariaundervisningen] var ikke nytt 
men alt var grundig og detaljert og man oppdaget hvor stor makt du har som mann. 
Enten kan du være stolt av det...og vi lo faktisk, som studenter, og det var en del 
jenter som tok samme fag […] vi kunne mobbe dem, men det var vennlig, alt var 
bare basert på tull, ”ja ja, bare ta din Cand.jur, men det betyr halvparten av det min 
gjør” og sånne ting [Elise ler], ”du kommer aldri på samme nivå som…”… Men 
jeg tror den komiske måten å ta opp ting var, i seg selv, en slags kritikk […] Du 
tenkte inni deg ”her er det ting som ikke stemmer” fordi alt tyder på at dette 
kommer fra Koranen som snakker om forhold som er 1400 år gamle [...] 

Mohammeds reaksjon på den fordelingen av rettigheter han fikk kommunisert gjennom 

jusstudiene var basert på hans egen kontekst. Han forteller videre at det første året av studiet 

var en jente som fikk beste karakter på kullet, og han selv ble nummer to i rekken. Følelsen av 

at ”her er det ting som ikke stemmer” grunnet i at samfunnet hadde utviklet seg, men 

rettsprinsippene lå fast slik de hadde vært på Profetens tid.  
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Nyanser av kjønn 

Både blant informanter jeg har valgt å klassifisere som moskégående og ikke-moskégående 

har det imidlertid også manifestert seg flere mellomposisjoner i forståelsen av kjønn langs 

aksen mellom de ovenfor beskrevne ytterpunktene. Mahmoud svarte, på spørsmål om hvorfor 

fordelingen av rett til skilsmisse mellom kjønnene innen islamsk lov gir menn enklere tilgang 

enn kvinner, følgende 

Elise: Er det fordi at kvinner er litt for sånn… 
Mahmoud:…følsomme. Veldig. Og de tenker alltid først med hjertet når det gjelder 
sånne sosiale saker, vi snakker ikke om profesjonelle ting, da. Snakker som sånne 
sosiale saker som dette her, det første de tenker med [er] hjertet, og så bruker [de] 
hjernen etter det. Det er problemet med kvinnfolk […] Problemet med kvinnfolk 
[er at] de tenker altfor mye med hjertet. Og derfor er mannfolk litt aggressive, på 
den måten der, for de tenker med hjernen først. 
Elise: Hjernen først og så hjertet etterpå? 
Mahmoud: Ja, etterpå, det siste som kommer inn. 

Mahmoud deler livet inn i forskjellige sfærer hvor kjønn i ulik grad ses som relevant for 

atferd. Når det gjelder profesjonelle saker hevder informanten at andre prinsipper gjelder: ”vi 

snakker ikke om profesjonelle ting, da”. Her ligger en antakelse om at kjønnene tenker og 

handler likt eller likere i profesjonelle sammenhenger enn i sosiale, og at det derfor er relevant 

å trekke et skille mellom hvordan kjønnene tenker og handler i henholdsvis profesjonelle og 

sosiale sammenhenger. Det hører til historien at Mahmouds kone er en høyt utdannet kvinne 

som tidligere har vært yrkesaktiv innen en høyt respektert profesjon. Videre i Mahmouds 

forklaring av skilsmissebestemmelsene sa han blant annet at ”hadde det vært kvinner som 

bestemte det, hadde kona mi skilt seg fra meg flere hundre ganger om dagen”. Da jeg spurte 

om han virkelig trodde det, sa han ”ja ja. Spør kona mi, altså! Hun har sagt flere ganger at 

”jeg er glad jeg ikke bestemmer dette her” ”. Skilsmisse er altså en situasjon hvor kvinner 

ikke kan forventes å opptre rasjonelt, mens rasjonell atferd kan forventes av dem i 

profesjonelle saker. Jeg tolker derfor ”sosiale saker” til å bety personlige relasjoner preget av 

følelsesmessig tilknytning. 

Younas beskriver ulikheter mellom kjønnene som knyttet til kulturelle og tradisjonelle 

rolleforventinger. Han illustrerer en noe annerledes mellomposisjon gjennom måten han 

oppfører seg som mann i ulike sfærer gjennom kodebytter. Dette presenterer han som en 

forhandlingsmetode mellom en foreldregenerasjon og en sosial arena med ulike forventinger 

til blant annet kjønn og kjønnet atferd. 

Elise: […]Sånn at du deler på en måte litt livet i to, da, sånn at én del er ”utelivet” 
og én del er ”hjemmelivet”, på en måte? 
Younas: Ja, mmm, da er det ikke hvem man er sammen med, for det kan være 
norske venner eller pakistanske for den saks skyld, men da er man på den sosiale 
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greia, da er man liksom ”norsk” og er ute og drikker kaffe eller gud vet –på byn for 
den saks skyld- eller danskebåten eller hva som helst. [Beveger hendene fra den 
ene til den andre siden langs en akse i luften]. Men da er man hjemme og da er 
man i den gamle rollen, for da har du foreldre der som bare forventer noe av deg –
som person, som mann, som gutt, som muslim. Og da gjør du det. Og så lenge de 
[rollene] ikke krasjer, da, det er jo der balansegangen går […] Og da prøver man å 
integrere seg på en måte. Men da tror jeg igjen at man har den rollen…når man 
kommer hjem så er man den pakistanske gutten igjen. Man sier liksom ikke at ”hey 
hey, i går hadde jeg sex med en dame”, med utropstegn, til mor. Det tror jeg ikke 
man hadde gjort uansett, men...men det er på en måte en skjult greie som man har 
ved siden av.  
Elise: Så man skiller veldig sånn klart mellom hvem man er hjemme og hvem man 
er ute? 
Younas: Ja, mmm. 

Her ser vi at Younas skiller mellom en måte å opptre på i offentligheten som beskrives som 

”norsk” og en opptreden i hjemmet som presenteres som ”pakistansk”, med tilhørende 

oppfatninger av hva som er passende atferd for en mann. Men det fremgår også at dette er en 

forhandlinger i et opplevd motsetningsforhold primært mellom generasjoner, ikke mellom 

”nordmenn” og ”pakistanere”. Younas henviser til at også unge norskpakistanere, ham selv 

inkludert, har andre tanker om kjønn enn sine foreldre. De oppfører seg derfor ”norsk” når de 

er sammen utenfor foreldrenes påsyn.  

På spørsmål om hva han tenkte om kjønnenes ulike rettigheter i forhold til ekteskap og 

skilsmisse i klassisk sharia, sa Younas at det hadde han ikke satt seg så godt inn i enda. Men  

jeg tenker jo det er litt sånn kjipt med de få rettighetene kvinner har, hvis man da 
skiller seg for eksempel og blir utfrosset og alt mulig rart. [...] ”nei nei, hun har 
vært gift” -hun er liksom ikke verdt noe som helst, det er utrolig kjipt! Men hvis 
det er en gutt som har vært gift med en jente [og så skiller seg] ”ja ja, det er ikke så 
farlig”. Det er litt sånn ubehagelig, irriterende, men sånn er det jo. 

I sin kritikk av fordelingen av rettigheter viste Younas i større grad til sosiale og kulturelle 

vurderings- og marginaliseringsprosesser enn religiøse bestemmelser, noe som følger av at 

han selv ikke har vært konfrontert med slike problemstillinger enda. Han stiller seg allikevel 

kritisk til ”de få rettighetene kvinner har”.  

Kjønn i endring 

Flere informanter gjorde meg oppmerksom på kulturell og juridisk nytenkning på kjønnsfeltet 

i deres (eventuelle) opphavsland og i deres etniske miljøer i Oslo. Slike endringer ble 

beskrevet som knyttet til både tid og sted på ulike vis. Yusef fortalte om store forskjeller i 

synet på kjønn mellom hans egen generasjon og generasjonen som hans far tilhørte i Iran, 

forskjeller han selv begrepsfestet i dikotomien moderne og tradisjonell. På liknende måte 

kunne Younas fortelle om store ulikheter i kjønnspraksis og -tenkning mellom pakistanere av 
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ulik generasjon i Norge, slik vi så i det foregående, men også mellom ulike deler av 

minoritetsgruppen innenfor samme generasjon:  

Younas: Men her på studiestedet synes jeg det er veldig sånn på likt nivå. Det var 
ikke så farlig om det var en gutt eller jente sånn sett. Kanskje litt av identiteten 
forsvinner, jeg vet ikke jeg, men det er vel litt sunt det óg. I forhold til hva det var. 
Fordi man tenker jo, som en sånn stereotyp, at den muslimske mannen pusher 
dama ned og skal være så mye mer.  Men jeg tror den tanken, hvertfall blant 
studentene her, er litt i ferd med å forsvinne. Kanskje den er annerledes blant de 
som kjører taxi? Vet ikke. 

Her fremstår utdanning og den sosialisering som følger av utdanning som en mulig 

differensiator mellom ulike menn innen samme minoritetsgruppe, og dermed også som en 

slags nøkkel til sosial og kulturell endring av kjønn. 

Sondre svarte, da jeg spurte ham om hva som gjør en mann til en mann, at hans eget 

syn på kjønn hadde blitt drastisk utfordret og revidert gjennom opplevelsen av å migrere til og 

etablere seg i Norge 

Sondre: Nei…erfaringen med å flytte til et nytt land og integrere seg i et nytt land 
[…] Hadde du stilt meg det spørsmålet i Egypt, så ville jeg ha sagt ære og å 
respektere sitt ord og sånne ting, men da visste jeg ikke bedre. [Elise ler] Nå vet jeg 
at kvinner også kan være rause og ta vare på sånt. Så jeg faller ikke i den fella. 
[Elise ler] […] 
Elise: Hele migrasjonsopplevelsen har endret ditt syn på det å være mann? 
Sondre: Ja ja ja, selvfølgelig. Det har endret mitt syn på for eksempel homofili 
og…masse rart! 

Gjennom å flytte til og integreres i Norge hevder Sondre her at han nå ”vet bedre” enn å 

definere kjønn i tradisjonelle komplementære roller. Å lære noe nytt om måter å gjøre kjønn 

på er et tema som flere informanter tok opp, for eksempel kunne Mohammed fortelle fra hans 

første år i Norge at  

jo det var litt annerledes de første årene, alt var nytt. Altså det å se en mann gå 
sammen med kona og det er han som holder…hva heter den…[illustrerer trilling av 
barnevogn med hendene] 
Elise: barnevogna? 
Mohammed: …ja, barnevogna, det var nytt. Man gjorde ikke det i Marokko. Jeg 
tror nå, jeg tør ikke si det sikkert, men nå er det kanskje litt mer akseptabelt. Jeg 
kan godt trille en barnevogn, enten her i Oslo eller i Marokko, det spiller ingen 
rolle akkurat nå. Men da jeg kom så måtte jeg reagere på sånne ting […] ”er det 
sant?”, ikkesant, fordi det er jo kvinnens oppgave det der, det er hun som må 
gjøre… Man styres, om du vil eller ikke, av en del…[…] 

 Her forteller Mohammed både om reaksjoner på annerledes kjønnspraksis, adopsjon av slik 

praksis og om endringer i kjønnspraksiser i eget opphavsland. Både Younas og Mohammed 

hevdet at deres etniske miljøer i Norge kun i liten grad fikk med seg slik nytenkning omkring 

kjønn som fant sted i deres opphavsland, og at kanskje særlig den eldre generasjonen fortsatt 

hadde et bilde av kjønnssystemet i opphavslandet slik det var for flere tiår siden. 
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Betraktninger: Islam og definisjoner av kjønn 

De skiller mellom kjønnene som posisjonen kjønn som gudgitt prinsipp trekker opp er 

tradisjonelle rolleskiller der menn oppfattes som skapt for arbeid utenfor hjemmet og kvinner 

innenfor, og dette gis autoritet gjennom religiøse referanser. Forestillingen om kjønnenes 

ulike natur har lange røtter i islamsk tradisjon. Den innflytelsesrike muslimske forfatteren 

Syed Abul A’la Mawdudi oppsummerer i sin bok Purdah and the Status of Woman in Islam et 

rådende syn på kjønnenes natur innen klassisk islamsk tradisjon.79 Han tar utgangspunkt i 

biologiske forskjeller mellom kjønnene og hevder at disse ulikhetene gjenspeiles i både ulike 

mentale og følelsesmessige kvaliteter, og trekker på bakgrunn av dette konklusjonen at menn 

og kvinner er skapt for ulike aktiviteter og livssfærer. 

Since biologically woman has been created to bring forth and rear children, 
psychologically also she has been endowed with such abilities as suits her natural 
duties. [...] And since in the sexual life man has been made active and woman 
passive, she has been endowed with those very qualities alone which help and 
prepare her for the passive role in life only. [...] With these qualities she cannot be 
expected to function successfully in the spheres of life which demand firmness and 
authority, resistance and cold-temperedness, and which require the exercise of 
unbiased, objective judgement and strong will-power.80  

Et sentralt element i argumentasjonen er at kvinnen er underlagt en menstruasjonssyklus store 

deler av livet, og graviditet i kortere perioder. Dette gjør det på den ene siden mulig og 

naturlig for henne å bringe menneskeheten videre, mens det på den andre siden forårsaker 

irrasjonell og disorientert atferd hos henne i perioder, noe som gjør kvinnen uskikket til å 

”undertake any work of responsibility”.81 Han hevder at en arbeidsdeling mellom kjønnene 

der kvinnens arbeids- og ansvarsområde er avgrenset til den hjemlige sfæren og mannens til 

den sosiale lønnsarbeidssfæren er nedlagt i Guds skapte natur og styrket gjennom 

vitenskapen. 

This is the division of labour which nature herself has devised between the sexes. 
All the researches that have been carried out so far in biology, anatomy, 
psychology and sociology point to the same division. [...] Thus a righteous 
civilization is the one which jealously guards this natural division of labour, which 
provides the woman her rightful and honourable place in society, which recognizes 
her social and economic rights, which loads her only with the domestic duties, and 
which makes man responsible for all outdoor duties including the duty of 
supporting and protecting the family.82  

                                                 
79 Mawdudi 1995 (1972) 
80 Mawdudi 1995:120 
81 Mawdudi 1995:116. Han nevner i denne forbindelse ulike yrker som er uegnet for kvinner grunnet 
menstruasjonssyklusens innvirkning på kvinners mentale kapasitet. Advokat, saksbehandler og bussjåfør nevnes 
blant andre.  
82 Mawdudi 1995:121 
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I Mawdudis argumentasjon er islam det systemet som best ivaretar kjønnenens natur. 

Mannens seksuelle energi kanaliseres gjennom ekteskapet og forsørgerrollen og kvinnens 

passive og følsomme egenskaper ivaretas gjennom retten til underhold i hjemmet.     

Selv om ingen av mine informanter refererte til direkte til Mawdudi, har jeg valgt å 

presentere ham her av flere årsaker. For det første oppsummerer og illustrerer han et klassisk 

islamsk syn på kjønnenes natur, et syn vi kan se manifestert i rettssystemer i den muslimske 

verden også i dag. Mawdudis verker er videre blitt oversatt til en rekke språk og er vidt 

distribuert og tilgjengelig i både muslimske land og verden forøvrig.83 Purdah ble først utgitt i 

1972, men selges og leses fortsatt og kan på denne måten også i dag påvirke muslimers tanker 

om kjønn.  

Empirisk basert forskningslitteratur om islamsk familieliv finner mange eksempler på 

en liknende oppfatning av kjønn. Mann og kvinne blir sett som å ha ulike naturlige 

egenskaper, noe som balanseres gjennom deres arbeidsfordeling og rettigheter og plikter 

overfor hverandre som ektefeller. Tove Stang Dahl beskriver denne komplementariteten som 

en innramming av ekteskapet som en modell av Guds plan for hele skaperverket, en 

mikrokosmisk modell for den orden Gud har lagt ned i makrokosmos. ”God has made 

bivalence his universal law. Through male and female dualistic processes life is created, 

developed and altered”.84 Enkelte debattanter i den intern-muslimske diskursen motsetter seg 

imidlertid en slik tolkning. Asma Barlas hevder at tawhid, doktrinen om Guds énhet, som 

fundament for all islamsk tenkning umuliggjør en slik dikotomisering av det skapte. ”Thus, 

the very manner in which the Qur’an describes God’s Unity rules out binary modes of 

thinking that structure patriarchal thought”.85 De blant informantene som har en religiøst 

legitimert forståelse av kjønnenes natur som ulik, var imidlertid påpasselige med å 

understreke at det ikke ligger noen implisitt verdifesting av kjønnene i en slik inndeling. Dette 

kan ses som et innspill i den norske islamdebatten, som et svar til hvordan mange muslimers 

kjønnspraksis fremstilles der. En slik tolkning av sharias kjønnsinndeling som 

differensierende uten verdivurdering sa derimot ikke alle informantene seg enige i. 

De av informantene som posisjonerte seg som skarpe kritikere av tradisjonelle 

tolkninger av islamsk kjønnsbudskap, legger til grunn at det kan tolkes, og ofte tolkes, som en 

iboende verdiforskjell mellom kjønnene, noe de selv tar avstand fra. Yusef brukte som 

                                                 
83 Tross i at jeg hadde problemer med å få lånt boken gjennom de norske universitetenes biblioteksystem, hadde 
jeg ingen problemer med å finne boken ved det kommunale biblioteket og til salgs hos flere ulike internettbaserte 
bokhandlere til under 50-lappen. 
84 Dahl 1997:95 
85 Barlas 2002:96 
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eksempel på kvinners underordning den kulturelle vektleggingen av seksuell ærbarhet blant 

kvinner i Iran og mannens rolle som verge. Seksuell ærbarhet har som tidligere nevnt vært et 

sentralt tema innen ære/skam-debatten, og vi kan her se hvordan en tradisjonell tolkning av 

islams kjønnsbudskap uttrykkes gjennom en tradisjonell tolkning av ære som kjønnsspesifikk. 

De samme informantene gjør imidlertid oppmerksomme på at slike tradisjonelle oppfatninger 

er i endring, at de selv har andre tanker om kjønn enn sine fedre og har fått nye impulser 

gjennom migrasjonsopplevelsen. 

Mellomposisjonene langs aksen preges av en fragmentering av kjønn, der noe står fast 

mens andre elementer er fleksible og kontekstavhengige. Hvor kjønn ses som relevant og 

hvordan kjønn gjøres endrer seg fra kontekst til kontekst, avhengig av de forventninger som 

stilles til individet. Mahmoud beskriver kjønn som relevant i sosiale saker, men ikke i 

profesjonelle, mens Younas er mann på ulike måter ute blant venner og hjemme med 

foreldrene. En slik måte å dele inn kjønn i ulike modi kan være en ubevisst eller bevisst 

strategi for å hanskes med det en på den ene siden opplever som religionens budskap om 

kjønn og det en på den andre side opplever som samfunnets syn på kjønn når disse står i 

tilsynelatende konflikt. Med en kone som både er en høyt respektert profesjonsutøver og et 

følelsesmenneske, kan da svaret bli å skille mellom kjønnets relevans i ulike sammenhenger. 

Med foreldre som forventer én type atferd og venner og kolleger som forventer en annen kan 

svaret bli å skille mellom ens egen kjønnede atferd i disse ulike kontekstene. 

En rekke forskjellige posisjoner omkring temaet kjønnenes ulikhet åpenbarte seg altså 

gjennom informantenes svar, posisjoner som kan plasseres langs et kontinuum der 

informantene i den ene enden av spekteret beskrev biologisk kjønn som et gudgitt naturlig 

prinsipp for sosial fordeling av funksjoner, rettigheter og ansvar i samliv og samfunnsliv, 

mens informantene i andre enden beskrev sosialt kjønn (utelukkende) som et kontekstuelt 

sosialt og kulturelt konstrukt. Det var hovedsakelig variasjon i forhold til religiøs tilhørighet 

som sammenfalt med posisjoneringen langs dette kontinuumet, med andre variabler som 

mulige utslagsgivere for ulike mellomposisjoner. 

4.3 Mannsidealer og maskuline forbilder; hva og hvem er en mann? 

Som en inngangsport for å nærme meg informantenes maskulinitetsforståelser spurte jeg dem 

om de hadde hatt noen mannlige forbilder oppigjennom livet og hva de eventuelt hadde lært 

om det å være mann av sine forbilder. Det var to hovedtendenser i svarene. En del 

informanter henviste direkte til Profeten Muhammed som deres viktigste mannlige forbilde, 

for eventuelt å siden fortelle om andre mannlige forbilder i nære relasjoner. Resten av 
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informantene fortalte spontant om forbilder i nær familie eller omgangskrets, for deretter å 

eventuelt referere til Profeten Muhammed eller andre skikkelser i islamsk historie.  

Mannlige forbilder –i nære relasjoner og i religionens kilder 

Generelt sett var det informantene i gruppen av moskégående som henviste først til Profeten 

som mannlig forbilde, men ikke alle i denne gruppen gjorde dette. Hos Profeten Muhammed 

er det særlig hans moralske kvaliteter informantene trekker frem som forbilledlige. Ali 

tilhører de av informantene som spontant henviste til Profeten på spørsmål om mannlige 

forbilder.  

Ali: Ja, det er vel Profeten, da. Profeten Muhammed. 
Elise: Og hva har han lært deg om å være mann? 
Ali: Han har lært meg å være ærlig, rettferdig, ansvarsfull. Å ha sympati for andre, 
respekt for andre. Han har bevist Guds eksistens for meg. Han har lært meg å be. 
Han har lært meg å være modig i møte med vanskeligheter, og å være tålmodig. 

Ærlighet er den egenskapen som oftest nevnes i beskrivelsen av Profeten som forbilde. 

Viktigheten av og verdien i å leve et ærlig og redelig liv synes å være noe av det viktigste de 

moskégående informantene har lært av Profetens eksempel. Respekt for andre går også igjen 

som et svært sentralt punkt hos flere informanter, likeledes å ta ansvar for seg selv, sin moral 

og sine handlinger. Slike overordnede moralske egenskaper går igjen i beskrivelsen av 

Profeten hos alle informantene som spontant trakk ham frem som det mest sentrale mannlige 

forbilde. 

Utover disse abstrakte moralske kvalitetene, ser vi av Alis beretning at han finner også 

mer konkrete retningslinjer for livsførsel hos den hellige Profeten. Utsagnene ”han har bevist 

Guds eksistens for meg” og ”han har lært meg å be” vitner om at fortellingene om Profetens 

liv også kan ha både mer overgripende og mer praktisk rettede konsekvenser for 

informantenes liv. Muhammed fungerer for Ali som et bevis på Guds eksistens og religionens 

sannhet, noe som befester islam som det naturlige ordnende prinsipp for hans liv. Bønnen, 

som han har lært av å studere Profetens eksempel, hjelper til å føre dette livsgrunnlaget ut i 

praktisk daglig handling og skape nærhet til Gud gjennom dette. Når jeg spør Ali om hvor han 

har lært om de nevnte egenskapene hos Profeten, svarer han 

 Ali: Jeg har hørt om ham, jeg har lest om ham i Koranen og i hadith’er.  
Elise: Hvor eller fra hvem har du hørt om ham? 
Ali: Fra troende, fra imamer og andre muslimer. Han er jo et forbilde for alle 
muslimer. 

Profetens livsførsel som et forbilde og perfekt eksempel som man streber mot som et ideal, 

men ikke opplever å kunne oppfylle, er noe flere av informantene i denne gruppen forteller 

om. På spørsmål om hvor han fant kunnskap om det å leve som en god mann innen de 
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islamske kildene, svarte Mahmoud at ”først er det Koranen og så sunna. Jeg prøver å følge 

det, men jeg klarer ikke å følge det 100%. Og så blir jeg sint på meg selv etter jeg har gjort 

noe galt”. Danya sier om å skulle etterleve Profetens forbilde at ”jeg oppnår aldri graden [av 

godhet] til Profeten Muhammed, jeg vet det. Jeg kommer aldri til å oppnå det. Men jeg prøver 

å være så god som jeg kan”. 

