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Sammendrag 

Tittel: «Jeg er norsk, men jeg kommer aldri til å bli Ola Nordmann»: en kvalitativ studie om 

tilhørighet og gruppeidentiteter blant etterkommere av innvandrer 

Veiledere: Sigrun Marie Moss og Anne Jansen 

Denne studien er et uavhengig prosjekt, og all datamaterialet ble innhentet og analysert av 

forfatteren. 

Bakgrunn. Offentlige diskurser og debatter om integrering og om hva som er det norske blir 

ukentlig presentert i media, dette må også innvandrere og deres etterkommere forholde seg til. 

Det finnes relativt mye forskning på integrering av innvandrere, mindre om deres 

etterkommer, og det meste av denne litteraturen er kvantitativ og handler mye om 

intergruppekontakt, diskriminering, fordommer og reduksjon av fordommer. Denne 

kvalitative studien tar utgangspunkt i hverdagen og var interessert i å se på hva etterkommere 

av innvandrere ser på som integrering, og hvordan de håndterer sine ulike gruppeidentiteter. 

Metode: Deltakerne ble rekruttert på en videregående skole på østkanten i Oslo. Det ble 

gjennomført et kombinert livsformsintervju og semistrukturert intervju med sju etterkommere 

av innvandrere hvorav fem jenter. Alle deltakerne var i alderen 16-18 år, og seks var 

muslimer og en hindu. Analyseprosessen er inspirert av Haavinds skjematiske fremstilling av 

fortolkende metode (Haavind, 2000). Resultater og diskusjon. Resultatfremstillingen ble delt 

inn i tre deler hvor den første delen tar for seg forhandlinger om det norske, den andre delen 

tar for seg etterkommere av innvandreres forståelser av integrering, og den siste delen tar for 

seg hvordan språk og religion påvirker deltakernes hverdag og identitet. Gruppetilhørighet og 

identitet diskuteres fortløpende gjennom hele resultatdelen. Konklusjon. Gjennom 

deltakernes fortellinger om deres hverdag viset de tilhørighet til begge sine relevante grupper 

i form av en dual identitet. Avhengig av hva som ble ansett som mest hensiktsmessig i ulike 

kontekster, ble også ulike sider av den duale identiteten fremtredende. I noen kontekster trakk 

de fram norske aspekter ved sin identitet, mens de i andre kontekster trakk fram de aspekter 

ved sin identitet som var forbundet med det å være innvandrer. Resultatene indikerer også at 

etterkommere av innvandrere foretrekker integreringsstrategier som er mer lik assimilering 

når de posisjonerer seg selv som en del av majoritetsgruppen, mens de så ut til å foretrekke en 

strategi som er likere integrering når de posisjonerte seg som en del av innvandrerne. 
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Forord 

 Aller først vil jeg takke for at jeg fikk muligheten til å gjennomføre denne studien. 

Ved å snakke med etterkommere av innvandrere om deres hverdagsliv fikk jeg et innblikk i, 

og lærte masse om en «verden» jeg kunne veldig lite om på forhånd. Hele prosessen har vær 

lærerik med en bratt læringskurve, og den har til tider føltes som en lang berg-og-dale prosess 

som ingen ende ville ta. Selve intervjuingen og møtene med deltakerne er det jeg sitter igjen 

med som mest givende fra denne studien.  

 Så til den ordentlige takken. Først og fremst vil jeg takke rådgiveren på skolen jeg 

rekrutterte deltaker fra (nevnes ikke med navn med hensyn til deltakernes anonymitet) for å 

ha hjulpet meg med å få innpass på denne skolen. En stor takk rettes også til alle deltakerne 

for at de stilte opp og åpnet seg for meg. Uten dere hadde det ikke blitt noen studie! 

 Takk til begge mine veileder Sigrun Marie Moss og Anne Jansen for gode råd, 

innspill, beroligende ord, og innsiktsfulle og gode samtaler. Anne, du var gull å ha i 

intervjuprosessen da jeg følte ting butta litt imot og ikke visste hva jeg skulle gjøre. Sigrun, 

jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg. Du er helt super som støttet meg og ga meg gode 

råd og tips helt inn til siste sekund. Din veiledning er mer enn hva jeg kunne forventet, så 

tusen tusen takk. 