I kontrast til Alis ganske håndfaste implementering av Profetens eksempel i sin 

hverdag, som vi så ovenfor, er det imidlertid ikke alle informantene blant dem som definerer 

seg som muslimer som synes det er like relevant å samkjøre sin egen livsførsel med 

tradisjonen etter Profeten, i hvert fall ikke på alle plan.  

Younas: Ja, nei…jeg tror ikke jeg har gått såpass dypt inn i det. Sånn i forhold til 
Profeten også så er det mer sånn symbolsk sett, tenker jeg, enn sånn personlig at 
det er noe jeg prøver å etterleve hver dag. Det er veldig mange som gjør det […] 
noen som prøver i hvert fall å…for eksempel det skjeggbegrepet, at ”det skal du ha 
fordi Muhammed hadde det”, eller ”du skal spise dadler fordi det spiste han” [...] 
der tror jeg ikke jeg har tatt helt etter det.  

Younas tolker Profetens eksempel som en mer abstrakt inspirasjon til hvordan leve et moralsk 

godt liv enn en praktisk oppskrift for daglig livsførsel. Flere ganger i løpet av intervjuet kom 

han tilbake til tanken om at ”det er budskapet du må se på, religionen, ikke personen”.  

Profeten Muhammed kan altså fungere både som et abstrakt og konkret eksempel for 

muslimske menns livsførsel, gjennom de moralske egenskaper og konkrete handlinger 

fortellingene om ham presenterer. 

Far er et mannlig forbilde for flere av mine informanter. Gjennom å studere sine 

fedres eksempler har de tilegnet seg en mengde kunnskap om mannlige egenskaper og 

kvaliteter. Younas beskriver sin far på følgende måte på spørsmål om hvem som har vært 

hans mannlige forbilder     

Younas: […] Du har pappa da, som er et sånt mannlig forbilde. Han er en kar som 
har jobba hardt hele livet, som har stått på. Den klassiske; kommet hit og […] 
jobba masse drittjobber, tjente opp masse penger, sparte opp, sendte til familien 
der, ordna seg ting her. Så det blir en kar som står på og ordner opp. Ikke lat. 
Så...ja, han er et slags forbilde. 

Av sitatet ser vi at far gjengis som en aktiv figur, en mann som står på og ordner opp og, ikke 

minst, forsørger familien –både i Norge og i dette tilfellet Pakistan. Gjennom hardt arbeid og 

nøysomhet beviser han sitt verd som mann og også som forbilde for sine sønner. Far som et 

forbilde gjennom rollen som forsørger er et tema som går igjen i en rekke av informantenes 

utsagn omkring mannlige idealer, et ideal flere av dem legger stor vekt på også i fortellingen 

om sine egne liv og aktiviteter.   
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I kombinasjon med idealet om å forsørge familien, er det to egenskaper som går igjen 

nokså konsekvent gjennom de moskégående informantenes fortellinger om sine mannlige 

forbilder. Mahmoud fremlegger dem slik på min oppfordring om å fortelle om mannlige 

forbilder: 

Mahmoud: Først faren min. Og du kan si jeg har en onkel også, broren til mora mi. 
De to er forbilder for meg –og for noen andre også.  
Elise: Kan du fortelle litt om faren din? 
Mahmoud: Faren min, han hadde en butikk i byen jeg kommer fra, han er i 70-åra 
nå. Han er veldig kjent som en veldig ærlig mann, har aldri vært i nærheten av å 
gjøre noe galt. Typisk 100% mann som gjør alt riktig og folk kjenner ham og folk 
hilser på ham, og...er snill og hjelper og...ærlig mann. Hvis du glemmer noe hos 
ham, som hittegods på butikken, og kommer etter ti år, finner du det fortsatt i 
skapet der –bare kom og spør ham. Så han er fortsatt kjent i byen. Han er veldig 
typisk sånn mann som man hilser på. Også har jeg en onkel som også er kjent der 
hvor jeg kommer fra, og han er veldig behjelpelig med penger og med alt mulig 
annet […] folk kjenner ham veldig godt og det er ikke en eneste som snakker noe 
vondt om ham. De to der er veldig…jeg ser på dem hele tiden. 

Ærlighet og behjelpelighet går igjen som svært sentrale egenskaper for en ordentlig og god 

mann, spesielt blant de moskégående informantene. I flere av informantenes fortellinger om 

sine fedre vises det til at de var og er kjente blant folk i byen som ærlige menn og trofaste 

hjelpere. Dette er et tema som jeg vil vende tilbake til for nøyere analyse i det følgende. 

I tillegg til far nevnes også, som vi så hos Mahmoud, onkel som et viktig mannlig 

forbilde hos noen av informantene. Mohammed beskriver sin onkel som et mer sentralt 

forbilde enn sin far, noe han knytter til alder og nærhet i tankesett. Da jeg spurte om han 

hadde hatt noe mannlig forbilde gjennom livet, svarte Mohammed 

Ja, min onkel. Han er fortsatt det. Fordi [ler] erfaring har vist at han er veldig […] 
rettferdig […] Han er en utdannet mann og er litt moderne i forhold til for 
eksempel min far [ler]. Jo, faren min var óg en grei person, men jeg syntes onkelen 
min som var yngre enn faren min, viste eller representerte den modernismen jeg 
etterlyste og det var kanskje litt lettere å få kontakt med ham enn faren min […] Så 
det var lettere å komme i kontakt med denne onkelen og snakke med han om ting 
og…også hadde vi det veldig gøy sammen, vi delte en del opplevelser sammen 
[…] Han er litt eldre enn meg men ikke så mye så vi var på jakt sammen og 
fisketurer sammen og…og jeg ser fortsatt på ham som et forbilde. 

Mohammed forteller at det for ham var lettere å ha åpen kommunikasjon med onkelen enn 

med faren, både grunnet de konvensjoner som ligger for hva en snakker om og ikke i en far-

sønn-relasjon, i Marokko og generelt, og grunnet at han var ”mer moderne” enn Mohammeds 

far. De delte opplevelser sammen forteller han, noe Mohammed også viderefører i forholdet 

til sine sønner i dag. Verdier som rettferdighet og utdanning beskrives videre som sentrale i 

kunnskapsoverføringen i dette onkel-nevø-forholdet.   
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Også Sondre legger vekt på utdanning og kunnskap når han skal beskrive sitt faderlige 

forbilde. Begge Sondres foreldre har høyere utdanning, noe som gjenspeiles i hans svar på 

spørsmålet om mannlige forbilder.  

Sondre: Ja, faren min. Og…nei, det var bare faren min faktisk.  
Elise: På hvilken måte syntes du han var et godt forbilde? 
Sondre: Han brukte å bære meg da han studerte doktorgrad. Han studerte 
doktorgrad, og jeg har bilder der han har meg på armen og står foran tavla, han 
hadde tavle hjemme istedenfor pc som folk har nå, og på tavla står det kjemiske 
likninger og greier. Og…han kunne masse og var veldig kunnskapsrik. Og sterk 
også, sterk både fysisk og psykisk.  
Elise: Mmm. Så det er ting som du så opp til? 
Sondre: Mmm. 

Her kommer styrke og kunnskap frem som de viktigste mannlige egenskaper Sondre så opp til 

hos sin far, i kombinasjon med formuleringen ”han brukte å bære meg”. Gjennom sin styrke, 

både fysisk og psykisk, og gjennom å ha stor (akademisk) kunnskap befestet faren seg som et 

naturlig forbilde for lille Sondre i tidlig alder. 

Det fremkommer altså i materialet et mangfold i synet på både Profeten Muhammed 

og far som mannlig forbilde. Flere av informantene beskriver seg selv både i harmoni med og 

i kontrast til det forbildet deres fedre utgjorde og fortsatt utgjør. Vi så som eksempel ovenfor 

at Mohammed definerte seg selv som mer moderne enn sin far og derfor foretrakk hans yngre 

bror som forbilde. Dette mangfoldet vil jeg vende tilbake til i analysen av informantenes 

synspunkter på ekteskapet, farsrollen og forholdet til sine barn.  

”En typisk sånn mann som man hilser på”  

På spørsmål om hvilke egenskaper en mann har eller skal ha viste som nevnt ærlighet og 

behjelpelighet seg som de to kvalitetene som ble oftest nevnt blant informantene. Både 

gjennom Profetens eksempel og gjennom mannlige forbilder i nære relasjoner hadde disse 

egenskapene fremkommet som definerende for det å være ordentlig mann. Å opptre ærlig og 

bli oppfattet som en ærlig og redelig mann var tydeligvis noe flesteparten av informantene var 

opptatte av, og også noe de så opp til og respekterte hos andre menn.  

Både gjennom spørsmålsbesvarelser og gjennom måten informantene imøtekom meg 

som ”forsker” på, gikk det tydelig frem at behjelpelighet også var et sentralt trekk ved de 

fleste av informantenes syn på hvordan en skal være mann. Det å ønske og være i stand til å 

yte hjelp til andre, uten å stille spørsmål eller forvente honnør for det, inngikk som et sentralt 

punkt i mannsforestillingene. Det er en ordentlig manns plikt å hjelpe både dem han står i nær 

relasjon til og andre fjernere personer, og en mann som lever opp til disse forventningene 

nyter anerkjennelse blant andre menn i sine omgivelser. 



55 

De av intervjuene jeg foretok inne i moskéens lokaler var preget av det mannlige 

fellesskapet som informantene inngår i der, noe som ble spesielt tydelig når det kom en annen 

mann inn i rommet vi satt i, gikk forbi eller ringte på informantens telefon. Ved alle slike 

anledninger la jeg merke til hvordan mennene hilste på hverandre, gjerne med religiøse 

hilsningsord, og anerkjente sin relasjon for eksempel ved å utføre tjenester for hverandre eller 

be om hjelp til ting. Flere av informantene nevnte også, da de fortalte om sine mannlige 

forbilder –gjerne far– at ”alle i byen vår kjenner ham” (Abu) eller, rett og slett, ”han er en 

typisk sånn mann som man hilser på” (Mahmoud). Å være kjent blant folk (og i min 

observasjon særlig menn) som en god mann på bakgrunn av sin ærlighet og behjelpelighet, og 

få og gi anerkjennelse gjennom utveksling av hilsninger og tjenester fremstår både som en 

forutsetning for bygging og styrking av mannlige fellesskap og som en stadfesting av moralsk 

og sosial autoritet for enkeltmenn. 

Forsørgeransvaret 

Som vi så ovenfor stod forsørgerrollen sentralt i den kunnskapen informantene hadde tilegnet 

seg om å være mann gjennom å studere mannlige forbilder. For de moskégående 

informantene er imidlertid de religiøse kildenes vektlegging av mannens ansvar som forsørger 

det tyngstveiende argumentet. På spørsmål om hva islam sier generelt om det å være mann, 

svarte Abu at ”islamreligionen sier at mannen har økonomiansvar. Mannen må jobbe, han må 

tjene penger, han må forsørge familien.” 

Dette forsørgeransvaret henviser både informanter blant de moskégående og ikke-

moskégående til i noen grad når de skal beskrive hva en mann er. Enkelte av informantene har 

imidlertid fått erfare at det kan være vanskelig å skulle forsørge en familie i Norge. Sondre 

kunne fortelle om sine erfaringer med et forsørgersystem som ble snudd på hodet da han 

flyttet til Norge og måtte bli forsørget av sin kone den første tiden mens han tok nødvendig 

språkopplæring for å kvalifisere seg til jobb i Norge. 

Sondre: I hjemlandet klarte jeg å opprettholde, for vi traff hverandre der, og da 
klarte jeg å opprettholde det nogenlunde at jeg forsørget henne og sånn. Da var det 
litt…jeg hadde jobb og sånn. Men når jeg flyttet til Norge så ble det motsatt, hun 
måtte forsørge meg i ett og et halvt år mens jeg studerte, før jeg gikk ut i jobb. […] 
Jeg jobbet faktisk samtidig, [...] men jeg forsørget henne ikke. 
Elise: Hvordan opplevde du det at hun skulle forsørge deg? 
Sondre: Ja, det var veldig tungt. Veldig veldig tungt. Det var et veldig stort motiv 
for å bli ferdig med de tingene. For det er sensitivt område. 

For Sondre fungerte altså opplevelsen av å måtte forsørges av sin kone som en motivasjon til 

å bli fortest mulig ferdig med de nødvendige kvalifiseringstiltakene han ble pålagt for å kunne 

få innpass på det norske arbeidsmarkedet.   
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Danya fortalte at han selv etter lengre tid i arbeid i Norge opplevde å ikke kunne 

forsørge familien sin på den lønnen han fikk, og han ble nødt til å oppsøke hjelpeapparatet for 

å få endene til å møtes i en periode. 

Danya: Jeg har vært i fulltids, ja heltidsstilling, hvor min netto inntekt ikke var 
dekkende [for] livsoppholdet. Jeg dro på sosialkontoret for å få supplerende 
livsopphold, først ba jeg om redusert skatteprosent men de sa ”nei, det får du ikke, 
det er andre måter du kan få hjelp på”, det var blant annet sosialkontoret. Der 
intervjuet de meg mer enn det du gjør her [ler] for å se om jeg kunne få hjelp eller 
ikke. Det likte jeg ikke. Jeg forstod ikke det at en med full stilling, heltidsstilling, 
ikke kunne leve normalt…eller, ikke normalt, på fattigdomsgrensa. Det forstår jeg 
fortsatt ikke. Jeg fikk hjelp hos dem i noen måneder inntil situasjonen endret seg til 
[det] bedre. [...]  
Elise: Hvordan følte du det å måtte be om hjelp? 
Danya: Ja det var litt vanskelig. [...] Jeg tenkte bare på den dagen jeg skulle slutte 
med den perioden. Det gikk over, varte bare noen få måneder. 

Danya hadde som vi ser vanskelig for å begripe at det ikke skulle gå an å forsørge en familie 

på en heltidslønn i Norge. Å ikke få til å forsørge sin egen familie beskriver også han som en 

vanskelig situasjon og noe han håpet å komme ut av så fort som mulig. Forsørgeransvaret kan 

følgelig oppleves som en belastning og en kilde til frustrasjon når samfunnsforholdene rundt 

gjør det vanskelig å realisere. Men Danya forteller også videre i samtalen om forsørgerrollen 

som en kilde til glede og stolthet: 

Danya: […] Min yngre søster har gått på skole og studert laboratorie innenfor 
medisin, og jobbet med det i to år før hun ble gift nylig. Jeg støttet henne 
økonomisk. [...] det var ikke jeg alene –jeg og mine brødre- men jeg tok den største 
delen av det, så det er jeg glad for. Jeg kommer aldri til å si henne en gang at ”jeg 
har hjulpet deg økonomisk...” nei, det er plikten min. Forstår? Hun er så lykkelig at 
hun kunne…jeg er lykkeligere enn henne at hun ble til det hun er. 

Han beskriver seg selv altså som glad, ja til og med lykkeligere som bidragsyter til å sende 

søsteren gjennom et utdanningsløp enn henne selv som mottaker av hjelpen og utdanningen. 

Han fortalte denne historien med en stolthet i stemmen og en tydelig glede over å ha kunnet 

utføre det han omtaler som sin plikt som bror. På spørsmål om hva islam sier om en manns 

ansvar, beskrev også Mahmoud en slik glede ved å klare å realisere forsørgeransvaret for sin 

familie. 

Mahmoud: […] jeg gjør det med stor glede [...] Selv om jeg blir borte hjemmefra 
opptil 20 timer, 30 timer og sånn, jeg gjør det med stor glede. Når jeg kommer 
hjem, så sliten, og jeg ser at barna smiler mot meg og kommer mot meg, så 
glemmer jeg alt. Jeg takker Gud at jeg får mulighet til å jobbe for familien. Det 
[…]betyr mye for meg.  

En manns plikt til å forsørge familien oppleves altså av informantene både som en kilde til 

stolthet og glede når man får det til, og ubehag og frustrasjon når man ikke får det til. Av 

Danyas fortelling om økonomisk støtte til søsterens utdannelse i Palestina og Younas’ 

beskrivelse av hans far som forbilde tidligere, ser vi videre at dette ansvaret oppleves å gjelde 
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ikke bare for ektefelle og barn her i Norge, men også for søsken og andre slektninger i 

opprinnelsesland. Younas har videreført denne ansvarsfølelsen for mindre priviligerte 

slektninger også i sine forhold til sine yngre søsken i sin norske kontekst.  

Elise: Så du er en typisk storebror? 
Younas: Ja, veldig. Mmm. 
Elise: Litt sånn oppgitt over lillebror, og..? 
Younas: veldig…  
Elise: [ler] og litt sånn rådgiver for lillesøster? 
Younas: Mmm. Ja. […] Og nå blei, jo hun blei 18 nå, søsteren min, i november da 
jeg var her på bursdagen og da spurte jeg ”ja 18, det er jo stort? Nå kan du ønske 
deg hva du vil!”. Så sa hun ”ja, jeg vil ha en bærbar pc”, så var det sånn ”javeeel, 
ja, jeg tjener jo godt…greit nok”.  
Elise: ”takk skal du ha” [ironisk tone, ler]  
Younas: Og så spurte jeg ”ja, er det noe mer da, eller er det bare det?”. ”Ja, jeg kan 
jo få en printer óg, kan jeg ikke det?”, og så var det sånn ”jaah…” [sagt med et 
sukk], men da sa jeg ja, og det skal jeg ordne nå. […]Så tror jeg man [pakistanere] 
har den familiegreia igjen, at du har foreldrene som har barna de skal ordne opp i, 
og da føler jeg ihvertfall, der tror jeg det er stor forskjell, men, at jeg har litt mer 
sånn ansvar for de to.  

Younas forteller videre at han i tillegg til å ta seg av søsterens økonomiske behov også hjelper 

sin yngre bror med å ta opp fag for å fullføre atrium gjennom å lese og løse oppgaver sammen 

med ham. Han beskriver ansvarsfølelsen for søsknene som en del av den pakistanske 

”familiegreia”, og han fortalte at han bekymret seg mye for dem og ønsket å stille opp som 

best han kunne.   

Gjennom investeringer av både tid, arbeidskraft og penger søker altså informantene å 

oppfylle det de opplever som sin plikt til å forsørge sine ansvarspersoner både nasjonalt og 

transnasjonalt. Det er imidlertid i rollene som ektemann og far at dette ansvaret oppleves som 

aller mest presserende.  

Mannsidealer og kvinneidealer 

På spørsmålet om hva som gjør en mann til en mann, henviste Mahmoud til egenskaper som 

ærlighet, behjelpelighet, tålmodighet og rasjonalitet. Da jeg ba ham beskrive hva som gjør en 

kvinne til en god kvinne uttalte han at det var ”forskjellig fra den vinkel du ser fra hva du 

krever av en kvinne, da. Det er forskjellig for meg, jeg krever forskjellig fra mora mi eller fra 

dattera mi eller kona mi, ikkesant?”. Da jeg henviste til hvordan han hadde beskrevet menn i 

kvaliteter, forløp samtalen som følger 

Elise: [...] sånn som du forklarte for eksempel at egenskaper du synes er viktige hos 
en mann er ærlighet og hjelpsomhet for eksempel, er det noen tilsvarende 
egenskaper hos kvinner? 
Mahmoud: Ja, det er som jeg har forklart deg, at det er forskjellig fra vinkelen, 
ikkesant, eller hva jeg krever der og da. 
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Hva som gjør en kvinne er med andre ord hvorvidt hun oppfyller de forventninger som stilles 

til henne i en gitt relasjon eller rolle, og da gjerne knyttet til den hjemlige sfære, heller enn 

abstrakte kvaliteter, slik som ærlighet og behjelpelighet. Blant de av informantene som 

opererte med en forestilling om kjønnenes ulike skapelse fant jeg også en tendens til å 

beskrive kvinner i forhold til rolle- og relasjonsforventninger, mens menn i større grad ble 

beskrevet ved hjelp av abstrakte egenskaper og kvaliteter. Men som Mahmoud også påpekte 

kan dette få konsekvenser også i andre retninger når kvinner inntar det som tradisjonelt er et 

mannlig domene.  

Mahmoud: […]jeg kommer fra et samfunn der mannen alltid er i bildet og 
kvinnfolk kommer på nummer 2 eller 3. Og det hender at når en mann dør, blir 
borte, så kommer det en dame med 3-4 barn og klarer, i et samfunn i tredje verden, 
å lede sin familie til trygghet og får barna sine til å gå på skole og får ikke bare 
barneskolen men videregående skole, høy utdannelse, skikkelig høy utdannelse og 
da –da peker folk på dem. At [de er] spesielle mennesker. Og hun får veldig god 
respekt. Det er bra kvinne, synes jeg, eller ikke bare bra –men god, snill. Fordi det 
er sånn at hvis en mann gjør det samme så er det typisk for ham. Det er forventet 
av mannfolk at de gjør det, men når en kvinne gjør det så det er helt, veldig 
spesielt.  
Elise: Og da legger man merke til at..? 
Mahmoud: Ja veldig. Ja, særlig der jeg kommer fra, et samfunn i tredje verden. 

Her ser vi at inndelingen i mannlige og kvinnelige domener og egenskaps- og rollebaserte 

kjønnsforståelser gjør at individer av begge kjønn naturaliseres og usynliggjøres dersom de 

holder seg innenfor sitt kjønnsrollemønster, men at de utmerker seg og blir svært synlige 

dersom de trer utenfor disse mønstrene. Å ”lede sin familie til trygghet” gjennom å sørge for 

underhold og utdanning for barna er lederegenskaper som forventes av en mann, ikke en 

kvinne.   

Betraktninger: Kjønn i læring, relasjoner og rammeverk 

Som mannlig forbilde stod Profeten sentralt, særlig blant de moskégående informantene men 

også for en av de ikke-moskégående, enten på en abstrakt eller mer konkret måte. Dette 

gjenspeiler igjen de ulike informantenes forhold til islam og lesning/tolkning av de religiøse 

kildene. Far fremstod som et sentralt forbilde for mange, men ikke alle, av informantene. 

Også onkel har en viktig funksjon som mannlig forbilde for to av informantene. Særlig to 

egenskaper står frem som særlig viktige blant de informantene har lært av sine forbilder, og 

disse er ærlighet og behjelpelighet. 

Berit Thorbjørnsrud knytter i sin diskusjon av ære og skam-komplekset æresbegrepet i 

Midtøsten til ansvarlighet.  

Æresbegrepet slik det framstår gjennom feltstudier i Midtøsten, baseres sterkt på 
mannlig ansvarlighet. For å oppnå ære skal menn vise seg sterke og i stand til å 
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kontrollere kvinnelige slektninger, men de skal samtidig være ansvarlige ektemenn, 
fedre og brødre. De skal forsørge sin familie, beskytte den og sørge for at de trives 
og at barna får de beste muligheter i livet. Ære handler ikke her bare om menn som 
konkurrerer om å være mest mulig macho. I så fall defineres macho sterkt i forhold 
til ansvarlighet.86 

Utleggingen av mine informanters mannsidealer understøtter en slik forståelse av 

æresbegrepet. Det som er ærefult for en mann er å opptre ærlig, behjelpelig og som en god 

familieforsørger. Når de får dette til, kan det være en kilde til stolthet og glede. Når de 

derimot opplever å ikke få dette til, her i Norge gjerne som følge av lønnssystemet og 

marginalisering på arbeidsmarkedet, føler de seg avmektige og frustrerte. Fra sin studie i 

Sverige skriver Samuelsson og Brattlund at  

[d]et er svårt at upprätthålla en patriarkalsk familjemodell när den står i motsats til 
det socialt möjliga. Det är inte lätt för en marockansk man att vara familjens 
överhuvud om han saknar arbete och inte er i stånd att ensam försörja familjen.87 

Også blant mine informanter virker det som om det er spesielt i forbindelse med perioder uten 

tilstrekkelig inntekt at forsørgeransvaret virker tyngende.   

Gjennom å etterspørre informantenes kvinneidealer fant jeg at de som definerte 

kjønnene som ulike i egenskaper og talent, på tvers av mangfold i forhold til hvor stor og 

hvordan ulikhetene ble definert, beskrev kvinner i relasjonelle termer og menn ved hjelp av 

abstrakte kvaliteter. Kvaliteter som ærlighet og behjelpelighet fremstår dermed som spesifikt 

mannlige egenskaper i kontrast til kvinnelige rolleforventninger. Dette betyr derimot ikke at 

det ikke foreligger rolleforventninger også for menn.  

4.4 Mannen som ektemann 

Alle bortsett fra èn av informantene er eller har vært gift. Jeg var derfor interessert i å høre 

deres tanker rundt spørsmål knyttet til ekteskapet generelt og til islams budskap til menn som 

går inn i rollen som ektemenn spesielt. Jeg spurte informantene om hvorvidt de som menn så 

det som viktig eller ikke å gifte seg og få barn. I flere av informantenes forestillinger om 

ekteskapet gikk det igjen en form for instrumentell tenkning eller i hvert fall omtaleform av 

ekteskapet, om enn på ulike vis. Blant de moskégående informantene handlet dette mye om at 

ekteskapet er religiøst oppmuntret som den eneste godkjente samlivsformen mellom kjønnene 

og garanti for generasjonenes gang og derigjennom opprettholdelsen av Guds skaperverk. 

Blant de ikke-moskégående kunne ekteskapet ha stor betydning som kilde til nettverk og 

fellesskap. 

                                                 
86 Thorbjørnsrud 2002:36 
87 Samuelsson & Brattlund 1996:10 
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Er det viktig for en mann å gifte seg? 

Blant de moskégående informantene fikk jeg bekreftende svar på spørsmålet om det var viktig 

for menn å gifte seg. Abu henviste for eksempel til at islam setter ekteskapet sentralt i 

menneskenes livsløp, også som en del av et religiøst liv. På spørsmål om han så det som 

viktig for en mann å gifte seg, svarte han derfor 

Ja. Det er fordi: hvordan blir mennesker til? Det er gjennom ekteskap. Ekteskap er 
veldig viktig, og islam taler for ekteskapet. Fordi det bringer barn, mennesker. Hvis 
vi slutter å gifte oss vil det bety at generasjonene stopper opp. Det er viktig å gifte 
seg. Livet går sånn. 

Ekteskapet fremstår i Abus utlegning som en viktig institusjon hovedsaklig fordi den utgjør 

grunnlaget for generasjonenes gang. Videre i intervjuet snakket han også om familien som 

kjernen i samfunnet, og at det var viktig å skape harmoni i hjemmet for å skape positive 

ringvirkninger i samfunnet. 

Videre går et syn på ekteskapet som en naturlig utvikling i en viss alder igjen hos flere 

av informantene i den ikke-moskégående gruppen. Å gifte seg er en såpass naturlig del av 

enhver manns liv at man ikke nødvendigvis har reflektert over hvorfor en skal gifte seg.  

Younas: [...] det ligger jo der i bakhodet, det hadde vært rart hvis jeg ikke hadde 
blitt gift, da hadde vel alle mine pakistanske venner trodd jeg var homo eller noe 
sånt noe [ler] så... Fordi man tenker jo på det, at det er det det blir til slutt, og at det 
er viktig å ha en familie og… Men så er det det at når du skal gifte deg, så er det 
liksom ikke to som gifter seg –det er to familier som gifter seg. Så det er jo veldig 
mye mer enn bare et giftermål. Men til slutt så tenker jeg det, for det er såpass 
innbarka i et system og den måten å tenke på, og sånn generelt også så tenker jeg 
det er liksom der det skal gå etter hvert. Selv om jeg ikke har noen sånn konkrete 
greier, så har jeg en sånn følelse av at det hadde blitt litt rart hvis jeg ikke hadde 
gjort det. 

I sitatet fra Younas ser vi både spor av en oppfatning om at ”det er der det skal gå etter hvert”, 

som han selv sier, og at det å gifte seg er en såpass naturalisert livsutvikling at det er et tegn 

på bevisst avvik å velge noe annet.  Dersom han valgte å ikke gifte seg måtte det bety at det 

var noe galt med ham, for eksempel at han var homofil. Younas henviser til at dette er en del 

av ”systemet” og tankemåten han har vokst opp innenfor, det norsk-pakistanske. Han viser til 

en slik ”islamsk kultur” som referanse for ekteskapets betydning, og drar ikke veksel på 

religion direkte som årsak til ekteskapets sentralitet. Imidlertid viser han senere i intervjuet til 

at religion er en av de tingene som spiller inn på valg av ektefelle.    

Younas legger som vi også kunne se ovenfor stor vekt på at ekteskapet for hans del er 

mer enn en union mellom to enkeltstående personer, det er en union mellom to familier –med 

alle de konsekvenser det får for partnervalget. I intervjuet presenterte han flere argumenter for 
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og imot de ulike mulighetene han så for valg av ektefelle, og i forbindelse med muligheten 

han så for å gifte seg med en jente fra foreldrenes fødeland, sa han blant annet at   

Younas: [...] det positive da, hvis jeg skulle gifte meg med noen derfra, det er at 
man har en link til opprinnelseslandet, for jeg føler jeg har drifta altfor langt unna, 
at jeg ikke har noe forhold til det. Sist jeg var i der følte jeg meg mer som en 
utlending enn her, selv om her er det synlig og der var det ikke synlig, men 
sånn…måten folk tenkte på, gjorde ting på, alt fungerte på, så var det sånn ”hva er 
dette her for noe?!” . Og selv om man vil det eller ikke så er man liksom…man ser 
seg sjøl i speilet hver dag og man er og blir en ”utlending” uansett og da vil man ha 
den linken, og da kan en sånn person være en sånn link inn i det systemet igjen. 
Sånn at hvis jeg er der så er det en som kjenner det litt bedre enn meg [...] 

Younas ser altså på ekteskapet som en mulighet for å styrke sin relasjon til 

opprinnelseslandet, og ektefellen som et mulig bindeledd i en slik prosess. Gjennom slike 

overveielser i valget av ektefelle som Younas tar fremstår ekteskapet som et strategisk valg 

med ulike hensyn som må tas i forhold til omgivelsene både i Norge og transnasjonalt. 

For Yusef har også ekteskapet hatt betydning for å skape nytt nettverk, men av andre 

årsaker. På spørsmål om det å gifte seg er viktig for en mann, svarte han 

Yusef: Hmmm…det er litt vanskelig å si. Svaret er både ja og nei [ler]. På en måte 
er det ja og på en annen måte er det nei. Da jeg flyttet til Norge betydde det at jeg 
mistet mitt miljø og mitt sosiale nettverk, derfor måtte jeg prøve å bygge et nytt 
sosialt miljø, et nytt nettverk, og derfor var ekteskapet veldig viktig -for det nye 
nettverket. På denne måten var det viktig for meg. Men på en annen måte som 
kanskje mange mener at ekteskap er en viktig del av livet, at man bør gifte seg, på 
denne måten var det ikke viktig for meg. 

Yusef føyer seg til en tanke om at ekteskapet kan være en viktig kilde til nettverk og 

fellesskap, men tar avstand fra tanken om at å gifte seg inngår blant de ting som ”man bør 

gjøre” på bakgrunn av kulturelle skript. Ekteskapet inngikk for Yusef i en større prosess med 

å skape røtter og tilhørighet i et nytt land, noe han beskriver som et individuelt prosjekt hvor 

hans ektefelle inngikk som en viktig støttespiller. 

Sondre var den eneste blant informantene som direkte nevnte forelskelse i omtalen av 

sitt eget (tidligere) ekteskap. Da jeg spurte ham om hvordan og hvorfor han hadde kommet til 

Norge, sa han 

 Sondre: Jeg kom til Norge på slutten av 90-tallet på familiegjenforeningsgrunnlag 
etter at jeg hadde blitt forelska i en [norsk] jente i hjemlandet og vi bestemte oss for 
å flytte til Norge. 

At kun Sondre nevner forelskelse i forbindelse med ekteskapet behøver selvfølgelig ikke å 

bety at dette ikke har vært eller er en sentral del av de øvrige informantenes tanker omkring 

ekteskapet, men det kan si noe om at dette er én av flere faktorer som tas med i betraktning 

omkring ekteskapets viktighet for livet som mann.  
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Ektemannen skal forsørge kona 

I tråd med presentasjonen ovenfor av forsørgerrollens viktighet for mannsforestillinger blant 

informantene, står ektemannens plikt til å forsørge kona sentralt blant de moskégående 

informantenes beskrivelse av ektemannsrollen. På spørsmål om hva som er viktige 

egenskaper for en mann i forholdet til sin kone, svarte Ali ”respekt for kona, respekt er jo en 

viktig egenskap for alle menn, ikke bare de som er gift. Å ta ansvar. Å forsørge kona, både 

økonomisk og følelsesmessig”. Forsørging handler altså ikke bare om å skaffe økonomisk 

inntekt, men også å ta vare på ektefellens følelsesmessige behov. Ansvar blir en form for 

overskrift over overgangen fra tilværelsen som ugift til livet som ektemann. På spørsmål om 

islam sier noe om hvordan en mann skal være som ektemann, svarte Abu 

Ja, først og fremst snakker islam om ansvarlighet. At for eksempel når jeg er ugift 
tar jeg ansvar for meg selv, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan for eksempel komme 
hjem når jeg vil, jeg kan våkne når jeg vil og sånt. Men når jeg blir gift blir det litt 
forskjellig. Hvorfor? Fordi islam sier at i ekteskapet har mannen ansvar for 
familien. Uansett om man har barn eller ikke  betyr det at man ikke lenger har sin 
egen tid, det kommer i andre rekke. Det er ektefellen som har prioritet. Det betyr at 
min kone trenger meg, og jeg trenger henne. Det betyr at livet blir felleseie, det 
betyr mer ansvar [...] Derfor tenker jeg at når mannen er gift har han mer ansvar, 
mange ting han skal gjøre. 

 En manns ansvarsbyrde øker i takt med antall mennesker han stiller seg i forsørgerposisjon 

overfor, og hans tid blir også deres ressurs. Ektefellen blir førsteprioritet og har hevd på ens 

tid og innsats. Flertallet av de moskégående informantene ser altså som tidligere presentert 

forsørgeransvaret som ektemannens hovedansvar overfor sin ektefelle, hennes livskvalitet er i 

stor grad hans ansvar som forsørger. 

Etter å ha oppdaget hvor sentralt forsørgeridealet stod blant de moskégående 

informantene, spurte jeg ikke-moskégående Sondre om også han kunne kjenne seg igjen i 

dette. Han svarte  

Selvfølgelig, ja ja, selvfølgelig. La oss si du er gift med en kvinne som du elsker, 
du vil ikke utsette henne for slit og sånt for å skaffe mat på bordet, du tar gjerne på 
deg den oppgaven! [humrer] [...] Man ofrer seg for kvinnen man elsker og for at 
hun skal passe på barna og sånne ting [...] Hvorfor ikke? Og jeg med min bakgrunn 
og mine venninner og sånt fra hjemlandet, alle ønsker seg en mann som forsørger 
dem. Kvinner som er høyt utdannet [...] De ønsker seg en mann som kan forsørge 
dem og gi dem det de trenger og passe på barna og sånne ting [ler]. Jeg ser ikke på 
det som negativt i seg selv, hvis du skjønner hva jeg mener? 

Forsørgeridealet er følgelig et felles ideal for flere av informantene, både blant de 

moskégående og de ikke-moskégående. Det betyr med andre ord at det ikke nødvendigvis 

behøver å ligge religiøse motiver til grunn for et ønske om å ofre seg for den man elsker 

gjennom å bære forsørgingsbyrden.  
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Arbeidsdelinger mellom ektefellene 

I intervjuene stilte jeg få direkte spørsmål omkring den praktiske arbeidsdelingen mellom 

informantene og deres (eventuelle) ektefeller, men det fremkom av samtalene at det blant 

informantene forekom flere ulike måter å fordele arbeid på internt mellom ektefellene. Flere 

av informantene ytret i tillegg direkte synspunkter omkring dette, spesielt i forbindelse med 

hva de selv oppfatter at islam sier om forholdet mellom ektemann og kone.  

Mahmoud: Problemet er at vi har kultur og islam, og å skille mellom dem er veldig 
vanskelig. Det er mange som blander det sammen. For eksempel ifølge islam kan 
en mann ikke egentlig kreve så mye fra kona si. Jeg kan ikke kreve at kona mi skal 
vaske for meg og lage mat og sånt. Men tradisjonen er at kvinner gjør sånt, og etter 
hvert har det blitt en selvfølge for mannfolk å kreve det fra kvinnfolk, og hvis 
kvinnene ikke gjør det -da blir det trøbbel mellom dem.  

Mahmoud hevder at mange muslimer tror islam legger føringer for hva en mann kan kreve av 

sin kone, men at det i virkeligheten er kulturelle tradisjoner som bestemmer hva som er 

passende arbeidsoppgaver for menn og kvinner. Sentralt her står en forståelse av at islam og 

kultur er to ulike men tett sammenvevde størrelser som kan gi til dels motstridende signaler 

om arbeidsfordeling mellom ektefeller, og at kultur kan skape ”forstyrrelser” for eller 

fordreininger av islams budskap. Fordi det er så vanskelig å skille mellom hva som er islam 

og hva som er kultur, kan kulturelle skript operere på tross av at de står i motsats til hva 

Mahmoud oppfatter som islams egentlige budskap om arbeidsfordelingen mellom ektefeller. 

Også Abu  mener mange muslimer misforstår islams budskap om kjønn og arbeid. Han 

hevder at muslimer misforstår islam, men mener at islam også legger vekt på at ektefellene 

må støtte og hjelpe hverandre og, som vi så ovenfor, sette hverandre i første rekke og seg selv 

i andre. Den beste arbeidsfordelingen er altså den som ikke innebærer tvang eller kulturelle 

rammer, men ektefellenes ønske om å hjelpe hverandre for å få ting til å gå i hop på best 

mulig måte. 

Younas er i en fase av livet hvor mange av de kameratene han har vokst opp sammen 

med har giftet seg, og han har observert hvordan de ulike valgene av ektefeller har fått ulike 

utslag blant annet når det gjelder arbeidsfordeling mellom ektefellene. Han legger vekt på at 

forhold også utenfor religion og kultur kan være betydningsfulle i slike saker.  

Younas: Ja, der tror jeg det kommer litt an på hvem du gifter deg med. For 
eksempel en kamerat som gifta seg med sin kusine fra Pakistan, da, han er ferdig 
doktor og kommer til å jobbe og hun går på norskkurs, men jeg tror hun aldri 
kommer til å jobbe. Fordi hun er litt sånn innadvent med at hun ikke vil lære heller, 
for hun har noen søstre som bor her og da har hun et lite nettverk allerede og da blir 
det litt annerledes. Men en annen kamerat som er gift med en jente som er herfra, 
hun har utdannelse og søker jobb og han synes det er helt naturlig at hun jobber og 
ser det som en fordel at de da nedbetaler huslån og sånt sammen. Men der har det 
aldri vært det skillet med at hun skal være hjemme siden hun er norsk-pakistansk 



64 

sjøl, så det hadde vært rart for henne -og da tror jeg ikke de hadde blitt sammen i 
det hele tatt [...] Men så er det igjen det at greit nok, hun får være ute og jobbe, men 
når det kommer til å være hjemme og passe på et barn og lage mat, så tror jeg han 
kommer til å være sånn ”nei nei, det tror jeg ikke helt...”, sånn at hun må ta det i 
tillegg. Mens han har liksom sin greie og that’s it. Sånn at den ansvarsfordelingen 
er på en måte litt sånn påtatt egentlig.  

Hvilke forventinger ektefellene har til ordning av tilværelsen og arbeidsfordeling seg imellom 

før de inngår ekteskap fremstår her som viktig, noe som er knyttet til både hvilke kulturelle 

skript de er oppvokst med, hvilken utdanning de har, hvilke muligheter de har på 

arbeidsmarkedet samt hvilket nettverk de har rundt seg. Dette er noe som inngår i prosessen 

med å velge en ektefelle og i forhandlinger mellom potensielle ekteskapskandidater før 

ekteskapsinngåelsen. 

Younas påpeker også at ulike måter å fordele arbeidsoppgaver eller arbeidsarenaer på 

ikke nødvendigvis betyr at partene reelt sett er mindre eller mer likestilte hva arbeidsmengde 

angår. Selv om en av hans kamerater ser det som naturlig at kona hans skal jobbe utenfor 

hjemmet på linje med ham selv, vil ikke dette nødvendigvis bety at han vil være villig til å 

påta seg arbeidsoppgaver i hjemmet for å kompensere. Younas ser det som sannsynlig at 

denne kona kan ende opp med reelt sett større arbeidsmengde enn mannen, ettersom at det 

forventes av henne å stelle hus og barn uansett hvorvidt hun er i lønnsarbeid eller ikke. 

Endringer i ektemannsrollen 

Som nevnt har flere av informantene opplevd at det er vanskelig å opprettholde et tradisjonelt 

kjønnsrollemønster der ektemannen forsørger familien på sin lønn i Norge, og at dette kan 

skape endringer i arbeidsdelingen mellom kjønnene over tid. Younas beskriver endringene i 

sitt eget syn på kjønn fra foreldrenes kjønnssyn som en overgang fra en tradisjonell deling i 

ulike ansvarsområder mellom kjønnene til en mer organisk modell der mann og kvinne ikke 

behøver å være motsatser for å være et par. 

Younas: Der er det jo store forskjeller, moren min er lært opp til å ta ansvaret 
hjemme om at det er hun som skal vaske tøy og lage mat og alt mulig rart, selv om 
pappa gjør litt av det han også, men så er det hun som skal ordne opp. Og det er 
ikke det at hun ser det som en byrde heller, det er det som irriterer meg litt av og 
til. Fordi hvis jeg sier at ”i dag kan jeg støvsuge”, så sier hun ”nei nei, hallo, du 
skal være bortskjemt, du, det går bra det”. Jeg tenker at hun ser det ikke som et 
tyngende ansvar, men ”det er meg, det er sånt jeg skal gjøre, og pappa skal ut og 
ordne ting og kjøpe mat og drikke og ordne det”. Og der er det sikker ikke like delt 
nå, når du bor i Norge […] Jeg har kompiser som har gifta seg med jenter fra 
Pakistan, og det er jo mye negativt med språk og kultur og at hun ikke kjenner 
noen og blir totalt avhengig og ikke har noen jobb og sånne ting, og der tror jeg vi 
annengenerasjonsmenn er litt annerledes enn førstegenerasjons, for jeg tror ikke det 
var noe de tenkte på. Da var det liksom ”hun får ordne opp hjemme og gjøre alt det 
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jeg ikke kan, så får vi supplere hverandre”. Men her tenker jeg at hvis hun sitter 
hjemme og gjør ingenting så synes jeg utrolig synd på den personen. 

Younas forteller at foreldrenes måter å fordele arbeid på forårsaker irritasjon hos ham selv. 

Kjønn er, spesielt hos hans mor, en naturalisering av rolleforventninger han selv ser som 

unødvendige og skjeve. Han beskriver at han noen ganger føler seg som ”gjest i eget hjem” 

ettersom moren ikke vil la ham ta noe av husarbeidet og faren ikke vil la ham betale noen av 

husholdsutgiftene. Han tror imidlertid at en kjønnsdeling av arbeidsoppgaver ikke er like 

aktuell for menn av hans egen generasjon i Norge. Annengenerasjonsmenn er ifølge Younas 

mer opptatt av konenes autonomi. Utsikten til at kona kan bli sittende hjemme og ”gjøre 

ingenting” er et bekymringspunkt for dem, noe deres fedre ikke nødvendigvis så på som noe 

problem. Autonomi ses som viktig for livskvalitet og å jobbe utenfor hjemmet blir i hvert fall 

for Younas en del av et godt liv. Han sier selv at han ville se det som naturlig at hans kone 

også skal drive lønnsarbeid, men at dette er noe som kan komme til å forandre seg med tiden. 

Han sier at han tror det å gifte seg og få barn vil gjøre ham mer konservativ, kanskje også i 

forhold til arbeidsdeling i ekteskapet, og sier med et lurt smil om munnen ”spør meg igjen om 

fem år, da har jeg kanskje blitt den drittsekken”. Younas mener altså at det har forekommet 

endringer i synet på ekteskapet mellom første og andre generasjon innvandrede muslimer i 

Norge, men at disse endringene ikke skal tas for gitt. 

Også i muslimske land kan informantene melde om endringer i synet på forholdet 

mellom ektefellene mellom ulike generasjoner. Da Yusef  ble bedt om å sammenlikne hans 

foreldres ekteskap med sitt eget, sa han 

Hmm, jeg mener  [at] når vi går inn i ekteskapet, går vi til et tett og vennlig 
samarbeid. Ingen skal være sjef i livet. Og selv om det er ikke lett overalt og i alle 
sammenhenger, i hvert fall i noen sammenhenger får man forskjellige interesser, og 
i mange sammenhenger konflikt. Men jeg mener vi må i tett samarbeid finne 
løsninger på konflikter og vi må prøve å kunne løse det med et tett samarbeid med 
hverandre. Men selvfølgelig min fars ekteskap, eller mine foreldres ekteskap, var 
veldig forskjellig. I dette tradisjonelle ekteskapet hadde mannen sin rolle og 
kvinnen sin rolle, og når det kom til konflikt, interessekonflikter eller andre 
konflikter, brukte mannen vanligvis makt til å løse konflikten. 

Yusef trekker her opp skiller mellom ekteskapet slik det fremstod for hans foreldres 

generasjon og slik det fremstår for ham selv som går på grad av henholdsvis 

tradisjonsbundethet og demokrati. Der foreldregenerasjonens ekteskap fremstilles som bygget 

på en maktfordeling der mannen kunne sette sin vilje gjennom med makt, fremstår Yusefs 

eget syn på ekteskapet som et moderne demokrati bygget på gjensidig ønske om samarbeid. 
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Betraktninger: Ekteskap, hushold og kjønn 

Ekteskapet viste seg for mine informanters del å variere i mening parallelt med deres ulike 

forhold til eventuelt religiøst innhold. De moskégående informantene vektla ekteskapet som 

reproduksjonsenhet for Guds skaperverk og som eneste religiøst legitime samlivsform. 

Gjennom dette utgjorde også ekteskapet kjerneenheten i samfunnet.  

Diskusjoner om ekteskapet som religiøst legitimert institusjon står også sentralt i 

litteraturen om islam og familieliv. Et grunnleggende premiss innen islamsk 

familielivstenkning er som nevnt i forbindelse med definisjoner av kjønn forestillingen om 

kjønnenes komplementaritet i ekteskapet. Familien, med ekteskapet som utgangspunkt, har 

følgelig en viktig plass i de islamske kildene og familielovgivningen beskrives ofte som 

kjernen i islamsk lov.  