 Mamma, tusen takk for at du leste gjennom oppgaven min og ga meg gode 

tilbakemeldinger. Og til resten av Gloralsen gjengen, dere er den beste familien man kan ha. 

Tusen takk for heiarop i innspurten.  

 Til slutt vil jeg rette en stor takk til Traverne på lesesalen for at dere alltid har vært der 

for meg uansett om det var for å heie, trøste, diskutere, eller bare slå av en prat. Uten dere 

hadde ikke dette relativt ensomme masterprosjektet kommet i boks.  

 

Andrea Tharaldsen 

15. mai 2017   
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Innledning 

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. 

Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria… 

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting… Med andre ord: Norge er dere. (uttalelse 

fra kong Harald, hentet fra Njerve, 2016) 

Her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt. (uttalelse fra Sylvi Listhaug, 

hentet fra Tjernshaugen, 2016) 

Kong Haralds definisjon på det norske kan virke mer inkluderende, og står i kontrast til  

daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs uttalelse om det norske. 

Listhaugs diskurs om innvandring og innvandrere er ofte blitt forstått som fryktskapende 

(Kristiansen, Glommes, & Tjernshaugen, 2016). Diskursen og fortellingene om nordmenn, 

det norske, og integrering som ukentlig kommer til uttrykk i den norske offentligheten er med 

på å definere hvem som blir inkludert i, eller ekskludert fra, definisjonen på det norske. Dette 

må også innvandrere og deres etterkommere forholde seg til. Denne studien vil se på hvilke 

fortellinger etterkommere av innvandrere har om det norske, hvordan de snakker om 

integrering, og hvordan de forhandler om gruppetilhørigheter i hverdagen.  

 Som følge av det som betegnes som flyktningkrisen, ble integrering i løpet av 2015 et 

enda mer aktuelt tema for forskere, politikere og allmennheten, til tross for at de var 

engasjerte i denne tematikken også før flyktningkrisen (se for eksempel Hammerstad, 2013). 

Media har ofte hatt en problemfokusert og negativ diskurs rundt integrering og innvandrere. 

Gullestad (2002, s. 15) påpeker at «selve begrepsbruken er et vesentlig problem i 

innvandringsdebatten», da det ofte skilles mellom vi i majoritetsbefolkningen og de i 

innvandrerbefolkningen. I konstruksjonen av Norges nasjonale identitet, blir muslimer ofte 

sett på som de andre (Gullestad, 2002; Jacobsen, 2009). En dikotomisering mellom oss og 

dem er ifølge Gullestad (2002) en av de største hindringene for å løse problemer som for 

eksempel innvandreres tilpasning. Majoriteten har makt til å definere og navngi sosiale 

grupper, inkludert hva som er «samfunnet» og hva det består av (Gullestad, 2002). Verkuyten 

og Martinovic (2012) fant at noen politikere og media i Nederland har en tendens til å mene at 

en muslimsk identitet står i motsetning til en nasjonal identitet blant annet på grunn av 

uforenelige verdier og tro. 

 Nøklene til integrering i det norske samfunnet er, ifølge den norske regjeringens 

nettside, deltakelse i arbeidslivet og gode norskkunnskaper (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2016). Det har vist seg at språk, utdanning, arbeid, økonomi, og 

engasjement i samfunnet er viktige faktorer for en vellykket integrering (Hammerstad, 2013). 
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I tillegg vil også bolig, helse, statsborgerskap, rettigheter på lik linje med resten av 

befolkningen, og sosial omgang med den øvrige befolkningen også ha betydning for en 

vellykket integreringen (Ager & Strang, 2008). Integrering er ofte et politisk mål for 

prosjekter som jobber med flykninger og innvandrere, og begrepet brukes bredt i forskningen 

(Ager & Strang, 2008). Begrepet integrering er blitt kritisert for å være brukt av mange, men 

forstått forskjellig av de fleste, og det finnes ikke en generelt akseptert definisjon, teori eller 

modell for integrering av innvandrere og flyktninger (Castles, Korac, Vasta & Vertovec, 

2001, sitert i Ager & Strang, 2008). Det finnes mye statistikk som indikerer at integreringen i 

Norge er på rett vei. Det vises for eksempel til at etterkommere av innvandrere gjør det bra på 

skolen og at de får seg jobb (Henriksen & Østby, 2007; Østby, 2005). Det er imidlertid ikke 

full enighet om at jobb og gode karakterer er det eneste som skal til for at man føler seg 

integrert i et samfunn. Ager og Strang (2008) fant for eksempel i sin studie at følelsen av 

tilhørighet til samfunnet ble sett på som det beste tegnet for integrering. Dette innebærer blant 

annet felles verdier og vennskap i det nye samfunnet,.  