Blant de ikke-moskégående informantene var det andre aspekter ved ekteskapets 

betydning som ble trukket frem. To av informantene fremstilte ekteskapet som et viktig 

grunnlag for ulike former for nettverk og tilhørighet, og én informant nevnte ekteskapets 

følelsesmessige basis. Både gjennom de moskégåendes fremlegging av ekteskapet som 

religiøs institusjon og de ikke-moskégåendes fortellinger om nettverk fikk ekteskapet, i hvert 

fall språklig, et preg av å være en instrumentell institusjon. Dette behøver derimot ikke bety at 

de følelsesmessige sidene ved ekteskap og samliv ikke er viktige for informantene, men heller 

at en har et naturalisert syn på ekteskapet som en uunnværlig del av et mannsliv, slik at en 

ikke ser for seg andre alternativer. Å velge noe annet ville rett og slett være umandig, noe 

referansene til tvil omkring seksuell legning understøtter. Å velge noe annet fremstår som et 

tydeligere og større valg enn å gifte seg.  

I tråd med vektleggingen av forsørgeridealet ovenfor i forbindelse med mannsidealer 

og mannlige forbilder, fremholder de moskégående informantene forsørgeransvaret som 

mannens fremste oppgave som ektemann. Både hos Stang Dahl og andre forskere innen 

islamfeltet står mannens plikt til å forsørge kone og eventuelle barn mest sentralt i 

beskrivelsen av mannens stilling innen ekteskapet i islam. ”The duty of maintenance is 

unilateral and absolute on the husband’s part [...] the wife has no duty to support either 

herself, her husband, or their children even if she has means of her own through inheritance, 

gifts, or wages”.88  Denne forsørgerplikten har tydelig stor religiøs autoritet blant mine 

moskégående informanter. Agnostikeren Sondres gjenkjennelse av ønsket om å kunne 

forsørge kone og barn kan imidlertid bety at forsørgeridealet ikke er utelukkende knyttet til 

                                                 
88 Dahl 1997:146 
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islam som religion og muslimer som etterstreber religiøse leveregler, men at idealet er like 

mye knyttet til mer generelle mannsidealer i samfunnene mine menn har vokst opp i. Sondres 

påpekning overfor meg om at han ikke så noe negativt i seg selv i en slik ordning mellom 

ektefellene kan videre ses som en kommentar til norsk likestillings- og flerkulturdebatt. 

 Angående rolle- eller arbeidsfordelinger internt i ekteskapet, påviste flere av de 

moskégående informantene det de hevder er feiltolkninger av islams budskap gjennom 

sammenblanding av religion og kultur. Dette bunner som nevnt i en forestilling om at islams 

budskap og kulturelle fortolkninger er to ulike, men ofte sammenblandete, størrelser og at 

dersom muslimer bare ville rydde unna tradisjonelle kulturelle tolkninger ville ”det sanne/rene 

islam” kunne komme til syne. Religionsforsker Jørgen Nielsen ser et slikt prosjekt som en 

naturlig følge av mangfoldet blant muslimer i den europeiske minoritetsbefolkningen. Han 

skriver at  

[...] the wide mix of Muslim backgrounds forces on the minority the necessity of 
defining their ’Muslim-ness’. It becomes increasingly difficult to defend particular 
cultural practices as Islam, when the neighbour is defending very different 
practices on the same basis. The mix in Europe, in other words forces Muslims to 
determine what is centrally Islamic and what is culturally relative expression of 
Islam. The latter can then be discarded or amended while the former can be 
strengthened.89 

Å skulle ”renske” islam fra kulturell fortolkning og gå tilbake til mer direkte lesning av 

kildene er ikke noe nytt prosjekt innen islams historie. Dette var også et mål for den islamske 

puritanismebevegelsen rundt Ibn Abd al-Wahhab på 1700-tallet, bevegelser innen politisk 

islam og reformbevegelser på 1900- og frem til i dag.90 Nielsen henviser ovenfor til at det i 

Europa i dag har vokst frem en lokal slik bevegelse som kalles euro-islam, en moderne 

refortolkning og revitalisering av islam med mål om å tilpasse religionen til de europeiske 

omgivelsene.  

Religionsvitenskapelig sett er det vanskelig, om mulig, å se for seg et islam som skulle 

kunne fungere autentisk uavhengig av kulturell og historisk kontekst. Det er imidlertid 

interessant å se at informanter med svært ulike bakgrunner og tilknytninger til islam deler 

tanker om behovet for å skille mellom islam og kultur og stille spørsmålstegn ved deres mål 

for et slikt ønske. Jeg ser mine informanters vektlegging av islams kulturelle fortolkninger i 

noen tilfeller som et forsvar for islam, ved å legge ansvaret for ikke akseptert atferd over på 

kultur, og i andre tilfeller som et argument for at islam må tilpasses europeiske kulturelle 

omgivelser. Videre ser jeg det også som et innspill til samfunnsdebatten om islam.     

                                                 
89 Nielsen 1999:34 
90 Vogt 2005:234-334 
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Informantene viste videre til at ulike arbeidsfordelinger mellom ektefeller kan ha 

opphav i ulike sosiale og kulturelle forventninger til ekteskapet og ulike økonomiske og 

sosiale forhold rundt de aktuelle ektefellene. Younas sådde videre tvil om par som i 

utgangspunktet hadde en tilsynelatende mer likestilt arbeidsfordeling i forhold til lønnsarbeid 

virkelig kom til å realisere likestilling innenfor fordelingen av husholdningsarbeid når det 

kom til stykket.91 Selv fastholdt Younas at for ham var autonomi i form av deltakelse i 

lønnsarbeid et viktig kriterium for livskvalitet, og dette var derfor noe han ville forvente av og 

ønske for sin kommende ektefelle. Dette, samt Yusefs kontrastering av sitt eget og sine 

foreldres ekteskap, ble fremmet som tegn på at det pågår endringer innen synet på relasjonene 

mellom ektefeller, både blant muslimer i Norge og i muslimske land. I denne sammenheng sa 

Younas imidlertid også at hans syn på autonomi og arbeidsdeling kanskje kunne komme til å 

endre seg over tid, og at dersom jeg spurte ham igjen om fem år så hadde han kanskje blitt 

”den drittsekken”. Jeg tolker dette utsagnet som et tegn på stor refleksjon om den andres blikk 

og vurdering av den minoritetsgruppe Younas tilhører, samt stor kunnskap om norske kjønns- 

og likestillingsforventninger. Gjennom Yusefs omtale av sine foreldres ekteskap så vi videre 

at far ikke nødvendigvis fremstår som noe naturlig forbilde for alle informantene i alle 

situasjoner.  

Gjennom fokuset på forholdet mellom islam, kultur og arbeidsdeling mellom 

ektefeller, ser vi hvordan kjønn opptrer på strukturelt, symbolsk og individuelt nivå i 

informantenes fortellinger. Struktureringen av arbeidsdelingen mellom ektefellene har ført til 

symbolske tolkninger av deres egnethet til ulike typer arbeid, noe som de individuelle menn 

forholder seg til på ulike måter i utformingen av sine maskulinitetsforestillinger. Noen menn 

henviser til islam som forklaringskilde for ekteskapets plass i en manns liv og mannens rolle i 

den ekteskapelige arbeidsdelingen, andre hevder at kulturelle (strukturelle) tolkninger av 

kjønnsarbeidsdeling ikke kan tilskrives islam. 

4.5 Mannen som far 

Jeg spurte mine informanter om hvilke kvaliteter de så på som sentrale i rollen som far til barn 

de hadde eller kunne komme til å få, og ba dem om å sammenlikne seg selv og sine fedre og 

                                                 
91 Her kan det være interessant med en rask sammenlikning med arbeidsfordelingen i et gjennomsnittlig etnisk 
norsk ektepar. I følge SSBs statisktikker bruker fortsatt norske kvinner mer tid på husholdningsarbeid enn menn, 
til tross for at norske kvinners tidsbruk innenfor lønnsarbeid også har økt de siste tiårene. Norske menns tidsbruk 
har på sin side endret seg lite de siste 30 årene. Mennene bruker i gjennomsnitt to timer og 40 minutter på 
husarbeid daglig, mens kvinner bruker fire timer. Så vi kan her se at heller ikke etnisk norske ektepar praktiserer 
likestilling av tidsbruk i hjemmet når det kommer til stykket. Kilde: http://www.ssb.no/ola_kari/tidsbruk/ lest 
29.04.05 
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deres like eller ulike måter å gjøre farskap på.92 Informantene viste stor enighet i de fleste 

prinsipper for farsgjerningen, men kun de moskégående informantene henviste til religiøst 

legitimerte plikter i sine omtaler av farsrollen. Flere informanter fra den ikke-moskégående 

gruppen pekte videre på endringer i farsrollen, gjennom henholdsvis generasjonsforskjeller og 

migrasjonsopplevelsen. 

Farsidealer 

De moskégående informantene la generelt sett større vekt på forsørgerfunksjonen i sin 

omtalelse av farsrollen enn de ikke-moskégående informantene. Å skaffe barna det de trenger 

av materielt underhold i det daglige fremtrer som svært sentralt i de moskégående 

informantenes beskrivelse av sine plikter som fedre. Et liknende mønster viste seg også når 

det gjaldt spørsmål om å lære barn forskjellen på rett og galt. Blant de moskégående 

informantene var det flere som fremhevet fars rolle som moralsk veiviser som en av de 

viktigste oppgavene enn blant de ikke-moskégående. Ali og Danya viser til oppdragerrollen 

som svært sentral, men dette er imidlertid ikke sett som en oppgave man kan utføre gjennom 

påbud og forbud alene. Både Danya og Abu presiserer at rollen som moralsk forbilde for barn 

er enormt viktig. Å leve et moralsk godt liv er altså grunnleggende for å kunne gjøre en god 

jobb som far.   

Videre var det blant de moskégående informantene et gjennomgående poeng at det 

inngår blant en fars oppgaver å gi barn kunnskap om islam og om livet. Fars plikter som 

kunnskapsformidler innebærer å lære barn om religionen frem til de selv er store nok til å 

foreta informerte valg. Ettersom islam for mine moskégående informanter fremstår som det 

mest sentrale i deres egne identiteter og livsgrunnlag, ser de det både som naturlig og 

nødvendig å innlemme sine barn i denne samme kunnskapstradisjonen. Som Abu sier ”vi skal 

prøve å lære ham eller henne om religion og om mange ting som er veldig viktige. Og når han 

blir voksen nok, atten år eller tyve år, da kan han bestemme”. Også kunnskap om samfunnet, 

språket og kulturen i Norge bringer informantene opp som viktige kunnskapsforutsetninger 

for å skape en god fremtid for deres barn her.      

Alle informantene, uavhengig av religiøst engasjement, snakket ivrig og mye om 

kommunikasjon i forholdet til barn. Far som samtalepartner som kan både snakke til og 

diskutere med barn på deres eget nivå, fremkommer som et viktig ideal hos informantene 

langs hele spekteret. Dette gjelder både, som Abu og Younas presiserer, at kommunikasjonen 

                                                 
92 Dette temaet stod mer sentralt i de siste intervjuene jeg gjennomførte, og materialet gir derfor begrenset 
mulighet for sammenlikning mellom de ulike informantgruppene. 
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mellom far og barn må være alderssensitiv og tilpasset barnets livssituasjon, og, som Danya 

og Mohammed sier, at man er villig til og interessert i å delta i barnets daglige aktiviteter.  

Flere av informantene vektlegger viktigheten av å bli barnets venn. Dette ytres i noen 

tilfeller i samsvar med og i andre tilfeller som kontrast til slik informantene har opplevd 

relasjonene til sine egne fedre. Blant de av informantene som kontrasterer sin måte å gjøre 

farskap på mot sin fars, finnes det imidlertid både informanter som beskriver far som et 

mannlig forbilde og ikke. Far kan altså ha fungert som et forbilde gjennom formidling av 

ulike maskuline idealer og kjønnskunnskap uten å være noe ideal når det gjelder farsrollen 

spesielt. Dette kan være en følge av at dagens farskap krever nye og forskjellige ferdigheter. 

Dette, hevder noen av informantene, kan komme av det de opplever som en farsrolle i 

endring.  

”Jeg opplever ting annerledes” 

På spørsmål om hvorvidt han opplevde seg selv og sin far som like eller ulike, svarte Yusef 

følgende  

Yusef: Veldig ulike.  
Elise: Veldig ulike? 
Yusef: Fordi han levde i en tradisjonell tid og jeg lever i en […] moderne tid. 
Ettersom vår tid er veldig forskjellig er også våre rolle veldig forskjellige.  
Elise: På hvilke måter da, ville du si? 
Yusef: Åååå, i mange mange sammenhenger […] han var sjef hjemme. Hans 
oppdragelsesmetoder var veldig forskjellige fra mine oppdragelsesmetoder. Hans 
atferd med oss var veldig forskjell fra min atferd med våre barn.  
Elise: Hvordan ville du beskrive hans måte å være far på i forhold til din måte å 
være far? 
Yusef: Hans måte å være far på betydde at barna måtte høre på ham, han skulle 
bestemme over barna […] Men min måte å være far på, selv om […]selvfølgelig 
[…] jeg også prøver å påvirke barnas verdier, men i hvert fall […] jeg er helt åpen 
for at […] barnas verdier kan være forskjellige fra mine verdier. Og også i min 
måte å være far vil jeg ikke være barnas sjef, jeg vil være barnas venn.  

Epoke- og generasjonsforskjeller synes å være viktige i Yusefs forståelse av endringer i 

farsrollen. Han beskriver den tiden hans far vokste opp og den tiden han selv vokste opp i som 

tilhørende ulike historiske epoker, med tilhørende føringer for farsrollen.  

Der Yusef beskriver seg selv som ”naturlig” ulik sin far som følge av endringer i tid 

fra tradisjonell til moderne, forteller Mohammed at han bruker erfaringer fra relasjonen til sin 

far aktivt i arbeidet med å definere sin egen farsrolle annerledes.  

Mohammed: […] han var den mannen som hadde makt hjemme. Han prøvde så 
godt han kunne å styre ting på sine premisser og trodde hele tiden at det han gjorde 
var riktig og sånne ting, men...uten å si at han var slem så hadde du ikke mulighet 
til å ta opp ting eller det var begrenset hva du kunne si. Han kunne være såpass 
åpen at han hørte på hva du mente, men til slutt var det jo han som tok de viktige 
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avgjørelsene [...] Og fordi jeg har opplevd dette og jeg vet hva det innebar for meg 
på den tida, å være den svake part i det forholdet, så prøver jeg sikkert å gjøre noe 
med det. Jeg prøver å unngå å gå i samme felle, det vil si bruke den fordelen eller 
makten uten å ta hensyn til for eksempel sønnen min når ting dukker opp. Jeg 
har…jeg tror det bildet av faren min hjelper mye meg til å være bevisst på at ”jo, 
man kan gjøre noe med det”. 

Mohammed har også, som vi tidligere har sett, brukt begrepet moderne om seg selv og sine 

idealer i kontrast til sin mer tradisjonelle far. I forhold til Yusef ser han imidlertid ut til å i 

større grad se seg selv som pådriver enn resultat i endringsprosessen, og å i denne hensikt 

bruke erfaringer både fra sin egen barndom og fra sine nye omgivelser i Norge (som vi har 

sett) til å redefinere rollen som far. Slikt aktivt redefineringsarbeid finner vi også hos Sondre. 

Sondre: Det hører også med til den migrasjonsopplevelsen, som du velger å kalle 
det, at jeg opplever ting annerledes med mine barn enn det jeg var vant til 
[hjemmefra]. Jeg er veldig knyttet til dem, for eksempel, faren min var ikke det. 
Faren min var en figur som vi så av og til. De kan prate med meg om alt mulig rart, 
jeg kunne ikke gjøre det med faren min […] nå er jeg mer åpen enn faren min. 
Faren min var ikke så åpen som meg, selv om han ville ha vært betraktet som en 
åpen person i hjemlandet, men alt er relativt, ikkesant, så. 
Elise: Så deres rolle som fedre er ganske..? 
Sondre: Forskjellig. Ja ja.  
[…] 
Elise: […] Ja, når vi er inne på oppdragelse og farsrollen, hva har vært viktig og er 
viktig for deg som far i forhold til dine barn? 
Sondre: Ærlighet og åpenhet […] Så lenge vi kan prate sammen, ok! De forteller 
det meste, de er ikke sjenerte i det hele tatt. Og jeg har skjerpet meg for å ikke være 
streng mot de tingene som jeg ikke er oppdratt til å akseptere, for eksempel klining, 
sånne ting. Det er en tabu for meg […] Sånne ting gjorde jeg som barn, men i skjul. 
Jeg konfronterte ikke min familie med det. Men de gjør det og jeg har skjerpet meg 
og det går greit. Jeg reagerte ikke, liksom, jeg bare beit tennene sammen og ”ja, 
ok…var det godt?”, litt sånn [begge to ler]. 

Gjennom opplevelser knyttet til migrasjon til et nytt miljø der andre regler og forventninger 

gjelder, har Sondre som han sier ”opplevd ting annerledes” i relasjonen til sine barn enn hans 

egen far og menn av hans generasjon i Egypt gjorde. Han beskriver seg selv som knyttet til 

barna sine på en annen og mer intim måte, noe som har hatt følger både rent praktisk i form 

av at Sondre har bestemt seg for å bli boende i Norge til tross for at han har blitt skilt fra 

barnas mor, og mer abstrakt i form av en annen form for kommunikasjon mellom ham og 

barna. Han nevner blant annet at han har jobbet aktivt for å ikke være streng mot kulturelle 

tabuer han brakte med seg fra barndommen for å nærme seg barnas norske hverdag. 

Informanter tilhørende den ikke-moskégående gruppen beskriver altså ulike former for 

endringer i farsrollen frembragt av ulike årsaker knyttet til tid og sted. De beskriver endringer 

både internt i et samfunn mellom generasjoner og endringer knyttet både til generasjon og 

transnasjonal migrasjon. Disse temaene var imidlertid lite sentrale i intervjuene med de 
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moskégående informantene, grunnet utviklinger i intervjuguiden, og materialet gir derfor lite 

sammenlikningsgrunnlag mellom gruppene av informanter. 

Betraktninger: Å være far –i går og i dag 

Blant de moskégående informantene stod mannens ansvar som forsørger og formidler av 

moral i både teori og egen praksis sentralt blant farsidealene. Å gi barna nødvendig kunnskap 

for å gi dem en god start i livet var også et punkt som flere informanter trakk frem. At 

kompetanse som språk og samfunnskjennskap trekkes frem ser jeg blant annet som et tegn på 

god kjennskap til den norske majoritetens forventninger til integreringsvilje. Demokrati, åpen 

kommunikasjon og vennskap med barna ble vektlagt av informanter fra begge grupper. Det 

fremstår dermed ikke som noen motsetning å kombinere tradisjonelle idealer om 

forsørgerrollen med moderne pedagogiske prinsipper for god barneoppdragelse.  

Fortellinger om farsrollen i endring kan leses som historier om annerledeshet og 

læring, gjennom tid og rom. Her finner vi ytterligere empirisk belegg for at far ikke fungerer 

som forbilde for alle informantene i deres egen farsgjerning. Dersom vi sammenlikner med 

liknende forskning på norske menn fremkommer det interessante paralleller i kritikken av far. 

Gjennom prosjektet Menns livssammenheng fant Øystein G. Holter og Helene Aarseth seks 

hovedtyper av kritikk fremsatt av norske småbarnsfedre mot sine egne fedre: 1) han var ikke 

tilstede, 2) jeg kjente ham ikke, 3) han var psykisk fjern/lukket, 4) når han var der, var han 

aggressiv/kontrollerende/tyrannisk, som informanten Kjell sier ”far har lært meg hvordan 

farsrollen ikke skal være”,93 5) fremstilling av seg selv gjennom fars vrengebilde og 6) 

fremstilling av far som ”ren posisjon” og en selv som ”ren person” –et tegn på ideologisk strid 

mellom mannlighetsformer og mannsdominans.94 Jeg ser i mitt materiale flere av disse samme 

trekkene i Sondre, Mohammed og Yusefs omtaler av sine fedre og kontraster dem imellom. 

Mohammeds minner om sin egen far fungerer som et kontrastbilde til hvordan han selv mener 

at farskapet bør gjøres, Sondres far var et fraværende symbol og Yusefs fortelling om sin far 

preges av farens rolle som autoritær ”sjef”. Noen av mennene henviste til 

generasjonsforskjeller i sin omtale av endringer i farsidealer, andre til kulturell læring 

gjennom migrasjon. 

Far fungerte altså blant disse tre både som aktivt og passivt kontrastbilde i deres egne 

arbeider med farsrollen, samtidig som flere av dem uttrykker forståelse for sin far og 

nyanserer kritikken gjennom kontekstualisering. Dette støtter videre Connells poeng om at 

                                                 
93 Holter & Aarseth 1993:37 
94 Holter & Aarseth 1993:36-37 
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menn både er produkter av sin tid og sine livsrammer og aktive pådrivere i skapningen og 

reforhandlingen av maskulinitet, i dette tilfellet i tilknytning til rollen som far.  

4.6 Oppsummering: Maskulinitetsforestillinger og islam 

I gjennomgangen av empirien om maskulinitetsforestillinger og islam har vi sett både 

mangfold og fellestrekk i materialet. Informantene har for det første svært ulike tilknytninger 

til islam, hvor et hovedskille går mellom de  moskégående og de ikke-moskégående 

informantene. De moskégående informantene beskriver sine forhold til islam gjennom 

følelsesmessig tilhørighet, tilknytning til et religiøst fellesskap og moralsk grensesetting 

gjennom kjent struktur i møte med fremmede omgivelser. De ikke-moskégående forteller på 

sin side om tilhørighet til islam gjennom kultur, islam som protest mot det verdslige og 

protest mot islam som politisk ideologi. Dette gjenspeiler ulike former for identifikasjon med 

og mot religionen på, og illustrerer identitetsbegrepet som både personlig, relasjonelt, 

grensemarkerende, sosialt og som en mulig motmaktsstrategi i forhold til omgivelser. Et 

liknende hovedskille mellom informantene kom frem gjennom deres definisjoner av kjønnene 

og forholdene dem imellom, hvor de moskégående informantene hadde et hovedsyn om at 

kjønnene er gudgitt forskjellige og at sharias fordeling av rettigheter og plikter passer 

kjønnenes ulike natur, mens de ikke-moskégående hevdet at forskjeller mellom kjønnene er 

en menneskelig konstruksjon og stilte seg kritiske til sharia. To informanter viste ulike vis å 

nyansere kjønn på, på tvers av inndelingen i moskégående/ikke-moskégående, og flere av de 

ikke-moskégående informantene fortalte om utvikling og endring i synet på kjønn.  

I informantenes fortellinger om mannlige forbilder var det to hovedtendenser, nemlig 

referanser til Profeten og til menn i nære relasjoner som fedre og onkler. Disse tendensene 

fulgte ikke systematisk inndelingen i moskégående og ikke-moskégående informanter. 

Profeten ble videre fremstilt som et konkret forbilde av flere av de moskégående, men også 

som et mer abstrakt forbilde av en ikke-moskégående. Ærlighet og behjelpelighet gikk igjen 

som de viktigste egenskapene for en mann, og det å være kjent som en god mann fremstod 

som sentralt for å erverve ære blant menn. Vi så videre av Mahmouds presisering at disse 

egenskapene oppfattes som spesifikke idealer for og forventninger til menn. 

Forsørgeransvaret fremgikk som en sentral kilde til maskulinitet, både blant de moskégående 

og ikke-moskégående informantene. Rollen som familieforsørger kunne, som vi så, føre til 

både stolthet, glede og sorg, avhengig av mennenes prestasjoner. Forsørgeransvaret var blant 

de moskégående informantene religiøst legitimert, mens også ikke-moskégående informanter 

fortale om forsørgerrollen som et kulturelt ideal.  
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Informantenes oppfatning av ekteskapets sentralitet i livet varierte etter to distinkte 

syn på ekteskapet som enten religiøs eller sosial institusjon. Når det gjaldt arbeidsdelinger 

mellom ektefeller, mente flere av de moskégående informantene, i forlengelsen av deres 

grunnleggende kjønnsdefinisjon, at menn og kvinner har naturlig ulike virkeområder i 

ekteskapet. Derimot var det ikke alle de moskégående informantene som tok en slik posisjon, 

og representanter fra begge grupper hevdet at det var kulturelle tradisjoner som lå til grunn for 

slik arbeidsdeling. Flere blant de ikke-moskégående informantene refererte til utvikling og 

nytenking på dette området. 

Hva angår farsidealer, fremhevet de moskégående informantene igjen 

forsørgeransvaret som sentralt, men også rollen som moralsk veileder. Idealer som 

kunnskapsoverføring, dialog og vennskap med barn gikk igjen blant informanter fra begge 

grupper. Kildegrunnlaget vedrørende vurdering av egen rolle som far opp mot deres egne 

fedre er skjevt fordelt og gir liten basis for komparasjon. Det fremgår imidlertid av det 

materialet som foreligger at informantenes egne fedre ikke kun er forbilder, men at 

informantene har andre tanker om farskapet enn deres fedre hadde. Dette kan skyldes læring 

både over tid, mellom generasjonene, og som følge av migrasjon.  

Det ser følgelig ut som om både tilknytning til islam og migrasjon til Norge har spilt 

inn på informantenes maskulinitetsforestillinger. La oss nå se nøyere på deres forhold til sine 

norske omgivelser og dettes følger for maskulinitet. 
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Kapittel 5 Livet som muslimsk mann i Norge 
Andre ledd av prosjektets problemstilling tar for seg hvordan de norske omgivelsene og 

informantenes forhold til disse omgivelsene spiller inn på deres maskulinitetsforestillinger. 

For å nærme meg informantenes forhold til sine norske omgivelser, stilte jeg åpne spørsmål 

om hvordan de følte seg møtt i kraft av å være muslimske menn. Gjennom dette spørsmålet 

direkte og gjennom deres svar på helt andre spørsmål indirekte, kom det frem flere ulike 

forhold som spiller inn på deres forhold til de norske omgivelsene, tema som intervjuguiden 

ikke i utgangspunktet hadde behandlet. Her vil jeg først ta for meg informantenes generelle 

betraktninger om sine forhold til nordmenn og sine norske omgivelser, før jeg går videre til å 

se på noen forhold som spiller inn på relasjonen til det norske og hvilke konsekvenser dette 

får for syn på kjønn og islam. 

5.1 Forhold til nordmenn og det norske samfunnet 

Informantene viste svært ulike grunnsyn på nordmenn generelt, som strakte seg mellom 

polene toleranse og arroganse. Felles for de fleste informantene, uavhengig av hvilken gruppe 

de tilhørte, fremstod det å bli identifisert med islamistisk terror. To informanter fortalte om 

sine møter med og forventninger til velferdsapparatet, mens noen av de moskégående 

informantene med bekymring beskrev det norske samfunnet som svært seksualisert. 

Toleranse eller arroganse? 

Informantene forteller om ulike og mangfoldige opplevelser av og oppfatninger om sine 

forhold til nordmenn og det norske samfunnet. Mahmoud forteller blant annet at han har 

opplevd rasisme mange ulike steder i verden, og at han oppfatter nordmenn som det mest 

tolerante folk noe sted. 

Mahmoud: […] For å si det sånn; jeg har vært masse steder i verden, og nordmenn 
er det mest tolerante folk i verden, synes jeg. Jeg sier ikke det til deg fordi du er 
norsk, nei nei, jeg sier det også til andre folk. Det finnes ikke et annet sted i verden 
som likner på Norge. På nordmenn. Jeg lover deg. 

Mahmoud har imidlertid også opplevd hendelser av mindre tolerant karakter i Norge, noe jeg 

vil vende tilbake til snarlig. 

Flere av informantene deler opplevelser av nordmenn som lite sosiale og vanskelige å 

komme i kontakt med. Dette setter de gjerne i kontrast til de samfunn de ha vokst opp i, som 

de beskriver som miljøer der det sosiale livet står i sentrum av hverdagen. 

Danya: […]De er […] jeg tror spesielt her i Oslo, innelukket i seg selv. Uåpne. […] 
Ikke interesserte i å kommunisere med meg mer enn for å utføre den jobben vi er 
sammen om og -kanskje på grunn av at jeg er utlending, noe de jo kan se på meg- 
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er de interesserte i å vite noe om mine tradisjoner og ulike væremåte. Bare av 
nysgjerrighet, ikke på grunn av at de vil kommunisere med meg vennskapelig. […] 
Tror man [i opprinnelseslandet] på at jeg har vært 7 år i Norge og ikke har en norsk 
venn? Tror man det?! Om jeg forteller det der nede, sier de ”tull! Ikke hør på 
ham!”. Men det er sant.  Som du kanskje har hørt finnes det nordmenn som 
kommer fra utkantstrøk og så flytter til store byer og bor der i årevis, i kanskje 10-
20 år, og ikke blir kjent med naboen sin. Vet ikke hvem de er, har ikke sett 
ansiktene deres engang. Og det er sant! Det er sant! Alle er ikke sånn, men det 
finnes mange eksempler på det. [Ler godt]. Hva synes du om det? 

Danya gir her, og gjennomgående i intervjuet, uttrykk for at han har opplevd det som 

vanskelig å bygge vennskap med nordmenn. Det fremgikk av intervjuet at dette var noe han 

syntes var skuffende, særlig etter å ha jobbet på en norsk arbeidsplass i flere år og tatt 

utdanning her. Eksemplet med nordmenn som ikke engang omgås naboene sine syntes han 

var såpass spesielt at han ønsket mine ’insider’-kommentarer til det. På spørsmål om hvorfor 

han trodde nordmenn han hadde møtt ikke hadde gitt uttrykk for noe ønske om å bli venner 

med ham, svarte han at det sikkert kunne ha noe å gjøre med at han var muslim. Tanken om at 

frykt for islam og muslimer er kilde til vanskeligheter med å oppnå kontakt med nordmenn 

deles av flere av informantene.   

Abdullah: […] Nordmenn er litt lukkede, noen ganger lukker de døra –det er ikke 
alltid lett å få kontakt. De har generell frykt for fremmede, men spesielt mye for 
muslimer.   
Elise: Hvorfor tror du det er spesiell frykt for muslimer? 
Abdullah: En del nordmenn tror de har svaret på alt, tror de er bedre enn andre. 
”Dere er dårlige, dere forstår ikke”. Og det sier de uten å ha kontakt med muslimer 
engang.  

Abdullah gir her uttrykk for at han både opplever fremmedfrykt og islamfrykt i møtet med 

nordmenn, og videre at dette i hans øyne ofte bygger på uvitenhet og liten kontakt med islam 

og muslimer. Videre beskriver han en form for kulturell arroganse han har opplevd i møter 

med nordmenn og norsk offentlighet. På spørsmål om hvordan Abdullah generelt synes det er 

å leve som muslimsk mann i Norge i dag, svarte han ” vanskeligere, utrygt på grunn av 

verdenssituasjonen”. Referansen til globale forholds betydning for dagliglivet som muslimsk 

mann i Oslo trekker flere informanter også frem.   

Terror 

Informanter fra alle deler av kontinuumet rapporterte om at de har opplevd å bli forbundet 

med islamistisk terrorisme på bakgrunn av å være muslim. På spørsmål om hvordan de 

generelt opplevde livet som muslim i Norge, var det flere som henviste direkte til at det hadde 

blitt vanskeligere de siste årene på grunn av verdenssituasjonen. Mahmoud, som ovenfor 
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hevdet at nordmenn er verdens mest tolerante folkeslag, mente samtidig å se et tydelig 

vannskille i sin tilværelse som muslim i Norge før og etter 11.september 2001.  

Elise: Hvordan føler du at nordmenn ser på det at du er muslim? Er det på en 
måte..? 
Mahmoud: Det er stor forskjell på før 11.september og etter 11.september.  
Elise: Du kunne merke forskjell? 
Mahmoud: Ja veldig! Veldig veldig. Men ikke på jobben. Det er forskjell på før og 
etter 11.september. Før 11.september var det ikke noen som pekte på deg, men 
etter 11.september er det nå mange som peker på deg og ser etter deg. 
Elise: Så du har blitt mer synlig? 
Mahmoud: Synlig og…folk peker på deg på en måte. Og er mistenksomme overfor 
deg [...] Bare når jeg går med uniform så er det helt ok, den dagen jeg går i sivil da 
tenker de på alt mulig rart.  

Mahmoud opplevde å bli mer synlig som muslim etter terrorangrepene 11.september 2001, å 

bli mistenkeliggjort og at folk ”pekte på ham”. Han forteller videre om at han tydeligvis blir 

mer synlig i sin muslimskhet når han går kledd i sivil enn i sin arbeidsuniform, noe som 

gjenspeiles i hvordan han opplever at folk ser på ham i disse ulike situasjonene. 

Arbeidssituasjonen fungere tydeligvis som nøytraliserende på muslimskhet, slik at Mahmoud 

i arbeidsuniform oppfattes som representant for sin arbeidsgiver heller enn sin religion, i 

kontrast til hvordan han oppfattes når han går sivilt kledd. Mahmoud har allikevel opplevd 

direkte utpeking og identifisering med islamistisk terrorisme også i jobbsituasjonen.   

Mahmoud: Ja, jeg kan fortelle deg en historie her. Jeg kjører buss, og det skjer 
masse ting hver dag. Man opplever mange ting. Og så hender det at man får 
kommentarer fra folk. Og så en dag kjørte jeg gjennom sentrum og så kom det inn 
en…jeg kan ikke si om han var alkoholiker, eller om han visste hva han sa. Jeg 
hadde en kollega ved siden av meg og så kom vi på en holdeplass og han var 
litt…fordi før hadde jeg langt skjegg, og han sa til meg : ”Du, faen altså, du likner 
på han…du likner på han…”, han begynte å tenke sånn høyt og jeg skjønte hva han 
kom til å si med én gang og så da han sa ”du likner på Osama bin Laden!”, så 
bremset jeg. Jeg fikk ham på frontruta, så han ble sint. Men den type reaksjon fikk 
jeg ikke før 11.september. Nå får man sånne reaksjoner fra folk hele tida, på gata 
og sånn. Og når man sitter og diskuterer en sak, for eksempel det som skjer i Irak 
eller Afghanistan, bombing eller ett eller annet, selv om det i samfunnet her 
kommer en del anti-amerikanske kommentarer fra nordmenn, så hvis vi snakker 
om dette fra vår side vil folk peke på oss: ”kanskje de er Taliban-tilhengere eller 
Osama-tilhengere eller Saddam-tilhengere?”. Så man er veldig forsiktig med å 
kommentere saker, veldig, for å ikke bli stemplet. 

Selv i arbeidsuniform opplevde altså Mahmoud i et konkret tilfelle å bli sammenliknet med 

Osama bin Laden, trolig som følge av at han da hadde et langt skjegg og en hudfarge som 

kunne likne på terroristens. Han har imidlertid opplevd mistenksomheten og tendensen til å 

dra slike paralleller blant nordmenn flest som såpass sterk at han nå er forsiktig med hvilke 

tema han deltar i diskusjoner om. 
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Møter med velferdsapparatet 

Som nevnt tidligere måtte Danya en periode oppsøke det offentlige hjelpeapparatet for å få 

endene til å møtes økonomisk. Han forteller fra dette møtet at    

Danya: Der intervjuet de meg mer enn det du gjør her [ler] for å se om jeg kunne få 
hjelp eller ikke. Det likte jeg ikke [...] Jeg ba ikke konen min gjøre noe. Det kunne 
jeg ikke gjøre. Men det jeg ikke likte var at sosialkontoret tvang min kone til å 
gjøre noe, og det er vanskelig å forstå. Ikke fordi vi ikke vil at våre koner skal, jeg 
snakker om min kone, at hun ikke skal gå på jobb, men hun trenger ikke å jobbe. 
Det er bare sånn her i Norge. Jeg trenger henne ikke til å være hjemme heller, hun 
kan gjøre hva hun vil […] 
Elise: Det at de da henvendte seg til din kone og ba henne… 
Danya: ..om å gjøre noe… 
Elise: …om å gjøre noe, hvordan følte du i forhold til det? 
Danya: For meg, de ville ikke hjelpe […], de tenker bare økonomisk, de tenker 
ikke hvordan mennesker har det i forhold til tradisjon og religion. Jeg vil ikke si det 
så drastisk som at de ikke tok hensyn til oss i det hele tatt, men til en viss grad føler 
jeg det. Til en viss grad. 

I Danyas forståelse av sine plikter i tråd med islam står han alene som ansvarlig for familiens 

økonomiske underhold, hans kone har ikke noe ansvar for å skaffe inntekt til familien. Å 

oppsøke hjelp var også derfor hans ansvar da han så at han ikke fikk endene til å møtes på 

egenhånd. Han beskriver dette som et vanskelig skritt å ta i utgangspunktet, et ubehag som ble 

forsterket gjennom opplevelsen av hjelpeapparatets inngripen i ekteparets arbeidsfordeling. 

Deres arbeidsdeling innebar at kona ikke utførte lønnsarbeid, noe hun ble pålagt fra offentlig 

hold som en forutsetning for at familien skulle få innvilget økonomisk stønad. Dette opplevde 

Danya som en fremmed inngripen i deres private, og på et vis også religiøse, sfære. 

En annen skepsis som fremkommer i materialet knyttes til den måten minoritetsmenn 

opplever å møtes med fordommer som går direkte på deres rolle som menn fra saksbehandlere 

i ulike offentlige innstanser. Yusef hevder at det å ha en muslimsk kulturbakgrunn som mann 

fører til at man møtes med spesifikke fordommer.      

Yusef: Hvis jeg har en uenighet med kona mi og denne uenigheten for eksempel 
går til juridisk behandling, eller går til et helsesenter for eksempel, den psykologen 
eller den juristen som skal behandle saken har vanligvis fordommen om at ”å, 
stakkars denne kona som bor med en mann fra et autoritært mannssamfunn”, 
ikkesant.  
Elise: Ja. Har du eksempler på at du har møtt sånne situasjoner hvor du har følt at 
du har stått overfor..? 
Yusef: Jeg har eksempler, ikke fra meg selv personlig men fra fortellinger jeg har 
hørt fra mange av mine venner. 

I forlengelsen av Danyas historie om å oppleve at han og det norske hjelpeapparatet har 

motstridende definisjoner av hva som skal være underlagt privat myndighet kan vi se Yusefs 

utsagn om fordomsfull behandling som mann med muslimsk kulturbakgrunn som en 

forsterkning av ambivalensen i forholdet til det offentlige Norge. Det fremstår ifølge Danyas 
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og Yusefs utsagn som vanskelig både å fastsette hvor grensene skal gå mellom offentlig og 

privat sfære, og å forholde seg til hvordan representanter for det offentlige har forventninger 

om at maktfordelingen i den private sfæren (trolig) er i muslimske familier, og hvilket blikk 

de følgelig ser på muslimske menn med i slike møter. Muslimske menn i Norge opplever 

altså, ifølge fortellinger Yusef har hørt, å møtes med fordommer som omhandler fordelingen 

av makt og innflytelse mellom ektefellene. 

Kjønn i det norske samfunnet 

Gjennomgående beskriver de innvandrede informantene møtet med norske måter å gjøre 

kjønn på som overraskende og til dels sjokkartet. Dette fremkommer i deres behandling av 

flere ulike spørsmål omkring det norske samfunnet og nordmenns omgangsformer. Flere 

oppfatter det norske samfunnet som et miljø som truer harmonien mellom kjønnene og et 

farlig miljø for kvinner å ferdes i.    

Norsk offentlig sfære er preget av åpen samhandling mellom kjønnene, også fra tidlig 

alder. Flere av de moskégående informantene uttrykker bekymring over konsekvensene av 

ukontrollert samhandling mellom medlemmer av begge kjønn. 

Abu: […] Det er veldig viktig å prøve å skille [mellom kjønnene], eller ta noen 
forhåndsregler som kan sørge for at barn i skolen konsentrerer seg om læringen, det 
er veldig viktig. Det har skjedd mange ting, også i muslimske land har det skjedd 
mange ting. Også her i Norge for eksempel har det skjedd mange...vold...hva heter 
det? 
Elise: Voldtekt? 
Abu: Voldtekt, ja, på grunn av at det er helt fritt mellom gutter og jenter, i skolen 
og utenom. Islam sier at det er veldig viktig å skille...det er helt ok at for eksempel 
jenter og gutter går på samme skole, men at de da må ha noen regler som gjør at 
alle tar ansvar. 

Også Abdullah nevnte voldtekt som en kilde til bekymring for kvinners ferdsel i norsk 

offentlighet og arbeidsliv. Hvorvidt det faktisk er tilfelle at det forekommer flere voldtekter i 

Norge enn i muslimske samfunn som praktiserer en større grad av atskillelse mellom 

kjønnene har jeg ikke data til å si noe om, men jeg ser det uansett som interessant at noen av 

informantene opplever at det faktisk er slik at manglende atskillelse mellom kjønnene fører til 

slike former for kjønnet vold, og at dette gjør Norge til et truende sted å skulle ferdes som 

kvinne. Også mildere former for uønsket oppmerksomhet, som tilrop på gaten, ble nevnt som 

belastninger kvinner må bære når de ferdes i offentligheten som følge av det norske 

samfunnets liberale kjønnssystem.  
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Betraktninger: Relasjoner, nærhet og distanse 

Informantene har, som vi har sett, varierte oppfatninger av og forhold til sine norske 

omgivelser. Mahmoud har opplevd både toleranse og stigmatisering fra nordmenn, noe som 

blant annet har med den internasjonale terrorsituasjonen å gjøre. Internasjonal politisk 

utvikling kan, som vi så, få praktiske konsekvenser for deres dagligliv i Norge. Som en 

minoritet i samfunnet står de i en posisjon hvor de vanskelig selv kan påvirke hvordan 

majoriteten tolker deres relasjoner til slike globale utviklinger, og i Mahmouds tilfelle så vi at 

han derfor valgte selvsensur og ad hoc–tiltak, som å bråbremse bussen, som sine strategier for 

å takle mistenkeliggjøring i konkrete situasjoner. Synligheten som muslim har blitt størrre, og 

det har også de reaksjonene han og andre får fra sine norske omgivelser.  

Abdullah presenterte videre et inntrykk av nordmenn som kulturelt arrogante overfor 

andre gruppers levemåter. En slik arroganse, informert av feilinformasjon eller liten 

kjennskap til islam og muslimer, ble nevnt i også andre av intervjuene. Jeg tolker det slik at 

dette kan ha noe å gjøre med den kulturelle behandlingen av kjønn i det norske samfunnet og 

det ubehag møtet med andre kulturelt og religiøst baserte måter å gjøre kjønn på har skapt i 

forholdet mellom majoritet og minoriteter. Et slikt ubehag, endatil i gjensidig form, 

gjenspeiles også i fortellingen om Danyas møte med sosialvesenet og Yusefs fortelling om 

fordomsfulle saksbehandlere ved offentlige instanser. Når et system som er bygget for å 

fremme likestilling gjennom politisk styring og inngripen møter ukjente kjønnssystemer er det 

ikke unaturlig at slike reaksjoner oppstår. Velferdssystemets likestillingstvang kan som vi har 

sett i denne sammenheng fremkalle skepsis til dets reelle motiver hos borgere. 

Jeg ser disse fortellingene om relasjonene til de norske omgivelsene og de forhold som 

påvirker hvorvidt det er nærhet eller distanse som preger disse relasjonen, som beretninger 

også om makt, avmakt og motmakt. De strukturer og systemer som griper inn i mennenes 

hverdagsliv får de vanskelig endret på, og de tyr derfor til de mottiltak de har til rådighet, som 

for eksempel å kaste seg på bremsen.  

5.2 Forholdet til norske medier 

Ett av de tema jeg ikke stilte direkte spørsmål om, men som flertallet av informanter selv tok 

opp i samtalene våre, var deres syn på og forhold til norske mediers fremstillinger av 

spørsmål rundt islam, muslimer og muslimske samfunn rundt omkring i verden. Dette 

fremstår som et tema som engasjerer og provoserer et flertall av informantene, uavhengig av 

deres religiøse tilknytning til islam. 
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Kritikk av fokus, mistanke til motiver 

Informantene er gjennomgående kritiske til norske mediers fremstilling av deres 

opprinnelsesland, islam og muslimer. Sondre forteller at han ikke kjenner seg igjen i mye av 

det som vises i norske medier om hans fødeland. 

Sondre: Selvfølgelig gjør det vondt hver gang det blir fokus i media om 
undertrykkelse av kvinner i opprinnelseslandet, omskjæring av kvinner der eller 
slike ting som jeg aldri hadde hørt om i mitt hjemland. Jeg opplever det som 
sverting av min kultur og landet jeg kommer fra, de fokuserer bare på negative ting 
[...] Det er veldig vanskelig for meg å svelge det. 

Sondre har opplevd norske mediers utenriksdekning som et ensidig negativt fokus som kun tar 

for seg overgrep, og da særlig overgrep i forhold til kvinner, han aldri før hadde hørt om. 

Norske medier oppleves som lite nyanserte både i dekningen av utenriksnyheter og i valg av 

stemmer og perspektiver for samfunnsinterne debatter omkring islam i Norge.  

Yusef: Tenk når norske medier skal intervjue en mann fra et muslimsk land, 
vanligvis velger de fundamentalister til intervju. Jeg har ikke opplevd én eneste 
gang på NRKdebatter at det kom en mann som tenkte moderne. 

Yusef hevder at fremstillingen av islam i norske medier blir skjev og lite nyansert på grunn av 

medienes valg av talspersoner. Slike aktive valg av debattdeltakere bidrar til å forme offentlig 

opinion omkring islam og muslimer, og Yusef er oppgitt over at blant andre NRK velger det 

han kaller fundamentalister til å snakke på vegne av muslimer i Norge.  

I omtalen av norske medier gav flere av informantene uttrykk for at de mistenkte 

mediene for å ha bakenforliggende motiver for slike valg av vinklinger og stemmer, at de i 

realiteten hadde interesse av å dyrke frem den konflikten som sies å pågå mellom islam på 

den ene siden og Vesten på den andre. Juristutdannede Mohammed uttalte blant annet at det 

gjennom et slikt konfliktfokus ” har nesten blitt en siktelse i dag å være muslim. Siktet fordi 

du er muslim”. Han hevdet at rettsprinsippene ble snudd på hodet og at det for muslimer 

heller var slik at man var ”skyldig til det motsatte er bevist”. 

Så hvilken effekt har dette mediefokuset for informantene i hverdagen? På dette 

spørsmålet svarte Sondre at  

det er et veldig stort hinder, det er en stor barriere for meg i forhold til å oppdra 
mine barn, å konsentrere meg om det viktige i livet mitt, å drive med det jeg vil 
gjøre. For jeg blir distrahert hele tida av sånne ting, jeg kan ikke kommunisere med 
folk på en vanlig måte [...] Jeg blir hindret. Det har veldig stor påvirkning på livet 
mitt, og jeg har faktisk vurdert flere ganger å rømme herfra, å flykte. Men tapet er 
veldig stort, hvis jeg gjør det så taper jeg tre barn som jeg er veldig knyttet til. Så 
jeg har bestemt meg for at ”it is not an option”, jeg rømmer ikke. 

Det flere av informantene opplever som et ensidig negativt mediefokus omkring deres 

opprinnelsesland og islam og muslimer i Norge virker i Sondres tilfelle som et hinder for 
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livsutfoldelse og en barriere i forhold til å opprette kontakt med mennesker omkring seg i så 

stor grad at han faktisk har vurdert å forlate landet på grunn av det. 