 Per 1. januar 2017 var det i underkant av 17 % av Norges totale befolkning som hadde 

innvandrerbakgrunn. Av disse var det 13,8 % som selv hadde innvandret, og 3 % var 

norskfødte med to innvandrerforeldre (Statistisk Sentralbyrå, 2017). Utenom Europa kommer 

de største innvandrergruppene fra Asia og Afrika. På landsbasis er 80 % av de norskfødte med 

to innvandrerforeldre under 20 år (Statistisk Sentralbyrå, 2017). Den høyeste andelen 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per starten av 2016, fant man i Oslo (Oslo 

Oslo Kommune, 2016). Av Oslos totale befolkning har ca. en tredjedel innvandrerbakgrunn.  

 Med den økende befolkningsveksten av etterkommere av innvandrere blir det viktig å 

se på hva integrering betyr for denne delen av befolkningen. Begrepet etterkommer av 

innvandrere vil i denne oppgaven bli brukt om personer som har vokst opp i Norge med 

foreldre som innvandret til landet. Statistisk Sentralbyrå (2017) skriver at det i dag er relativt 

mye statistikk om etterkommere av innvandrere, men at det mangler kunnskap om deres 

holdninger og tanker. En stor andel av etterkommerne av innvandrere i Norge er under 20 år, 

og bor på østkanten i Oslo. Derfor er det hensiktsmessig å fokusere studien på nettopp denne 

gruppen ungdommer. Denne kvalitative studiens forskningsspørsmål er «hva er integrering 

for etterkommere av innvandrere, og hvordan håndterer de sine ulike gruppeidentiteter?». 

Forskningsspørsmålets første del hva er integrering for etterkommere av innvandrere ser jeg 

på som hvordan etterkommere av innvandrere definerer integrering og hvordan integrering 

kommer til uttrykk gjennom deres beskrivelser av deres hverdag. I forskningsspørsmålets 
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andre del hvordan håndterer de sine ulike gruppeidentiteter er jeg interessert i hvordan 

etterkommere håndterer og balanserer sin tilhørighet til den norske og sin etniske gruppe. I 

denne oppgaven vil etniske grupper også bli referert til som etniske minoriteter. Dette er kun 

en betegnelse som brukes i denne oppgaven for å differensiere disse minoritetene fra andre 

minoritetsgrupper i samfunnet, og betyr ikke at jeg ser på det norske som uetnisk. Mennesker 

har mang ulike sosiale identiteter, men på grunn av denne studiens fokus blir det spesifikt sett 

på hvordan det flerkulturelle oppleves av etterkommere av innvandrer. For å kunne svare på 

forskningsspørsmålet ble sju etterkommere av innvandrere i alderen 16-18 år fra østkanten i 

Oslo intervjuet en gang hver med et kombinert livsformsintervju og semistrukturert intervju. 

Hovedfokuset til denne studien er på etterkommere av innvandreres hverdag. 

Gruppetilhørighet er et grunnleggende behov for at vi som mennesker skal kunne definere 

hvem vi er (Reicher, Hopkins, Levine, & Rath, 2005). Etterkommere av innvandrere har ofte 

behov for sosial og kulturell tilhørighet og mestring både innenfor minoritets- og 

majoritetskontekstene de er en del av (Høgmo, 1992, sitert i Østberg, 2003). Målet med denne 

studien er å gi et bidrag i å fylle mangelen på kunnskap om etterkommeres holdninger og 

tanker, som  Statistisk Sentralbyrå har pekt på. 