Betraktninger: Islam i mediene 

Sterk skepsis, frustrasjon og til dels sinne preger altså informantenes forhold til norske medier 

og de føringer dette får for den andres blikk på islam og på dem som muslimer. Ziba Mir-

Hosseini oppsummerer forholdet mellom vestlige medier og islam som følger    

If we are Muslims, whether or not believing or practicing, Islam is a part of our 
identity, our way of life, a culture, a system of values. If we are not Muslims, Islam 
is the ”other”; but whoever we are, since Said´s Orientalism our posistion is 
inevitably affected by a healthy skepticism toward common Western media 
representations of Islam as a unitary phenomenon like no other religion, incapable 
of development, reflection, or self-knowledge, and above all anti-women. 95 

Mir-Hosseini trekker veksler på orientalismens synliggjøring av fremstillingen av den andre 

som en del av konstruksjonen av en selv og hevder at vestlige medier i dagens verden har en 

tendens til å fremstille islam som et eksepsjonelt bakvendt og menneskefiendtlig (religiøst) 

system. Informantenes mistanker om bakenforliggende motiver i norske mediers fremstilling 

utgjør en slik ”sunn skepsis” som Mir-Hosseini hevder preger dagens muslimers syn på 

vestlige mediers islamfremstillinger. Den ”siktelsen” Mohammed beskrev kan i sin tur ses 

som et resultat av norske mediers fokusering i islamrelaterte (eller ikke-relaterte) saker og 

norske medieforbrukeres reaksjoner på denne fokuseringen. 

Det er imidlertid ikke bare mediebilder av muslimer som virker hindrende for sosial 

samhandling mellom informantene i utvalget og nordmenn i deres omgivelser. Spesielt de 

moskégående har beskrevet nordmenns forhold til alkohol som en premissleverandør for 

sosial samhandling. 

5.3 Alkohol, moral og sosial samhandling 

Alkohol er et tema som ikke var en del av den originale intervjuguiden, men som tidlig viste 

seg som en sentral problemstilling for de moskégående informantene. Også en av de ikke-

moskégående tok opp dette temaet. Alkohol ble nevnt som en ulikhet mellom dem selv og 

nordmenn, og det fremgikk at dette fikk konsekvenser for forholdet deres til nordmenn. Ut 

ifra informantenes fortellinger om avgrensning i forhold til alkoholkonsum og annen moralsk 

uforsvarlig atferd, utledet jeg så et prinsipp jeg kaller for moralsk distansering, en praktisk 

anvendelse av religiøse moralregler for avgrensning i møtet med moralske utfordringer.   

                                                 
95 Mir-Hosseini 1999:4 
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Barrierer og allianser 

Alle mine moskégående informanter og én av de ikke-moskégående nevnte 

alkoholavholdenhet som en sentral verdi og leveregel innen islamsk etikk som det er viktig å 

praktisere. Dette trekker de videre opp som en kontrast til nordmenns forhold til alkohol. 

Flere av informantene forteller om negative reaksjoner fra nordmenn på deres avholdenhet. 

Younas sier for eksempel i forhold til alkohol at 

[…] det er der man merker de største forskjellene. Med at hvis man er på en fest og 
så drikker man ikke og så spør folk ”ja, hvorfor drikker du ikke?”, det er på en 
måte der…da kobler ikke de det til religion sånn med én gang sånn at ”aha, det er 
derfor, ja” men mer sånn ”så kjipt, da”, ”så døv du er” eller sånn. Men der var det 
litt artig når vi hadde julebord på kullet vårt, fordi på kullet så var det sikkert 10% 
som var veldig sånn religiøse kristne og de drakk heller ikke, og da så jeg plutselig 
en norsk gutt som dro frem Farris-flaska, så jeg tenkte ”å, kult! Det er ikke bare 
oss, her har vi enda en”. De var en 10-12 stykker og de drakk jo ikke i det hele tatt. 
Og da på en måte fant jeg litt sånn fellesskap, ”kult, de drikker heller ikke”. Men 
det bremser jo også festlysten litt, da. 

Younas opplever forholdet til alkohol som en generell forskjell på muslimer og nordmenn, en 

forskjell som for hans del bremser lysten på å gå på fest (med dem). Han har opplevd negative 

reaksjoner på sin avholdenhet og fått kommentarer på at han oppfattes som kjedelig fordi han 

ikke drikker. Avholdenheten kobles ikke nødvendigvis til religiøse årsaker dersom han ikke 

selv gjør oppmerksom på dette.  

Imidlertid forteller han også om opplevelsen av fellesskap på tvers av religiøse grenser 

med nordmenn som heller ikke drikker. Å være sammen om å ha et avvik fra normen kan 

skape enhet på tvers av indre forskjeller. Slik har alkohol i Younas’ tilfelle vært kilde til både 

barrierer og allianser i forholdet til ulike deler av hans norske ikke-muslimske omgivelser. 

Moralsk distansering 

Flere av informantene forteller om bruk av islam og islamske leveregler til avgrensning i 

forholdet til sine omgivelser, på ulike vis. Jeg har valgt å kalle dette for moralsk distansering. 

I forrige kapittel introduserte jeg konseptet om islam som kjent struktur i ukjente omgivelser, 

og moralsk distansering kan ses som en forlengelse av dette –hvordan denne strukturen 

anvendes praktisk i daglig liv for å verne informantene mot situasjoner som kunne lokke dem 

til umoralsk atferd. Mahmoud forteller blant annet at 

Mahmoud: Da jeg kom til Norge fikk jeg kultursjokk. Selv om jeg har vært i 
Europa siden jeg var liten og reist frem og tilbake, er det annerledes å bosette seg 
enn å være turist. Da jeg kom til Norge bodde jeg først i flere mindre tettsteder og 
bygder [...] De forventer at du følger med dem og danser litt og fester litt og løper 
etter jenter. Når de ser noen som ikke gjør det blir de sjokkerte. ”Hvorfor ikke 
det?!”. Det er unormalt for dem. Da våkner man,” her er det en forskjell”.  
Elise: Så det ble tydelig når du ikke ville være med…? 



84 

Mahmoud: Ja, veldig. Etter mange år på jobben er jeg med hele veien på seminarer 
og alt, men den dagen de har firmafest og det er villmannskjøring der, mye dans og 
mye…det skjer mye, altså…da er jeg ikke med. Pubrunder og lønningspils, da er 
jeg ikke med.  

Mahmoud beskriver møtet med norsk alkohol- og festkultur som et kultursjokk for begge 

parter. Selv ble han sjokkert over den fest- og sjekkekulturen han møtte, og de norske 

omgivelsene fikk sjokk av at det fantes noen som ikke hadde de samme interessene. Han har 

valgt å ta avstand fra situasjoner hvor han vet at det kommer til å være alkohol involvert, slik 

som firmafester og lønningspils. Dette er noe som går igjen blant flertallet av  de 

moskégående informantene, aktive valg om å ikke delta på slike arenaer og følelsen av at det 

er nettopp da de skiller seg mest ut fra sine norske omgivelser. 

Men moralsk distansering aktiviseres også i andre situasjoner enn kun de som 

inneholder alkohol. Abu har både mannlige og kvinnelige kolleger med ulike etniske og 

kulturelle bakgrunner på sin arbeidsplass, noe som gjør at han til tider kan føle behov for å 

avgrense seg i møte med hva han opplever som moralsk utfordrende situasjoner.    

Abu: For eksempel hvis jeg skal i et møte med både menn og kvinner [...] er det 
veldig viktig for meg å ta mitt ansvar, uansett, mot kvinner. Kanskje noen damer 
har på seg klær som er veldig utfordrende, da kanskje jeg tenker dårlige tanker. Da 
er det best for meg for eksempel å sitte på den andre siden [av rommet/bordet]. Jeg 
må prøve å ta mitt ansvar. 

Abu forteller om sin bruk av fysisk posisjonering i rom som en måte å avgrense seg på i møte 

med situasjoner som kunne føre til umoralske tanker. For å verne seg mot fristelse og passe på 

at tankene forblir fokusert på møtets agenda og ikke kollegaenes klesdrakt, bruker han 

plassering i rommet som et verktøy for å opprettholde god moral. Slik fysisk avgrensning i 

møtet med kvinner kan også finne andre former. 

Videre ytret Danya, etter at båndopptakeren var slått av for intervjuet, ønske om at jeg 

måtte skrive noe i oppgaven min om hvorfor mange muslimske menn ikke håndhilser på 

norske kvinner. Dette misforstås ofte, mente han. Da han ikke håndhilste på meg var det ikke 

som et tegn på at han ikke respekterte meg som en likeverdig person men, som han sa, heller 

det motsatte. Han tok gjennom å avstå fra håndhilsing moralsk avstand fra menn som 

håndhilser med gale intensjoner –”å få tak i lillefingeren for å ta hele hånda”– og skapte også 

avstand fra eventuelle slike umoralske impulser hos seg selv. Danya håndhilser av disse 

årsaker ikke på kvinner utenfor sin egen familie.        

Moralsk distansering kan altså finne ulike former, både i valg av aktiviteter en avstår 

fra og gjennom fysisk avgrensing i møte med moralske utfordringer. Den enkleste måten å 

verne seg mot fristelse på er å avstå fra situasjoner som kan skape ønske om umoralsk atferd. 
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Men Abu presiserer også viktigheten av å undersøke på forhånd før man velger å ikke delta i 

en aktivitet, og å se om de finnes måter å ordne det på slik at man kan delta i mest mulig. 

Abu: Jeg kan ikke si nei til alt, det er ikke bra. Men jeg kan spørre hva skal vi 
gjøre, hva skal vi drikke, hvor skal vi sitte, hvordan, hvem skal komme og sånt. 
Hvis det er ok for meg, det er ok. Vi må akseptere hverandre, at hver person har en 
grense eller noe han ikke liker, det er helt vanlig. 

Abu er svært opptatt av at muslimer må delta mest mulig i sine omgivelser, og har gjennom 

nettopp slike undersøkelser av hva som er greit og ikke for ham selv å delta på, ordnet seg i 

forhold til sin arbeidsplass. Han forteller at han ikke er med på julebord, men har vært med på 

ulike turer i regi av arbeidsgiver flere ganger. Når de da skulle spise pizza, for eksempel, 

valgte han en vegetarpizza så han skulle være sikker på at det ikke var noe svinekjøtt på den. 

Slik tar han valg fra situasjon til situasjon om hvordan han best kan verne om sin moral og 

delta i sine omgivelser, helst i kombinasjon. 

Et annet poeng hos Abu er at moralsk avgrensning kun er en blant flere måter 

mennesker setter grenser mot sine omgivelser på. Selv om jeg har valgt her å heve det ut som 

et tema av spesiell interesse, behøver det ikke dermed å bety at denne form for grensesetting 

fungerer uavhengig av eller forskjellig fra andre former for avgrensning. For, som Abu sier, 

alle mennesker har grenser og ting de tar avstand fra, og ”det er helt vanlig”. 

Betraktninger: Alkohol, moral og deltakelse 

Younas’ uttalelse om at sosiale situasjoner med alkohol realiserer ”de største forskjellene” 

mellom ham som muslim og hans norske omgivelser, sier noen om alkoholens symbolverdi i 

det flerkulturelle Norge. For muslimer er det viktig å ta avstand fra alkohol, mens Mahmoud 

kunne fortelle at hans norske bekjente i de første årene i landet ble sjokkerte over en slik 

holdning til alkohol. Det oppstod en gjensidig mistro i dette kulturmøtet, slik også Younas 

illustrerer gjennom de reaksjoner han får fra nordmenn på fest når han ikke drikker og 

hvordan dette reflekteres i at han ikke får lyst til å gå på fest. Imidlertid viser også Younas’ 

historie at uventede allianser kan oppstå på basis av delt avvik fra normen.  

Islam inngår, som vi har sett tidligere, som en sentral del av identitets- og 

grensesettingsarbeidet blant flere av mine informanter. I denne sammenheng går det an å se 

moralsk distansering også som en motmaktsstrategi mot det seksualiserte og/eller amoralske 

omkringliggende norske samfunnet. Moralsk distansering handler om å skape distanse der 

distanse er nødvendig for moralens ivaretakelse, og å muliggjøre deltakelse der deltakelse 

ikke går på moralen løs. 
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Intervjuet med Danya var forøvrig første og eneste anledning en informant brukte til å 

direkte be meg agere som et slags talerør ved å forklare nordmenn hvorfor han handler som 

han gjør. Min åpenhet for alle innspill og tema var tydeligvis en sjelden sjanse til å finne en 

praktisk løsning på et  både praktisk og symbolsk problem. Å ikke tas i hånden kan av 

nordmenn oppleves som en uhøflighet, et tegn på lite respekt. At mitt masterprosjekt 

tydeligvis fremstod som et egnet forum for å sende en forklaring til det norske folk på hvorfor 

enkelte muslimske menn helst avstår fra å håndhilse med kvinner, kan igjen si noe om mine 

informanters opplevelse av marginalisering i offentlig debatt og mer tradisjonelle talerør.  

5.4 Møter med norske menn 

På spørsmål om hvordan informantene oppfattet norske menn, eventuelle likheter eller 

ulikheter i deres måter å være menn på og hvordan de trodde eller eventuelt visste at 

nordmenn så på deres måte å være mann på, fikk jeg i hovedsak tre typer svar. De 

moskégående informantene reagerte på norske menns grenseløse sosiale omgang med 

kvinner, noen av de ikke-moskégående reagerte på maktbalansen mellom menn og kvinner i 

Norge, og andre igjen opplevde å bli sett på som hypermaskuline. I og med at alle unntatt én 

av informantene har innvandret til Norge i (ung) voksen alder, møtte de norske menn og deres 

måter å være menn på med sin egen kompetanse på og erfaring i å være mann et annet sted –

og stusset tydeligvis over det som møtte dem. 

”De er helt forskjellige fra oss”  

Sentralt i flere av informantenes, særlig de moskégåendes, beskrivelser av norske menn 

kontra dem selv stod forskjeller i tilnærmingen til og omgangen med det annet kjønn.  

Ali: Norske menn er helt forskjellige fra oss. De tilnærmer seg kvinner på en annen 
måte, de har ingen grenser for fysisk kontakt sånn som vi har, det har med religion 
å gjøre. Og så er de forskjellige i forhold til kommunikasjon. Vi tenker mer før vi 
sier noe, de tenker jo før de snakker de óg altså, men de er liksom så veldig åpne 
om alt. For meg så er det sånn at det er ikke alt du sier til en kvinne, det er visse 
grenser. 

Ali henviser til at islam for ham gir opphav til en regulering av omgangen med kvinner, både i 

forhold til fysisk kontakt og temaer for og ordlegging i samtaler. Dette var også avgrensninger 

andre blant de moskégående informantene fortalte at de gjorde i sin hverdag, og at dette var 

noe av det som klart skilte dem fra norske menn. ”De har jo ingen grenser” var en 

karakteristikk som gikk igjen i omtalen av norske menn og deres forhold til kvinner.  
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”De tøffer seg for meg” 

En annen ulikhet som ble trukket frem mellom informantene og deres inntrykk av norske 

menn, var norske menns maktposisjon i samfunnet. Mohammed forteller fra sin første tid i 

Norge at   

Jeg hørte rykter fra andre, folk som hadde bodd her en stund og kunne tolke ting på 
en annen måte [enn meg] at ”her er det kvinner som har makt”.”Å ja, ja vel?! , 
tenkte jeg”. ”Hvis det er noen som er utsatt i dette landet når det gjelder forholdet 
mellom menn og kvinner, så er det menn”. Og jeg hørte noe som var komisk, og 
det må jeg bare si, at ”her er det ikke kvinner som trenger organisasjoner til å 
fremme deres krav og rettigheter, nei det er menn!” [ler]. Dette fikk meg til å le. 
Jeg visste at dette var ikke basert på grundige studier eller slikt, men sånne rykter 
gikk altså i det miljøet jeg først kom i kontakt med. 

Mohammed nevnte i et sitat i forrige kapittel at han umiddelbart reagerte med vantro da han 

første gang så en norsk mann trille barnevogn. Her beskriver han hvordan han måtte le da han 

fikk høre fra andre innvandrede menn han møtte om mannens maktposisjon i det norske 

samfunnet. Han presiserer imidlertid at han var klar over at dette var rykter, og han forteller 

også at han etter noen år i Norge selv begynte å trille barnevogn, men det første møtet med 

norske menns måter å være mann på var altså preget av undring og vantro. En annen av 

informantene hadde et liknende inntrykk av norske menn ved ankomst til Norge.   

På spørsmål om hvordan han fra ankomsten i Norge og frem til i dag har vurdert 

norske menns måter å være menn på, svarte Sondre at  

Til å begynne med var jeg veldig skeptisk til det, og jeg tenkte at de har blitt 
oppdratt av norske mødre, noe som gjorde at de var så milde og tamme. Men nå ser 
jeg også verdigheten i det, at det er for å bevare samliv og sånt at man må ofre litt 
av seg selv. Men det er noe som ligger i min kropp, at jeg kan ikke gi fra meg den 
stoltheten over å være mann. Jeg kan selvfølgelig ikke snakke generelt, jeg vet 
ikke, men jeg snakker om et par-tre nordmenn som jeg har sett, flere ganger faktisk 
[ler], ikke håne seg selv men finne seg i mye rart for å fortsette et forhold. Noe som 
jeg ikke  kommer til å klare, selv om jeg har forståelse for det, og jeg misunner 
dem den evnen.  

Da jeg ba Sondre gi et eksempel på en situasjon hvor norske menn var villige til å fire på 

mannligheten sin, henviste han til smugrøyking. Å gjemme unna for en partner at en røyket 

anså han som ”lite verdifullt” som han sa, og ikke noe voksne mennesker burde drive med. På 

spørsmål om hvordan disse samme mennene i retur ser på ham selv og hans måte å være 

mann på, svarer Sondre  

de misunner meg min måte og later som at de kan dette her også, så de tøffer seg. 
Elise: De tøffer seg for deg? 
Sondre: Ja. Men jeg vet bedre! [humrer] 
Elise: [ler] Mmm. Hva er det de..? 
Sondre: Later som om de gir blaffen, sånne ting. 
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Her gir Sondre uttrykk for at det inntrykket han har fått av norske menn i noen grad speiles i 

deres inntrykk av ham, altså at hans opplevelse av dem som i noen situasjoner lite mannlige 

speiles i deres inntrykk av ham som veldig mannlig, noe som gir seg utslag i et behov for å 

tøffe seg for å bevise sin manndom. Dette er noe som også Younas, som er født og oppvokst i 

Norge, kan fortelle om fra sin omgang med norske menn og gutter, og jenter. Som eksempel 

fortalte han om en gang han hadde hatt med en veldig fin matpakke på universitetet, og da en 

av jentene kommenterte at han var så flink til å smøre delikate matpakker, svarte han ”å nei, 

det er det søsteren min som har gjort”. Jentene på studiet reagerte mye sterkere enn guttene i 

denne situasjonen, og da jeg spurte han om hvorfor han trodde det var sånn, sa han 

Younas: Ja, de er vel mer misunnelige, tror jeg [ler]. De skulle gjerne ønske at de 
ble dolla litt for de óg. Men de bor aleine og da ordner de ting sjøl. Men det er mest 
jentene som reagerer på det, det har jeg merka, de stusser veldig, altså. For guttene 
er det sånn hipp som happ, ”ja ja, sånn er det bare”, selv om de kanskje tenker mer 
enn hva de sier direkte. Jenter sier jo ting som de er, men gutta skal være så tøffe; 
”ja ja, sånn er det for deg”, liksom… 
Elise: [Ler] Så de tenker mer enn de sier? 
Younas: Mmm. Det tror jeg nok. 

Younas ser de norske guttenes tilbakeholdenhet i forhold til å reagere på den måten hans mor 

og søster behandler ham på som en måte å tøffe seg på, ved å late som om de ikke bryr seg, 

slik vi også så i Sondres fortelling over. Younas fortalte imidlertid også at han noen ganger 

likte å leke med slike kjønnsstereotypiske forestillinger av minoriteter, og at det kunne være et 

virkemiddel eller en spøk like mye som det var reelt. 

Betraktninger: Fortellinger om ulike maskuliniteter 

Ulikheter mellom norske og muslimske menn blir som vi har sett beskrevet gjennom forholdet 

til det motsatte kjønn. Blant de moskégående informantene er det den manglende 

avgrensningen mellom kjønnene i fysisk og verbal omgang som utgjør den store forskjellen. 

Blant de ikke-moskégående er det den rollen norske menn på den ene siden tar i forhold til 

kvinner og på den andre siden tar i sin kommunikasjon av mannlighet overfor informantene 

selv, som definerer ulikhetene. For igjen å vende tilbake til Walles beskrivelse av 

marginaliseringsprosessene i norsk maskulinitetsdiskurs som en konstruksjon av 

minoritetsmannens maskulinitet som en hyper-maskulinitet som norske maskuliniteter 

spilles/framføres opp imot, kan Sondres og Younas’ fortellinger tas til inntekt for en slik 

analyse av norsk maskulinitetsdiskurs. Norske menns behov for å overkommunisere sin 

manndom i sosial omgang med informantene kan tyde på at informantene leses som 

hypermaskuline av sine (mannlige) norske omgivelser. 
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Kan æresbegrepet bidra til noen dypere forståelse av fortellingene om ulike 

maskuliniteter? Som vi så tidligere, knyttet Berit Thorbjørnsrud æresbegrepet i Midtøsten-

studier til egenskaper som ansvarlighet og styrke. For å oppnå ære må menn utvise styrke og 

være i stand til lede sin familie på en god måte, i følge denne definisjonen. Thorbjørnsrud 

trekker frem ansvarlighetsidealet som et sentralt skille mellom æreskodeksen i Midtøsten og 

andre steder.  

Innenfor æreskoder slik de er beskrevet fra flere steder i Sør-Europa og i Latin 
Amerika, er det å ”nedlegge kvinner” viktig, men denne formen for 
virilitetsdemonstrasjon synes å være mindre utbredt i Midtøsten. Virilitet uttrykkes 
hovedsakelig gjennom det å få barn med sin kone og knyttes dermed også til 
idealet om ansvarlighet.96 

Som vi så reagerte Ali på mangelen av distanse og diskresjon i samhandlingen mellom 

kvinner og menn i Norge, og Mahmoud fortalte om sitt kultursjokk i møte med norsk fest- og 

sjekkekultur. Dersom det er slik at norsk maskulinitet kan sies å innholde et liknende fokus på 

sex som virilitetsdemonstrasjon som i kulturene beskrevet overfor, kan vi i hvert fall si at 

disse to informantene har mobilisert et ansvarlighetsideal for ærbar oppførsel i sine egne 

avgrensninger i forhold til slike virilitetsdemonstrasjoner.  

Sondre karakteriserte deler av den praksis han har møtt hos norske menn som ”lite 

verdifull” oppførsel, og beskrev at han selv bar på en ”stolthet over å være mann” dypt i sin 

kropp og han ikke kunne få seg til å røre ved. Å late som om en ikke bryr seg eller å stikke 

seg unna for å røyke for at partneren ikke skal få vite det, er vel situasjoner som hverken 

fremviser spesielt stor ansvarlighet, styrke eller lederegenskaper, og det kunne derfor fremstå 

som en lite ærefull måte å være mann på. Sondre selv fremhever derimot styrken og 

verdigheten i nettopp det å være fleksibel i forholdet til en partner, og at det å være villig til å 

ofre deler av seg selv for andre vitner om styrke, om enn på en litt annen måte. 

5.5 Sharia og norsk lov 

Som presentert i kapittel 4 foreligger det innen islamsk lov en kjønnsspesifikk fordeling av 

rettigheter og plikter som ikke tilsvarer den tildeling av rettigheter norsk lov tilskriver alle 

norske borgere, uavhengig av kjønn. Praktiserende muslimer i Norge har altså to lovsystemer 

å forholde seg til; ett nasjonalt og ett religiøst. Det finnes ulike teologiske posisjoner innen 

moderne islamsk diskurs om hvordan en slik posisjon mellom to ulike systemer kan eller bør 

løses. Jeg spurte mine informanter om deres synspunkter på fordelingen av rettigheter mellom 

                                                 
96 Thorbjørnsrud 2002:36 
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kjønnene slik den fremkommer i sharia og i norsk lov, og hva de tenker om det å (eventuelt) 

skulle forholde seg til to lovsystemer parallelt. 

Ett dilemma, flere løsninger 

Blant de moskégående informantene var det kun én som ytret en direkte misnøye med 

forholdet mellom norsk lov og sharia slik det fremstår i dag. Abdullah, som i kapittel 4 

beskrev sharia som ”det beste systemet”, opplevde det som problematisk å skulle tvinges til 

endring gjennom lovverket.  

Abdullah: Norsk lov tvinger deg som muslim til å godta visse ting man ikke 
egentlig synes er bra, tvinger deg til forandring. Jeg liker personlig ikke at kona mi 
jobber, men jeg må godta det. Jeg ville aller helst tatt vare på henne selv. 

På det tidspunktet jeg intervjuet Abdullah var han arbeidsufør, og det han her beskriver kan 

være at hans kone har måttet begynne å jobbe for at paret skulle oppnå sosiale ytelser. For 

Abdullah fremstod det som skremmende å tvinges til å godta at hans kone skulle arbeide ute i 

det seksualiserte norske samfunnet, men han godtok at slik var norsk lov og at de da måtte 

innrette seg etter det. Det fremkommer imidlertid at misnøyen i nettopp dette eksemplet kan 

være en slags kombinasjon av ubehaget ved offentlig inngripen og ved å ikke selv kunne fylle 

forsørgerrollen, og at det ikke kun er norsk lov i seg selv eller dens forhold til sharia generelt 

som er problematisk. 

Ali, som i kapittel 4 beskrev sharia som en god måte å fordele rettigheter og plikter 

mellom kjønnene på, ser også forholdet mellom verdslig og religiøs lovgivning som en mulig 

grobunn for konflikter. Heller enn å kritisere norsk lov per se, ser han derimot etter mulige 

praktiske løsninger på forholdet. 

Ali: Ja, det kan være vanskelig å balansere sharia og norsk lov. Men det går jo an å 
gjøre ting dobbelt opp, at man både får norsk skilsmisse og går til en imam for 
eksempel. Men det er et vanskelig dilemma. 

For å avhjelpe en situasjon der en har to regelsett å forholde seg til foreslår Ali altså, med 

skilsmisse som eksempel, at det går an å forankre slike saker i begge lovsystemer. Mahmoud 

hadde også en slik tanke om å prøve å innrette seg praktisk ved å skrive inn de islamske 

arvereglene i et norsk juridisk testamente. Anerkjennelsen av at posisjonen mellom to 

lovsystemer kan være problemfylt følges her av forsøk på praktisk innordning heller enn et 

uttalt ønske om å endre situasjonen som sådan. 

Younas gav i kapittel 4 uttrykk for at det var ”kjipt” med de få rettighetene kvinner 

hadde, men knyttet dette til sosiale og kulturelle forhold primært ettersom han selv ikke har 

hatt behov for å studere det religiøse lovverket enda. På spørsmål om hva hans syn på 

ulikhetene mellom norsk lov og sharia var, svarte Younas at  
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der kan du faktisk litt mer enn meg, tror jeg, [Elise ler] jeg har ikke satt meg inn i 
det. Jeg har ikke noe sånn forhold til det […] Men jeg tenker at det må være 
sånn…mest mulig norsk, egentlig. Selv om det er noe som krasjer. 

Younas stiller seg åpen for at det kan bli mer aktuelt å sette seg inn i sharia når han måtte 

komme til å gifte seg og stifte familie. Imidlertid har han et grunnsyn om at islamsk lov må 

kunne tilpasses norsk lov, og at mye av det regelverket muslimer forholder seg til som 

islamsk i ulike land er preget av ”hva kulturen har bygget opp til også”.   

”Kan ikke fortsette som i dag” 

Younas’ tanke om å tilpasse sharia til norske forhold får gjenklang i andre informanters 

fortellinger om endringer på det juridiske plan i flere muslimske land i dag. Mohammed 

fortalte i intervjuet om at han stadig forsøkte å holde seg oppdatert på utviklinger på det 

juridiske feltet i opprinnelseslandet, og han kunne melde om betydelige endringer siden hans 

ankomst til Norge, særlig innen familielovgivningen. Landets ulama, islamske rettslærde, har 

måttet tilpasse seg kongens ønsker om endringer i situasjonen for landets kvinner. Det 

politiske initiativet som har kommet ovenfra har blitt tatt imot med åpne armer blant folk 

flest, og da har de rettslærde måttet innfinne seg med endringene.  

Yusef skisserer et fremtidsscenarium for tradisjonelle muslimske samfunn, med sitt 

eget fødeland som eksempel, der tenkning og praksis omkring kjønn også fremover vil 

komme til å endre seg som en uunngåelig del av både samfunnsintern utvikling og 

globaliseringsprosessene i vår tid.  

Yusef: […] Samfunnet er i forandring, det har forandret seg i stor grad de siste 
årene. Utdanning, høy utdanning, blir mye mer vanlig og flere hundre tusen 
kvinner er kommet ut i arbeidsmarkedet […] Jeg tror det utvikler seg i hele verden. 
Etter min mening i dagens samfunn hvor økonomien har blitt globalisert og det 
finnes mange moderne kommunikasjonsmidler, kommer verdier også i stor grad til 
å bli globalisert […] denne prosessen utvikler seg i samfunnet, samfunnet påvirkes 
først og fremst fra de andre moderne vestlige samfunn på grunn av nye 
kommunikasjonsmidler. Men videre forandrer samfunnet seg på grunn av at […] 
hundre tusen kvinner er kommet på arbeidsmarkedet, i dag er 60% av studentene 
jenter og kvinner. En kvinne med høy utdanning, en kvinne med økonomisk 
selvstendighet, kan ikke akseptere den tradisjonelle rollen og vil gå til protest. 

Yusef spår altså at en samlet effekt av interne endringer i utdanningstilgjengelighet og 

arbeidsmarked sammen med ekstern verdi-eksport gjennom globale medier vil virke sammen 

og endre kjønnsmønstre også i muslimske og islamske samfunn.  

Betraktninger: Mellom to lover 

Flere ulike posisjoner manifesterte seg blant informantenes syn på forholdet mellom verdslig 

norsk lov og sharia. Én informant uttrykte ubehag ved forholdet, to var mest opptatte av å 
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finne praktiske løsninger for å kombinere lovsystemene, én mente islamsk lov må tilpasse seg 

norsk lovgivning, mens enda to informanter tror det vil finne sted store endringer i sharia og 

dens implementering i tiden som kommer. De ulike posisjonene kan forklares gjennom at 

informantenes ulike forhold  til kildene og varierende grad av identifisering med islam gir 

utslag i ulike syn på sharia i seg selv og forholdet mellom sharia og verdslig lov. Det ser 

imidlertid også ut til at andre forhold, som forsørgeransvaret, også spiller inn på 

informantenes holdninger til forholdet mellom sharia og norsk lov. 

5.6 Oppsummering: Livet som muslimsk mann i Norge  

Materialet fremviser stor variasjon, men også noen fellestrekk, i informantenes forhold til sine 

norske omgivelser. For det første beskrives nordmenn både som tolerante og kulturelt 

arrogante. I forholdet til det norske samfunnet er det videre en rekke faktorer som spiller inn. 

Utvikling i internasjonale politiske forhold, spesielt gjennom islamistiske terrorhandlinger, 

påvirker informantenes omgang med sine norske omgivelser. Dette er et tema de fleste av 

informantene omtalte, og som oppstod spontant i intervjuene. Enkelte har opplevd politisk 

styrte likestillingstiltak på kroppen i møtet med det norske velferdsapparatet, et møte som har 

frembrakt ubehag. Noen informanter opplever det norske samfunnet som skremmende 

seksualisert, og bekymrer seg for manglende avgrensing av samhandlingen mellom kjønnene. 

Disse fortellingene kunne, som vi så, handle om makt, avmakt og motmakt for informantene i 

møte med majoritetssammfunnet.  

Felles for de fleste informantene er en sterk skepsis til og kritikk av norske mediers 

fremstilling av islam og muslimer. Informantene kritiserer både fokuseringen i islam- og 

muslimrelaterte saker innenriks og utenriks, og valget av ”islams stemmer” i debatter. De 

stiller spørsmålstegn ved motivene bak valgene av fokus og stemmer, og viser at 

mediebildene og deres innflytelse på den andres blikk kan fungere som et hinder for deres 

livsutfoldelse i hverdagen –endatil som en siktelse.     

Norsk alkoholbruk skaper både barrierer og uventede allianser mellom flere av 

informantene og deres norske medborgere. For å avskjerme seg både fra alkohol, forbudt mat 

og umoralsk omgang med det motsatte kjønn benytter enkelte seg av det jeg har valgt å kalle 

moralsk distansering. Moralsk distansering skaper nødvendig avstand for å kunne fremme 

ønsket deltakelse. 

Norske menn beskrives gjennomgående som forskjellige fra informantene selv, og 

ulikheten ligger i forholdet til det motsatte kjønn. For noen av informantene dreier det seg om 

norske menns umoralske omgang med kvinner, for andre om hvilken grad av mannlighet 
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informantene og deres norske medmenn tilskriver hverandre. Vi så at dette kunne 

oppsummeres som et spørsmål om ansvarlighet i tråd med æresdebatten og om 

hypermaskulinitet i norsk maskulinitetsdiskurs.    

Informantene fremviste videre ulike syn på forholdet mellom sharia og norsk verdslig 

lovgivning. Én informant beskrev forholdet som ubehagelig, to forsøkte å finne praktiske 

løsninger for å kombinere lovsystemene, og én mente sharia må tilpasses norske forhold. 

Flere informanter fortalte også om liberalisering på lovområdet i ulike muslimske land, og 

spår at slik liberalisering vil spre om seg i fremtiden som følge av globaliseringen. De 

forskjellige posisjonene kan ha sitt opphav i ulike grunnsyn på og forhold til lesning av 

kildene. 
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Kapittel 6 Islam, Norge og maskulinitetsforestillinger 
Den presenterte empirien viser at det finnes stort mangfold og kompleksitet i ulike muslimske 

menns oppfatninger av islam, det norske samfunnet og kjønn. Noen fellestrekk har imidlertid 

også kommet til syne. Hva har disse likhetene og ulikhetene kunnet fortelle meg om 

maskulinitet blant muslimske menn i Oslo? Har jeg funnet noe ”islamsk” blant ulike 

muslimske menns forestillinger? 

6.1 Erfaringer fra felt og skriveprosess 

Det var på forhånd vanskelig å vite hvilke spørsmål jeg burde stille for å få informasjon om 

maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo. Jeg tok opp mange ulike tema i 

intervjuguiden, hvorav noen viste seg å gi opphav til mye informasjon og andre viste seg å gi 

mindre informative svar. I kapittel 4 følger fremleggingen av intervjutemaene i stor grad 

intervjuguiden. Det var her stort sett jeg som styrte samtalene, og jeg fikk mye informasjon 

om de tema jeg tok opp. Forsørgeransvarets sentralitet kom frem i løpet av intervjuperioden 

og gjennom bearbeidingen av materialet i etterkant, dette var ikke opprinnelig viet stor 

oppmerksomhet i intervjuguiden. I kapittel 5 har de tema som presenteres i større grad blitt til 

på informantenes initiativ, noe jeg synes gjenspeiler seg i at materialet er noe mer spisset og 

konkret. Dette var samtaleemner som tydelig engasjerte informantene. Jeg ser videre at de 

norske omgivelsene som omtales i kapittel 5 også i høy grad er tilstede i informantenes utsagn 

i kapittel 4. Et første generelt funn har derfor gjennom arbeidet med intervjuene vist seg å 

være en slags tredje deltaker i intervjuene: samfunnsdebatten. 

Den tredje tilstedeværende i intervjuene 

Det har gjennom analyse- og tolkningsfasen kommet tydelig frem at samfunnsdebatten har 

spilt en sentral rolle i mine samtaler med informantene. Oscar Pripp har beskrevet at han i 

arbeidet med en studie opplevde det som at en usynlig deltaker var i rommet og stilte 

spørsmål til hans informanter. Han viser hvordan den tredje tilstedeværende i 

intervjusituasjonen opptrer som en kombinasjon av omgivelser og strategisk sammenfletting.97 

Informantene er bevisste på hvordan omgivelsene tilskriver dem kollektive karakteristikker 

gjennom de bilder de møter av seg selv i medier og samfunnsdebatt. Dette fører til en 

strategisk sammenfletting av egne innspill til den offentlige (identitets)debatten med svarene 

på intervjuspørsmålene. Pripp hevder at ”[i]ntervjusvar kan därför ibland lika mycket vara 

                                                 
97 Pripp 1999:43-45 
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kommentarer til denne omslutande tillskrivning som til intervjuarens frågor”.98 Yusefs 

presisering av at det finnes flere tolkninger av islam blant muslimer, Danyas utsagn om at 

riktig islam ikke innebærer noen nedvurdering av kvinner, Sondres innspill om at 

forsørgeridealets arbeidsdeling mellom ektefellene ikke er et onde i seg selv og hans 

kommentar ”jeg faller ikke i den fella” om å kategorisere menn og kvinner som sosialt ulike, 

samt Younas’ omtale av seg selv som en potensiell ”drittsekk” er noen eksempler på dette. 

Informantene er bevisste den andres blikk på dem selv og hvordan dette blikket påvirkes av 

forhold som internasjonal politikk, terror og norske mediers fremstillinger av slike saker og av 

tema knyttet til islam og muslimer. Det har videre vært tydelig at jeg har hatt en rolle i 

intervjuene, noen ganger mer enn andre, som representant for ”det norske” og at deres 

forventninger til meg også er formet av hvilke bilder de møter av nordmenn gjennom norsk 

samfunnsdebatt og media. Jeg var ikke bare en nysgjerrig samtalepartner, men også en kilde 

til informasjon om nordmenn og nordmenns tankesett for enkelte informanter som manglet 

slike kilder. Samtidig var jeg et talerør som kunne bringe deres tanker og bekymringer ut i 

norsk offentlighet. 

6.2 Maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Norge 

Forsørgeridealet og forsørgingsproblematikk fremstår som svært sentralt i dannelsen av 

maskulinitetsforestillinger blant et stort flertall av informanter. Enkelte informanter knytter 

dette til spesifikke religiøse retningslinjer, andre til mer generelle kulturelle idealer. Til felles 

har de ønsket om å ta vare på og sikre et godt liv for sine nærmeste, være seg kone og barn 

eller søsken og øvrig familie. Opplevelsen av å lykkes fører til stolthet, mens opplevelsen av å 

ikke få det til fører til ubehag og bekymringer. Dette kan, som vi så, knyttes til ære/skam-

debatten gjennom det æresbegrepet Thorbjørnsrud presenterte fra studier i Midtøsten. 

Ansvarlighet overfor familie gjennom forsørging står sentralt for menns følelse av ære i disse 

samfunnene. Dersom menns ære ut ifra dette kan sies å være ansvarlighetsbasert i 

kulturstudier fra Midtøsten, vil jeg hevde at muslimske menns maskulinitetsforestillinger i 

Oslo også i stor grad virker å være ansvarlighetsbasert gjennom forsørgeridealet.    

Mennene legger imidlertid svært ulike definisjoner av kjønn og avgrensning i forhold 

til kvinner til grunn for sine maskulinitetsforestillinger. Dette har å gjøre både med deres ulike 

tilknytninger til islam og tolkninger av islams budskap om kjønn, og med personlige 

opplevelser av motstridende forventninger fra ulike deler av omgivelsene om kjønn og ønsker 

om å distansere seg fra fedregenerasjonens maskulinitetsforestillinger.  
                                                 
98 Pripp 1999:43 
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Umannlighet som kilde til maskulinitetsforestillinger 

Som nevnt i kapittel 2 kan menns fortellinger om hva de oppfatter som lite eller ikke mannlig 

også være en kilde til maskulinitetsforestillinger. Hva forteller mine informanter om 

maskulinitet gjennom sine fortellinger om umannlighet? Et fellestrekk ser her ut til å være at 

det å ikke kunne forsørge sin kone og eventuelle barn blir sett som et tegn på umannlighet 

blant et flertall av informantene. Tre av informantene har opplevd å befinne seg i en slik 

situasjon. Sondre beskriver dette som et ”sensitivt område”, Abdullah godtar situasjonen men 

skulle ønske han kunne ”ta vare på henne [kona] selv”, og Danya ”tenkte bare på den dagen 

jeg skulle slutte med den perioden”. Det fremstår som ubehagelig å motta sosiale ytelser eller 

bli forsørget av sin partner først og fremst fordi dette synliggjør at en ikke makter å oppfylle 

forsørgeridealet. For de av informantene som har mottatt sosial stønad har det videre vært 

vanskelig å godta som kriterium at kona har måttet ut i inntektsbringende arbeid som følge av 

et pålegg fra det offentlige velferdsapparatet.  

Det fremgår videre av Younas’ tanker om ekteskapet at både det å ikke gifte seg og det 

et slikt valg kunne implisere –å være homofil– er tegn på umannlighet. Sondre sier på sin side 

at migrasjonsopplevelsen har endret hans personlige syn på homofili. Derimot beskriver han 

møtet med norske menns smugrøyking som eksempel på en ”mild og tam” måte å være menn 

på og en villighet til å ofre av sin mannlighet for å bevare harmonien i et samliv som Sondre 

selv ikke ville være i stand til. Dette peker mot at norske menns maskulinitet ses på som 

mindre mannlig enn hans egen, noe han ser både fordeler og ulemper med.  Av Mahmouds 

utsagn om at menn ” tenker med hodet først” og derfor kan reagere aggressivt i ”sosiale 

saker” i kontrast til kvinner som ”tenker med hjertet først” og reagerer emosjonelt og 

empatisk, ligger en underforstått forståelse av rasjonale og aggresjon som mannlige 

egenskaper, og irrasjonale og emosjon som umannlige egenskaper. 

I disse fortellingene om umannlighet ser vi hvordan maskulinitetsforestillinger 

overskrider kategoriene individuelt, strukturelt og symbolsk kjønn. Informantenes 

individuelle forestillinger av hva som er mannlig og umannlig er formet av forsørgeridealet 

som inngår i den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom kjønnene i samfunnet. Dette i sin tur 

kan føre til symbolske tolkninger av mannlighet som knyttet til rasjonale, aggresjon og 

handling, og kvinnelighet som knyttet til emosjoner, empati og passivitet. Opplevelsen av å 

ikke leve opp til forsørgeridealet har igjen ført med seg personlige, individuelle, opplevelser 

av ubehag og avmakt. 
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Jørgen Lorentzen hevder at mannlighet aldri er gitt, men at menn stadig trues av å 

”falle ned i umannligheten, og på den måten utsettes han for en kontinuerlig bevisbyrde 

overfor omverdenen for å bekrefte sin mannlighet”.99 Opplevelsen av å bære på en slik 

bevisbyrde kan spores i noen av informantenes forestillinger om forholdet mellom mannlighet 

og umannlighet.  

Islam som kilde til maskulinitetsforestillinger 

Mannens rolle som forsørger fremkommer blant de moskégående informantene som et 

religiøst legitimert mannsideal. Dette fremstår som det mest sentrale budskapet de islamske 

kildene har kommunisert til denne gruppen av informanter, og som noe de alle er svært 

opptatte av. Dette betyr imidlertid ikke at alle medlemmer av denne gruppen har 

sammenfallende oppfatninger om hvordan de islamske kildene skal forstås. Jeg finner blant 

informantene flere ulike måter å lese og tolke de religiøse kildene på. 

I forlengelsen av presentasjonen av informantenes forhold til islam og identitet, kan vi 

se at ulike forhold til islam og ulike lesninger av og forhold til de religiøse kildene gir ulikt 

rom for fleksibilitet og forhandlinger/tilpasninger i forholdet til kjønn. Vi så under 

utlegningen av mannlige forbilder av Profeten kan betraktes både som et abstrakt og et 

konkret forbilde. Informantene har videre ulike måter å forklare de bestemmelser i sharia som 

fastsetter ulike rettigheter mellom menn og kvinner på. På denne bakgrunn ser jeg ulike 

kildesyn representert i utvalget, som jeg velger å kalle konkret, kultur-apologetisk, moralsk 

inspirerende og historisk-kritisk lesning. Representantene for det konkrete kildesynet 

forholder seg til de religiøse kildene relativt bokstavelig som ahistoriske sannheter. Det var 

blant informanter i denne første gruppen at forholdet mellom norsk lov og sharia ble 

beskrevet som problematisk og preget av dilemmaer. Ali og Abdullah tilhører dette første 

kildesynet. Kultur-apologetene forsvarer islam ved å si at de islamske kildene ikke formidler 

et nedvurderende kvinnesyn, men at dette er en kulturell forurensning av islams budskap. De 

opprettholder imidlertid en et grunnsyn om at kjønnene er skapt forskjellige. I denne 

kategorien har jeg plassert Mahmoud og Abu. En moralsk inspirerende lesning av kildene 

behandler dem som en abstrakt kilde til moralsk inspirasjon heller enn som en konkret 

oppskriftsbok for livsførsel. Younas’ utsagn om at ”i forhold til Profeten er det mer sånn 

symbolsk sett, tenker jeg, enn sånn personlig at det er noe jeg prøver å etterleve hver dag” 

plasserer ham i denne kategorien. De som ser på de islamske kildene med historisk-kritiske 

øyne mener at det kjønnssystemet som der presenteres er preget av kildenes historiske 
                                                 
99 Lorentzen 2006:129 
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kontekst. Dette systemet beskrives som moderne for sin tid, men at det nå må oppdateres for å 

være relevant for dagens muslimer. Her finner vi de øvrige informantene; Mohammed, 

Sondre og Yusef. 

I forlengelsen av denne utlegningen av ulike kildesyn er det videre tydelig hvordan 

ulike måter å lese og tolke de islamske kildene på manifesterer seg i informantenes 

oppfatninger om kjønnenes natur og forholdet mellom kjønnene. De informantene som 

forholder seg konkret til kildene og deres formuleringer tolker det slik at kjønnene er skapt 

med ulik natur som egner seg for forskjellige livssfærer. Alis utsagn om at ”husarbeid er 

tilegnet kvinner mens menn er flinke til å jobbe hardt utenfor hjemmet” er et eksempel på 

denne posisjonen. Flere blant kultur-apologetene har også et grunnsyn om at kjønnene er 

skapt forskjellige, men de modererer et slikt syn gjennom ulike avgrensninger. I Mahmouds 

tilfelle deles livet inn i ”sosiale” og ”profesjonelle” sfærer hvor kjønn ses som henholdsvis 

relevant og ikke for atferd, og i Abus tilfelle avgrenses ulikhetene til foreldrenes ulike 

tilknytninger til sine barn. Younas forholder seg til kildene som moralsk inspirasjon, og sier 

han ikke har satt seg inn i kildenes forordninger for kjønnene spesifikt. Han knytter ulikheter 

mellom kjønnene til sosiale roller i samfunn og familie og påpeker hvordan disse endrer seg 

mellom generasjoner. De historisk-kritiske informantene knytter på liknende måte kjønn opp 

mot sosiale roller, men leser kildene slik at de kan tas til inntekt for et syn på kjønnenes natur 

som todelt –og hierarkisk– ordnet. Disse informantene kritiserer en slik måte å inndele kjønn 

på, og mener at dette vil måtte endre seg i takt med globaliseringen. 