Oppgavens oppbygging  

Det neste kapittelet gir en oversikt over hva som allerede finnes av forskning på unge med 

innvandrerbakgrunn i Norge. Deretter vil den teoretiske bakgrunnen for studien bli presentert 

med hovedvekt på duale identiteter og integrering, før kapitlet om metode blir presentert med 

redegjørelse for metodiske valg og gjennomføringen av studien. I kapittelet om resultat og 

diskusjon vil resultatene presenteres med en fortløpende diskusjon. Oppgaven avrundes med 

en avsluttende diskusjon hvor hovedlinjene fra studiens resultater diskuteres både i lys av 

teori og praktisk anvendbarhet.  
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Forskning på unge med innvandrerbakgrunn i Norge 

 Litteratursøk viser at mye av litteraturen som finnes om innvandrere og deres 

etterkommere ofte er kvantitativ (Vedder & Virta, 2005), problemfokusert (Le & Stockdale, 

2008), ikke psykologisk forankret, og ikke gjennomført i en norsk kontekst (Dekeyser, 

Svedin, Agnafors, & Sydsj, 2011). I dette kapittelet vil jeg redegjøre for forskning som er 

gjennomført i en norsk kontekst og som er relevant for problemstillingen i denne oppgaven. 

Det vil kort bli gjort rede for forskning som har sett på hverdagspraksisen til unge med 

innvandrerbakgrunn, deres identitetsdannelse, og en studie om det norske. Det meste av 

forskningen fra Norge med innvandrere og deres etterkommere omhandler oftest muslimer. 

Derfor vil de fleste av studiene som presenteres her også omhandle muslimer.  

Hverdagspraksiser blant unge med innvandrerbakgrunn  

 Sissel Østberg (2003) gjorde en studie med norskfødte pakistanere, hvor hun så på 

islam i hverdagspraksis, og på forholdet mellom religion, kultur og etnisitet. Med denne 

studien ønsket hun å peke på de positive tingene med en muslimsk kultur og ønsket at studien 

skulle være et bidrag til et nytt og optimistisk perspektiv i integreringsdebatten. Østberg 

belyste mange aspekter ved hverdagen til norskpakistansk barn og ungdom, som alt fra skole 

og fritidsaktiviteter, til bønn, faste, koranskole, alkohol og ungdomskultur. Hun så på hvordan 

ungdomstiden opplevdes for norskpakistanske etterkommere, og hvordan ungdommene 

håndterte forholdet mellom individuell frigjøring og hensynet til familien. I denne studien fant 

Østberg blant annet at norskpakistanske barn og unge så på det å være muslim som en like 

naturlig del av selvfølelsen som det å være jente eller gutt. Islam var også en like naturlig del 

av barnas og ungdommenes hverdag som det norske var. Østberg fant en endring i valg av 

venner fra barndomstiden til ungdomstiden blant norskpakistanerne, hvor de på fritiden i 

ungdomstiden grupperte seg mer ut i fra både kjønn og etnisitet enn hva de hadde gjort i 

barndommen.  

 Annick Prieur (2004) publiserte en studie med unge mennesker med 

innvandrerbakgrunn i Norge. Deltakerne i Prieurs studie var i tjueårene, mens deltakerne i 

Østbergs (2003) studie hovedsakelig var i tenårene. Et av temaene som Prieur (2004) 

undersøkte var hvordan kulturell og etniske bakgrunn påvirker hverdagene og livshistoriene 

til unge med innvandrerbakgrunn. Studien gir et innblikk i hvordan det kan oppleves å vokse 

opp i Norge med foreldre som har innvandret. Unge med innvandrerbakgrunn opplevde etnisk 

bakgrunn som viktig for sin opplevelse av å være annerledes enn majoritetsbefolkningen. I 
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følge Prieurs studier var også familien viktig for etnisk identitet, og religion var en sterk kilde 

for tilhørighet, særlig for muslimer. Studien forteller at etnisk bakgrunn blir viktigere i 

tenårene, da tilhørigheten til foreldrenes folkegruppe forsterkes. Prieur beskriver de unge med 

innvandrerbakgrunn som balansekunstnere, fordi de formes av både foreldrenes tradisjoner 

og det norske samfunnets forventinger. Det er interessant å se hvordan både Prieur (2004) og 

Østberg (2003) trekker fram viktigheten av både foreldrenes kulturelle bakgrunn og det 

norske samfunnets påvirkning på følelse av tilhørighet og identitetsdannelse for unge med 

innvandrerbakgrunn. Begge forskerne finner også en endring i tenårene med tanke på 

tilhørighet til foreldrenes folkegruppe.  