Kulturapologetene problematiserte som vi så forholdet mellom kulturelle tradisjoner 

og islam. Dette er imidlertid et tema som går igjen hos alle informantene. Informantene 

snevrer inn mine åpne spørsmål ved å påpeke at det foreligger en rekke tolkninger av islam, 

spesielt kulturelle tolkninger, og at det er vanskelig å skille mellom islam og kultur. Det 

foreligger allikevel som et ønske fra enkelte av dem å nettopp kunne gjennomføre et slikt 

skille. Behovet for å nyansere generaliserte fremstillinger av islam og muslimer kan ses i 

sammenheng med informantenes kritikk av norske medier. Nielsens påstand om at den 

europeiske minoritetssituasjonen skaper behov for å skille mellom ”autentisk islam” og 

kulturelle tolkninger av islam virker også relevant for å forstå tendensen til å skille mellom 

islam som religion og kultur. Å tilhøre en muslimsk minoritet innebærer i tråd med disse to 

perspektivene en opplevelse av kulturell kompleksitet internt i en minoritetsgruppe som 

tilskrives en enhetlig karakteristikk eksternt.  

Min definisjon av ”muslim” i utvelgelsen av informanter virker dermed relevant i 

forhold til en delt opplevelse av å være en utsatt minoritet. Den kompleksiteten materialet 
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fremviser tilbakeviser imidlertid ”islam” som entydig forklaringsmodell for 

maskulinitetsforestillinger. Som vi så ovenfor leser informantene svært ulike budskap ut av de 

samme religiøse kildene. Det tydeligste fellestrekket i informantenes 

maskulinitetsforestillinger, ansvarlighet gjennom forsørgeridealet, legitimeres religiøst hos 

noen og kulturelt hos andre. Dette kan på den ene siden peke mot at islam som religion har ytt 

påvirkning på sine kulturelle omgivelser, og at religiøse maskulinitetsidealer har blitt 

allmennkulturelle idealer. Det er på den andre siden et relevant spørsmål hvorvidt dette er et 

ideal som er knyttet til mine informanters kulturer spesifikt eller om det eksisterer som et 

maskulint ideal også i andre kulturer, for eksempel den norske.  

Minoritetssituasjonen som kilde til maskulinitet 

Å tilhøre en minoritet betyr blant annet å navigere i forholdet mellom intern og ekstern 

identifikasjon, både i forhold til interne referanser som islam i dette tilfellet og eksterne 

referanser som de norske omgivelsene representerer. Det fremstår som et tydelig fellestrekk 

for alle informantene at å tilhøre minoritetskategorien muslim har spesifikke følger. Blant 

disse er behovet for å forsvare islam som kulturelt opphav og opplevelsen av å være 

mistenkeliggjort og stereotypisert spesielt sentrale. Informantene er relativt unisone i sin 

kritikk av norske mediers dekning av saker som omhandler islam, muslimer og informantenes 

opprinnelsesland. Det fremgår videre at det å være muslimsk mann i Norge endrer seg direkte 

i takt med politisk utvikling, spesielt knyttet til terror, så vel som medienes valg av fokus i 

fremstillingen av slike utviklinger. Terror og internasjonal politikk griper inn i hverdagen 

gjennom majoritetens lesning av minoriteten. I forlengelsen av dette beskrives situeringen 

som muslimsk mann i Norge som stigmatiserende, ja endatil som å leve under en siktelse. 

Informantenes ønsker om å få forklare meg ting ordentlig og deres bekymringer for at 

jeg måtte få riktig informasjon om islam og muslimer, vitner om en forestilling om at norske 

fordommer mot muslimer skyldes liten eller feil informasjon om islam, årsakene til terror og 

undertrykking av kvinner. Ønsket om å tilbakevise norske fordommer viser at informantene er 

vant til å møte slike, noen gjennom personlige opplevelser og andre gjennom medie- og 

debattfremstillinger. Som nevnt ble jeg ved anledninger brukt som både direkte talerør og 

kilde til informasjon om nordmenn, noe jeg også ser som et tegn på sosial og kulturell 

marginalisering. En motmaktsstrategi mot samfunnsdebattens fremstiling av muslimske menn 

kunne altså være bruk av meg som formidler. 

Long Litt Woon har stilt spørsmålstegn ved motivene bak den ”demoniserende” 

behandlingen av minoritetsmenn i norsk offentlighet. Vi har sett at informantene også undret 
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seg om det ligger bakenforliggende årsaker til grunn for problemfokuseringene omkring 

minoritetsmenn og muslimske menn spesielt. ”Når norsk offentlighet skaper bilder av Ali som 

en mann med primært negative egenskaper (kvinneundertrykkende, slem, dårlig [far] osv), er 

dette egentlig et behov for å dekke over –mer eller mindre bevisst- de samme dårlig 

egenskapene blant etnisk norske menn?”.100 Hvis vi ser dette i sammenheng med Thomas 

Walles beskrivelse av minoritetsmennenes marginalisering i maskulinitetsdiskursen, vil jeg 

hevde at offentligheten, og deriblant medienes, behandling av minoritetsmenn kan sies å 

fungere som en arena for maskulinitetsorientalisme. På lik linje med at fremstillinger av islam 

i vestlige og norske medier bidrar til en avgrensnings- og selvdefineringsprosess, gjør 

medienes og de offentlige debattenes stigmatisering av minoritetsmannen og, ville jeg påstå, 

den muslimske mannen spesielt det samme for norsk maskulinitetsdiskurs. Noen av 

informantenes fortellinger om tilskriving av hyper-maskulinitet i møte med norske menn 

underbygger Walles argument om marginalisering av minoritetsmenn i norsk 

maskulinitetsdiskurs. Jeg mener empirien viser spor av at den muslimske mannen spiller en 

rolle som strategisk kontrastgrunnlag i den ikke-muslimske norske majoritetens definisjon av 

korrekt maskulinitet gjennom offentlig debatt, en form for skapning av ”våre menn” gjennom 

kontrastering opp mot ”deres menn”. Jeg mener islam, brukt som kulturell forklaringsmodell 

på terror og kvinneundertrykking, spiller en helt sentral rolle i denne prosessen. 

Younas’ ”drittsekk”-kommentar og andre informanters formuleringer om at ”du er vel 

ikke enig, men...” illustrerer videre hvordan i hvert fall enkelte blant informantene er svært 

bevisste på hva som anses som korrekt måte å gjøre kjønn på i Norge, og hva som ikke er det. 

6.4 Posisjoner i et komplekst landskap  

Da jeg gikk ut i feltet for å snakke med muslimske menn om islam, maskulinitet og deres 

forhold til norske omgivelser var det med både en forventning om kompleksitet, men med en 

hypotese om at noe allikevel kunne være felles i deres opplevelser og tanker. Underveis i 

prosessen opplevde jeg å se tendenser i materialet i sammenheng med informantenes religiøse 

engasjement, noe som førte til en kategorisering av informantene i ulike grupper i henhold til 

disse tendensene. Her vokste kategoriene moskégående og ikke-moskégående informanter 

frem. Gjennom videre analyse av materialet og tolkning av funn vokste det frem et landskap 

av subjektposisjoner som viser både tendenser og kompleksitet i materialet. I enkelte spørsmål 

ser jeg relativt klare tendenser, slik som i sammenheng med kjønnenes natur og syn på sharia. 

                                                 
100 Woon 2004 B, min rettelse av skrivefeil markert i klamme. 
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I andre spørsmål finner jeg fellestrekk for hele utvalget på tvers av slike inndelinger, slik som 

i forbindelse med syn på norske medier og minoritetsopplevelsen. Videre viser det seg å være 

mellomposisjoner og nyanser i informantenes posisjoneringer som ikke gjenspeiler noen klare 

skiller mellom gruppene, slik som i nyanseringer av kjønn gjennom inndeling i livssfærer 

eller kjønnskoder.  

Kategoriene moskégående/ikke-moskégående har derfor vist seg å være for upresise 

for å forklare enkeltinformanters posisjoneringer i ulike spørsmål. Andre faktorer enn religiøst 

engasjement spiller også inn og danner et komplekst bilde av maskulinitetsforestillinger. Der 

jeg generelt sett finner  sammenfall langs akser for religiøst engasjement/ikke religiøst 

engasjement og tradisjonelt kjønnssyn/liberalt kjønnssyn, finner jeg også viktige unntak og 

mye mangfold i materialet som gjør det nødvendig å operere med kontekstuelle 

subjektposisjoner heller enn kategorier for å forstå informantenes posisjoneringer. 

Informantenes delte erfaringer og svært ulike personlige historier forener dem i noen spørsmål 

og splitter dem i andre. 

6.5 Konklusjon 

De muslimske menn vi her har møtt fremviser både samsvar og interne ulikheter i 

maskulinitetsforestillinger. Forskjellige grunnsyn på kjønnenes natur, ekteskapet og farskapet 

kan både ha opphav i ulike tilknytninger til og syn på islam og i andre individuelle faktorer. 

Likeså fremstår deres ulike forhold til sine norske omgivelser å både trekke på religiøse og 

andre forhold.  

Fellestrekkene i materialet synes å peke mot at ansvarlighet gjennom forsørgeridealet 

og en spesiell form for minoritetsopplevelse som muslimer, påvirket av internasjonale 

politiske utviklinger og medie- og debattfokusering, står sentralt i informantenes dannelse av 

maskulinitetsforestillinger. Å være en god forsørger for familien og en ærlig og behjelpelig 

mann fremstår som ærefult og mannlig. For enkelte av informantene har disse egenskapene 

religiøse referanser, for andre kulturelle. Med referanse til Thomas M. Walles arbeid med 

minoritetsmaskulinitet i Norge, lanserte jeg begrepet maskulinitetsorientalisme for å beskrive 

den muslimske mannens rolle i forhandlinger om kjønn og maskulinitet i norsk 

samfunnsdebatt. 

 Det materialet som her har blitt presentert viser altså både enkelte felles referanser og 

stor kompleksitet. Det er umulig å skulle trekke generelle konklusjoner om muslimske menns 

maskulinitetsforestillinger på bakgrunn av et så avgrenset og flertydig materiale. Jeg har løftet 
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frem noen deler av noen menns fortellinger om sine liv som muslimske menn i Norge for å 

belyse hvilke forestillinger om maskulinitet disse fortellingene kan tilby. 

6.5 Videre forskning: Etterlysning og invitasjon 

Studier på muslimske menn og maskuliniteter er et nytt og veldig spennende felt innen både 

religionsforskning, mannsforskning og minoritetsforskning. Ved å kjønne menn gjennom vår 

religionsforskning kan vi lære mye både om menn og om religion. Bruk av kvinne- og 

kjønnsperspektiver i religionsforskning har så langt synliggjort at den normative religiøse 

arena i stor grad har vært androsentrisk opp igjennom historien og i mange henseende fortsatt 

er det. Men hva dette betyr for menns religiøse liv har forblitt en ikke bare ubesvart men også 

ureist spørsmålsstilling.  

Denne avgrensede studien etterlater mange udekkede felt og enda flere ubesvarte 

spørsmål. Mitt håp er at kjønnsperspektivet i religionsforskningen må få fortsette å bringe ny 

kunnskap om en av menneskelivets mest grunnleggende forutsetninger, og at menns kjønn 

også må bli satt på fremtidige studenter og forskeres dagsorden. Velkommen til et veldig 

givende studie!  



103 

Litteraturliste 
Adams, Rachel & David Savran (red.) (2002) The Masculinity Studies Reader, Blackwell 

Publishers, Malden/Oxford 

 

Barlas, Asma (2002) ”Believeing Women” in Islam. Unreading Patriarchal Interpretations of 

the Qur’an, University of Texas Press, Austin 

 

Bouhdiba, Abdelwahab (1986) La sexualité en Islam, Quadrige/Presses Universitaires de 

France, Paris 

 

Brod, Harry (red.) (1987) The Making of Masculinities. The New Men´s Studies, Allen & 

Unwin, Boston 

 

Connell, Robert W. (2005) Masculinities, Polity Press, Cambridge 

 

Dahl, Tove Stang (1997) The Muslim Family. A Study of Women’s Rights in Islam, 

Scandinavian University Press, Oslo 

 

Farah, Madelain (1984) Marriage and Sexuality in Islam. A Translation of al-Ghazali’s Book 

on the Etiquette of Marriage from the Ihya, University of Utah Press, Salt Lake City 

 

Ghoussoub, Mai & Emma Sinclair-Webb (red.) (2000) Imagined Masculinities. Male Identity 

and Culture in the Modern Middle East, Saqi Books, London 

 

Harding, Sandra (1990) The Science Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca 

 

Holter, Øystein Gullvåg & Helene Aarseth (1993) Menns livssammenheng, Ad Notam 

Gyldendal, Oslo 

 

Khader, Naser (2002) Ære og skam. Det islamiske familie- og livsmønster i Danmark og 

Mellemøsten, Borgen, København 

 



104 

Kimmel, Michael S., Jeff Hearn & Robert W. Connell (red.) (2005) Handbook of Studies on 

Men and Masculinities, Sage Publications, Thousand Oaks 

 

Lancaster, Roger N. & Micaela di Leonardo (red.) (1997) The Gender Sexuality Reader. 

Culture, History, Political Economy, Routledge, New York 

 

Lorentzen, Jørgen (2006) ”Forskning på menn og maskuliniteter”, s.121-135 i 

Kjønnsforskning. En grunnbok, Jørgen Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.) 

Universitetsforlaget, Oslo 

 

Mathiesen, Thomas (2005) Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi, Pax Forlag, Oslo 

 

Mawdudi, Syed Abul A’la (1995) [1972] Purdah and the Status of Woman in Islam, Islamic 

Publications Limited, Lahore  

 

Mir-Hosseini, Ziba (1999) Islam and Gender. The Religious Debate in Contemporary Iran, 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey 

 

Nielsen, Jørgen (1999) Towards a European Islam, Macmillian Press, London 

 

Ouzgane, Lahoucine (2003) ”Islamic Masulinities. Introduction”, s.231-235 i Men and 

Masculinities Vol. 5 No. 3/2003 

 

Prieur, Annick (2004) Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge, Pax 

Forlag, Oslo 

 

Pripp, Oscar (1999) ”Reflektion och etik”, s. 41-54 i Etnologisk fältarbete, Lars Kaijser & 

Magnus Öhlander (red.) Studentlitteratur, Lund 

 

Repstad, Pål (1993) Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag, 

Universitetsforlaget, Oslo 

 

Said, Edward W. (2004) [1978] Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten, J. W. 

Cappelens Forlag, Oslo  



105 

 

Samuelsson, Jan & Åsa Brattlund (1996) Kärlek och familjeliv enligt islam. Fakta och 

värderingar kring islam, Natur och Kultur, Stockholm 

 

Thagaard, Tove (1998) Systematikk og innlevelse, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, 

Bergen 

 

Thorbjørnsrud, Berit (2002) ”Ære og skam i et antropologisk perspektiv”, s.30-37 i ARR 

Idéhistorisk tidsskrift 3/2002, Oslo 

 

Vogt, Kari (2005) Islam – tradisjon, fundamentalisme og reform, J. W. Cappelens Forlag, 

Oslo 

 

Vogt, Kari (2000) Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, J. W. 

Cappelens Forlag, Oslo 

 

Vogt, Kari (1993) Islams hus. Verdensreligion på fremmarsj, J. W. Cappelens Forlag, Oslo  

 

Walle, Thomas M. (2006) ”Kjønn og etnisitet”, s.218-226 i Kjønnsforskning. En grunnbok, 

Jørgen Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.) Universitetsforlaget, Oslo 

 

Walle, Thomas M. (2004) ”Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst”, s.330-354 i 

Andre bilder av ”de andre”. Transnasjonale liv i Norge, Øivind Fuglerud (red.) Pax Forlag, 

Oslo  

 

Walle, Thomas M. (1999) ”Så god som en mann kan bli!”. Maskuline idealer og mannlig 

praksis i Lahore, Pakistan, hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 

 

Whitehead, Stephen M. & Frank J. Barrett (red.) (2001) The Masculinities Reader, Polity 

Press, Cambridge 

 

Widerberg, Karin (1992) ”Teoretisk verktøykasse – angrepsmåter og metoder”, s.285-299 i 

Forståelser av kjønn, Arnhild Taksdal & Karin Widerberg (red.) Ad Notam Gyldendal, Oslo 

 



106 

Wikan, Unni (1984) ”Shame and Honour: A Contestable Pair”, s.635-652 i Man, New Series, 

Vol. 19, No. 4 

Internettkilder 

Døving, Cora Alexa (2006) ”Islam er også en norsk religion” i Aftenposten 07.02.2006, lastet 

ned fra http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1216679.ece, lest 04.03.2006 

 

Islam.no (2006) ”Kvinnedagen. La muslimske kvinner få tale sin egen sak”, lastet ned fra 

http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action=Article&nTopPage=26&nPage=&n

ATID=414, lest 09.04.2006 

 

Leira, Halvard (2006) ”Sivilisasjonskonflikt? Nei takk”, i Aftenposten 21.02.2006, lastet ned 

fra http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1229850.ece, lest 04.03.2006 

 

Monsen, Nina Karin (2006) ”Det ”snille” Skandinavia”, i Aftenposten 16.02.2006, lastet ned 

fra http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1225680.ece, lest 04.03.2006 

 

Moustgaard, Ulrikke (2005) ”Ekstremister vil hjem til maskuliniteten”, lastet ned fra 

http://www.forum.kvinfo.dk/features/?id=4279731, lest 05.10.2005 

 

Rehman, Shakil (2006) ”Koranen er ikke rettferdig”, i Aftenposten 15.02.2006, lastet ned fra 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1224398.ece, lest 04.03.2006 

 

Statistisk Sentralbyrå (2005) ”Tidsbruk –døgnets 24 timer”, lastet ned fra 

http://www.ssb.no/ola_kari/tidsbruk/, lest 29.04.2005 

 

Statistisk Sentralbyrå (2004 A) ”Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfun”, lastet ned fra 

http://www.ssb.no/emner/07/02/10/trosamf/, lest 18.05.2005 

 

Statistisk Sentralbyrå (2004 B) ”Menigheiter og medlemmer i trus- og livssynssamfunn 

utanfor Den norske kyrkja, etter fylke”, lastet ned fra 

http://www.ssb.no/emner/07/02/10/trosamf/tab-2004-10-21-03.html, lest 03.07.2006 

 

 



107 

Veiden, Pål (2006) ”Ikke vent for mye av dem”, i Aftenposten 20.02.2006, lastet ned fra 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1228867.ece, lest 04.03.2006 

 

Woon, Long Lit (2004 A) ”Kjønn og integrering”, innlegg på UDIs vårkonferanse 

19.04.2004, lastet ned fra http://likestilling.ravn.no/artikkel.html?=id=463&printver=1, lest 

13.05.2005 

 
Woon, Long Litt (2004 B) ”Minoritet i maktens tegn”, innlegg på konferanse i regi av KIM 

08.10.2004, lastet ned fra http://www.likestilling.no/artikkel.html?id=690&printver=1, lest 

13.05.2005 

Andre kilder 

Göle, Nilüfer (2005) ”European Islam: body and space matters”, foredrag på konferansen Sex 

and Religion in Migration, Yale Institute of Sacred Music, New Haven, 16.09.2005 

 

Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt. 



108 

Vedlegg  

Intervjuguide 

Informasjon og samtykke 
Vi leser gjennom informasjonsbrevet sammen, og samtykke gis muntlig på opptak. 
 
Personalia 
1. Selvvalgt alias  
2. Alder 
3. Sivilstatus (Gift? Barn?) Antall medlemmer i fødefamilie og egen familie 
4. Utdanning og arbeid, evt kones utdanning og arbeid 
5. Etnisk bakgrunn og språkbakgrunn (Hvor født? Hvor foreldre født?) 
6. Evt. migrasjonshistorie, år for ankomst til Norge. Hvor mange ganger har du vært i 

opprinnelseslandet siden ankomst til Norge? Kontakt med slektninger? 
7. Bosted i Osloområdet og evt i opprinnelsesland. Eier/leier? 
8. Evt. moskétilhørighet/organisasjonstilhørighet (nåtidig el tidligere). Hvor ofte er du i 

moskéen? Hva gjør du når du er der? 
9. Er islam en viktig del av din identitet i Norge? (Selvidentitet vs tilskrevet identitet) Har 

islam blitt mer eller mindre viktig for deg etter at du kom til Norge? 
 
Maskulinitetsforestillinger 
1. Hva er en mann for deg? Hvilke egenskaper/kvaliteter gjør et menneske til en mann? 

Beskriv, gi eksempler! Er menn forskjellige fra kvinner? Er det kvaliteter menn har mer 
eller mindre av enn kvinner?  

2. Hvilke menn er/har vært forbilder for deg som mann? Hvordan? Fortell! 
3. Kan du fortelle meg litt om din far? Hva har du (evt ikke) lært om å være mann av han? 

Hvordan er dere like/forskjellige? 
4. Hva ønsker du å lære din sønn om å være mann, hvordan vil du at han skal bli? Hvordan 

ønsker du at din datter skal bli? (Annerledes?) 
5. Er det viktig for en mann å gifte seg? Å få barn? Hvilke egenskaper er viktig for en gift 

mann? For en far? 
6. Hvordan oppfatter du norske menn? Er de menn på en annen måte enn deg? Hva synes du 

om deres måte å være menn på? Tror du de tenker at du er mann på en annen måte enn 
dem?  

7. Hva føler du at nordmenn forventer av deg som mann? Hvordan forventer de andre 
mennene på arbeidsplassen din for eksempel at du skal være? Er dere uenige om noe? Har 
dere diskusjoner? Alliansepartnere?  

 
Islam og livet i Norge som kilder til mannsforestillinger 
1. Kan du fortelle meg om en/flere menn i islam som har vist deg hvordan en mann skal 

være? Hvem? (Profetene? Muhammed? De første muslimene? Andre?) Hvordan? Fortell! 
2. Hva mener du islam sier om hvordan en mann skal være? Hvor finner du informasjon om 

dette? Hvordan bruke kildene i hverdagslivet? Eksempler? 
3. Hva har du kalt dine sønner/døtre? Hvorfor har du valgt å kalle dem det? Fortell! 
4. Hva er en god kvinne? Hvilke egenskaper/kvaliteter har en god kvinne? Beskriv! 
5. Hva sier islam om hvordan mann og kvinne skal leve sammen? Om familielivet? 

Farsrollen? 
6. I Koranen (og Sharia) fastsettes fordelingen av en del rettigheter og plikter mellom menn 

og kvinner. Hva synes du om denne fordelingen mellom menn og kvinner? 
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a. Forsørgeransvaret 
b. Arverett 
c. Vitnemål/juridisk tyngde 
d. Ekteskaps- og skilsmisserett 

Dette er jo ulikt fra norsk lov, hva tenker du om det? Hvordan fungerer dette i Norge, 
praktisk? (Blant dine venner?) 

9.  I moskéen ber mennene og kvinnene i forskjellige rom. Mange nordmenn ville si at dette 
er imot likestilling. Hva tenker du om det? 
 
Det norske samfunnet som referanseramme 
1. Hvordan opplever du at nordmenn ser på deg som muslimsk mann?  
2. Hvordan er det å kombinere de islamske forventningene til menn og de norske 

forventningene til menn? 
3. Hvordan spiller nordmenns og ditt eget forhold til alkohol inn på sosialt samvær? 
 
Nå har jeg stilt mange spørsmål! Har du noe mer du ønsker å si, noe jeg har glemt å 
spørre om? Er det andre spørsmål du synes jeg bør stille de andre mennene jeg snakker 
med? Kjenner du noen som passer og du tror vil snakke med meg? Hvem? 
 
 
 

 