Identitetsdannelse hos unge med innvandrerbakgrunns  

 Identitetsdannelsen hos unge med innvandrerbakgrunn påvirkes av forventinger både 

fra foreldrene som selv har innvandret og av det norske storsamfunnet (Kaya, 2000). Flere 

forskere har sett på identitetshåndteringen hos unge med innvandrerbakgrunn i en norsk 

kontekst. Kaya (2000) fant at identitetsforståelsen hos etterkommere av innvandrere ble skapt 

på en annen måte enn hos både foreldregenerasjonen (som innvandret) og den norske 

befolkningen for øvrig. Etterkommere av innvandrere blir daglig konfrontert med fenomener 

fra to forskjellige kulturer, den norske og foreldrenes, og posisjonerer sin identitet i forhold til 

konteksten (Kaya, 2000). På den måten utvikler etterkommere en ny identitet som på mange 

måter er en blanding av kulturene de er en del av. Kaya (2000) betegner denne nye identiteten 

som en tredje alternativ identitet. Andre studier har sett på hvordan navneskikk, ekteskap, 

religionsutøvelse og bruk av morsmål påvirker etterkommeres identitetsutvikling og 

identitetshåndtering (Kaya, 2014). Etterkommeres identitetsutvikling har vist seg å gå i 

forskjellige retninger. Noen ønsker å videreføre tradisjonene fra foreldrenes hjemland, og 

forstår identitet som en nedarvet tilhørighet. Andre velger derimot å utvikle en identitet som 

preges av både den norske og foreldrenes kultur, og kan forstås som en dobbel eller kombinert 

identitet  (Kaya, 2014).  

 Jacobsen (2009) gjorde en studie med unge muslimer i Oslo. Her så hun på hva de 

gjorde for å redefinere hva det betyr å være muslim i Norge, og hvordan de forhandlet om 

nasjonale og religiøse identiteter. Jacobsen fant at unge muslimer i Oslo så på seg selv som 

«utlendingene», og de hadde med seg en idé om at den norske og den muslimske identiteten 

er eksklusive. Samtidig påpekt deltakerne i denne studien at muslim er en mobil og universell 

identitet, og at den muslimske identiteten kan kombineres med en nasjonal identitet. For de 

unge muslimene var det viktigere å definere seg med den muslimske identiteten enn med 
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foreldrenes nasjonale identitet, siden den muslimske identiteten ikke har noen grenser. 

Deltakerne uttrykte et håp om at fremtidige generasjoner kunne skape en kombinert identitet 

og kalle seg for norskmuslimer. Studien som presenteres i denne oppgaven vil se på hvordan 

etterkommere av innvandrere håndterer sine ulike gruppeidentiteter i hverdagens ulike 

kontekster.  

Fortellinger om det norske 

 I en studie tok Erdal og Strømsø (2016) for seg hva ungdommer i norsk videregående 

skole så på som det norske. Deltakerne i studien var både innvandrere, etterkommere av 

innvandrere, norske med to norskfødte foreldre, og noen var også adoptert. Erdal og Strømsø 

fant ikke én historie om hva det norske er, men heller mange ulike fortellinger om norskhet, 

hvor norskhet ble delt på kategoriene norskhet som hverdagserfaring, ideal og stereotypi. 

Deltakerne i denne studien uttrykte at hvis man føler seg norsk så er man norsk. Samtidig 

kom det frem at for å være norsk var deres norske identitet avhengig av andres anerkjennelse. 

I denne studien skilte Oslo-elevene seg ut fra deltakerne fra resten av landet ved at de var mer 

opptatt av forskjellene innad i Oslo enn forskjellene mellom Oslo og resten av Norge (Erdal 

& Strømsø, 2016). Oslo-elevene skilte seg også ut ved at en større andel av dem, enn 

deltakere fra resten av landet, definerte seg selv som «utlending» med tilknytning til 

foreldrenes/besteforeldrenes hjemland, heller enn som norske. Det er interessant å se på 

hvordan Oslo-elevene (Erdal & Strømsø, 2016) skilte seg ut fra resten av landet, og jeg vil i 

min studie se på nettopp hvordan etterkommere på Oslos østkant håndterer sine 

gruppeidentiteter til det norske og sin etniske gruppe.  

 Forskningen presentert i dette kapittelet gir et inntrykk av at etterkommere av 

innvandrere påvirkes av både foreldrenes kulturelle bakgrunn og det norske 

majoritetssamfunnet i sin identitetsdannelse og forståelse av seg selv. De presenterte studiene 

er ikke forankret i et psykologisk rammeverk. Studien som presenteres i min oppgave vil være 

forankret i et psykologisk rammeverk, og vil bidrag til å se på hvordan etterkommere av 

innvandrere håndterer sine ulike gruppeidentiteter. Studiens utvalg er ungdom med muslimsk 

og hindu opprinnelse. I likhet med Østberg håper jeg at denne studien kan være et positivt 

bidrag i det å gi et optimistisk perspektiv i integreringsdebatten. 
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Teori 

 Mange disipliner er interessert i forholdet mellom grupper, hvordan grenser blir 

«tegnet opp» mellom grupper, og identitet i en flerkulturell kontekst (Donnan, 2015). 

Spørsmål om innvandreres opplevelser etterfulgt av migrasjon har oftere blitt stilt innen 

sosiologisk forskning heller enn innen psykologisk forskning (Berry, 2001). Mye av 

forskningen som eksisterer innen psykologifaget om gruppetilhørighet, intergruppekontakt, 

sosiale grupper, og identitet handler om fordommer og reduksjon av fordommer og 

diskriminering (se for eksempel Gaertner & Dovidio, 2000; Gaertner et al., 2000; Simon, 

2004; Verkuyten & Martinovic, 2012). Denne studiens fokus er å se på hvordan etterkommere 

av innvandrere håndterer sine ulike gruppeidentiteter og hva integrering er for dem. Det 

finnes ulike tilnærminger til dette innen psykologien, og denne studien fokuserer 

hovedsakelig på duale identiteter, hvor både den etniske minoritetsidentiteten og den norske 

majoritetsidentiteten er fremtredende. Dual identitet ligger innenfor det teoretiske 

rammeverket av common ingroup identity model (CIIM; Gaertner, Dovidio, Anastasio, 

Bachman, & Rust, 1993), som hovedsakelig ble utarbeidet for å belyse måter man kan 

redusere fordommer mot utgrupper. Denne studiens fokus er ikke på reduksjon av fordommer, 

men jeg ser det likevel hensiktsmessig å benytte dette rammeverket da det best forklarer 

denne studiens deltakeres identitetshåndtering ved at teorien anerkjenner at en person kan ha 

en tilhørighet til to ulike grupper samtidig.  

 I det følgende vil jeg først redegjøre for sosial kategorisering, før det blir gjort rede for 

CIIM med hovedfokus på duale identiteter. Avslutningsvis i dette kapittelet vil CIIM, bli 

diskutert opp mot Berry sitt kjente akkulturasjonsrammeverk.. Psykologisk forskning har 

tradisjonelt vært mer fokusert på kvantitativ enn kvalitativ forskning. Denne studien vil være 

et bidrag til å se på identitetshåndtering med en kvalitativ tilnærming. 

Sosial kategorisering 

 Mennesker har mange ulike sosiale identiteter (Brewer, 2000; Tajfel & Turner, 1979) 

relatert til ulike sosiale kategorier. For eksempel kan man være både ungdom, muslim, norsk, 

pakistaner og fotballspiller. Identitet er dynamisk og flytende, varierer over tid og kontekst, 

og avhenger av motivasjon (Sinclair & Kunda, 1999). Identitet er også avhengig av hvilke  

kategorier som er tilgjengelige for oss, hvilke valg vi tar, og hvordan andre kategoriserer oss 

(Phinney, 2000). Oakes, Turner og Haslam (1991) gjorde for eksempel en studie hvor de så på 

hvordan man tillegger andre gruppemedlemskap i sosiale kategorier ut i fra at deres 
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holdninger og atferder passer den sosiale kategorien. En person som bruker hijab og ber blir 

for eksempel ofte kategorisert som muslim heller enn som nordmann. Kategorisering er 

nødvendig og essensielt for menneskelig interaksjon (Chaiken & Trope, 1999; Fiske & 

Neuberg, 1990), og har betydning for hvordan vi tenker om oss selv og andre. Det hjelper oss 

med å si noe om «hva en person er, og hva personen ikke er» (Turner, 1982, s. 18). På den 

måten kan kategorisering både føre til å øke og å redusere forskjellene mellom grupper 

(Tajfel, 1982). Etnisk kategorisering kan for eksempel øke forskjellen mellom en nordmann 

og en pakistaner, mens kategorisering basert på en felles hobby eller yrke, som fotballspiller 

eller IT-konsulent, kan redusere forskjellene mellom en nordmann og en pakistaner 

(Emberling, 1997). 

 Multippel kategorisering er blant annet blitt brukt for å se på grupperinger basert på et 

identitetsdomen (etnisitet) basert på to ulike grupper (norsk og pakistansk) (Phinney & 

Alipuria, 2006). Dette er et eksempel på en dual identitet. Her er både personens etniske 

minoritetsidentiteten og den norske majoritetsidentiteten til en person forenelige og 

fremtredende samtidig, som at man for eksempel identifiserer seg som norskpakistaner. 

Forskning på sosial kategorisering blant multikulturelle i USA har vist at multikulturelle 

mennesker ofte ønsker mer enn én personlig kilde til kulturell kompetanse og verdier. Dette 

gjelder særlig hvis de har vokst opp i en annen kultur enn det foreldrene deres er fra (Alipuria, 

2002). Innvandrere, flyktninger og deres etterkommere eksponeres for mer enn en kultur, for 

eksempel mottakersamfunnets kultur i tillegg til sin etniske kultur. Disse personene kan anses 

som de beste eksemplene på multikulturelle mennesker (Phinney & Alipuria, 2006). Kultur 

kan defineres som «et historisk plassert, kollektivt produkt som blir betegnet av verdiene, 

symbolene, livssynene og andre menneskeskapte artefakter som er overført gjennom 

generasjoner» (Misra & Gergen, 1993, s. 226). Denne definisjonen vil videre bli brukt når det 

i denne studien snakkes om kultur og kulturell bakgrunn. Etterkommere av innvandrere anser 

ofte både den etniske minoritetsgruppen og den norske majoritetsgruppen som sine 

inngrupper, og kan på den måten ønske å identifisere seg med begge disse gruppene samtidig. 

Multikulturelle mennesker kan imidlertid oppleve at det er utfordrende å integrere minoritets- 

og majoritetsidentiteten til en dual identitet, for eksempel fordi man noen ganger ikke blir 

akseptert som medlem av en gruppe av medlemmene i denne gruppen (Phinney & Alipuria, 

2006). En persons identitet blir påvirket av interaksjonen mellom hva eller hvem personen 

selv ønsker å være, og hva eller hvem andre mener personen er (Daniel, 2002; Prieur, 2004).  

Det samme gjelder tilegnelsen av gruppetilhørighet (Barth, 1994). En etterkommer av 
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pakistanske innvandrere kan for eksempel anse seg selv som norsk, men hvis andre nordmenn 

ikke aksepterer denne personen som norsk kan det blir vanskelig for ham å integrere den 

pakistanske og norske identiteten. 

Dual identitet  

 Som nevnt innledningsvis har mye av forskningen på sosial kategorisering fokusert på 

å redusere intergruppefordommer og diskriminering, og rekategorisering, slik det er beskrevet 

i common ingroup idntity model, er en av tilnærmingene som er brukt for dette formålet 

(Gaertner & Dovidio, 2000; Gaertner et al., 1993). Tanken er at en inngruppeidentitet kan 

endres fra å være ekskluderende til å bli mer inkluderende. Dette kan skje ved at en gruppe 

rekategoriseres fra et lavere nivå av kategorisering, som for eksempel innbyggere på øst- og 

vestkanten i Oslo, til et høyere nivå av kategorisering, som for eksempel at osloborgere sees 

som en helhet. Ved å systematisk endre hvordan man ser på grenser mellom grupper kan 

fordommer og diskriminering reduseres (Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2007). Dette skjer ved 

å utvide grensene mellom grupper slik at inngruppen også inkluderer tidligere 

utgruppemedlemmer. 

 Det finnes to tilnærminger til rekategorisering, singel og dual (Moss, 2015).Ved singel 

rekategorisering «erstattes» lavere nivås (subordinate) identiteter med en felles høyere nivås 

(superordinate) identitet. For eksempel ved at alle elever på en skole identifiseres som elever 

heller enn som pakistanere, nordmenn, og muslimer og ikke lenger får mulighet til å 

identifiseres seg på gruppeplan. Med lavere og høyere nivås identiteter menes størrelsen på 

gruppene det refereres til. Lavere nivås identitet gjelder en mindre gruppe mennesker i et 

samfunn, mens høyere nivås identiteter inkluderer en større andel av menneskene i dette 

samfunnet. Singel rekategorisering har blitt kritisert blant annet for at en høyere nivås 

identitet kan føles som en identitetstrussel mot personens lavere nivås identitet hvis den lavere 

nivås identiteten anses som viktig for personen. Dette kan forhindre rekategorisering til en 

høyere nivås identitet (Hornsey & Hogg, 2000). For en etterkommer av innvandrere kan for 

eksempel deres muslimske identitet være like viktig som den høyere nivås norske identiteten. 

Hvis de nektes å beholde deres muslimske identitet for å få innpass i den norske identiteten, 

kan dette føles som en identitetstrussel for denne personen, som anser begge identiteter som 

viktig for sin egen identitet. I slike tilfeller blir ofte en dual rekategorisering foretrukket 

overfor en singel rekategorisering (González & Brown, 2003; Hornsey & Hogg, 2000).  

 Ved dual rekategorisering blir de opprinnelige lavere nivås gruppeidentitetene 

opprettholdt, samtidig som en høyere nivås identitet blir fremhevet (Dovidio et al., 2006). En 
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person kan for eksempel opprettholde sin muslimske identitet samtidig som han identifiserer 

seg med den norske nasjonale identiteten. Personen vil på den måten kunne føle en nasjonal 

tilhørighet uten å distansere seg fra sin etniske eller religiøse gruppetilhørighet (Verkuyten & 

Martinovic, 2012). En dual identitetstilnærming er særlig hensiktsmessig når en gruppe 

(majoriteten) er større enn en annen (minoriteten) (Dovidio et al., 2007) i samfunn hvor disse 

gruppene lever sammen. Hopkins (2011) gjorde en studie hvor han så på hvordan muslimer i 

England former og uttrykker sin identitet. Han fant at det er mange måter å være britisk på, og 

en av dem var å være britisk på en muslimsk måte. Deltakerne i denne studien viste en dual 

identitet hvor de hadde klart å skape et positivt forhold mellom deres lavere nivås identitet 

(muslim) og dere høyere nivås identitet (britisk). Hvilken av en persons identiteter som er 

mest fremtredende avhenger blant annet av konteksten (Verkuyten & Martinovic, 2012). Hvis 

en norsk muslim er i moskeen vil det mest sannsynlig være den muslimske identiteten som er 

mest fremtredende, mens den norske identiteten kanskje er mer fremtredende på skolen. Hvis 

en dual identitet fungerer optimalt vil egenskaper ved personens lavere nivås identitet 

opprettholdes samtidig som en positiv forbindelse til en høyere nivås identitet bli etablert 

(Dovidio et al., 2007). Minoritetens lavere nivås identitet blir her ikke truet av den nasjonale 

identiteten (González & Brown, 2003). Dette skal dermed både gi rom for å kombinere ulike 

identiteter, men også forbedre intergrupperelasjoner om begge gruppene ser på hverandre som 

tilhørende og delaktige i den nasjonale identiteten. Det meste av kritikken av CIIM gjelder 

hovedsakelig singel rekategorisering som vist over, men det er også rettet kritikk mot 

rammeverket mer generelt. Rammeverket er blant annet kritisert for at minoritetsgrupper kan 

miste fokus på urettferdighet og et skjeft maktforhold i samfunnet ved at en felles høyere 

nivås identitet vektlegges (Dixon, Tropp, Durrheim, & Tredoux, 2010; Dovidio et al., 2007). 

Til tross for at dual identitet antas å være viktig, vet man i dag relativt lite om hva en dual 

identitet betyr og hvordan det uttrykkes i hverdagslivet (Verkuyten & Martinovic, 2012). En 

dual identitet kan uttrykkes og oppleves på forskjellige måter (Lafromboise, Coleman, 

Gerton, & Steinberg, 1993). Det meste av forskningen innen duale identiteter er kvantitativt 

(for vesentlige kvalitative unntak se Hopkins, 2011; Moss, 2015). Denne oppgaven er et 

kvalitativt bidrag som undersøker hvordan duale identiteter kommer til uttrykk i hverdagslivet 

til etterkommere av innvandrere. 
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Identitet og akkulturasjonsstrategier 

 I akkulturasjonsforskning innebærer en kulturell identitet en følelse av tilhørighet til 

en, eller flere grupper, og dette er ofte et av mange aspekter ved en persons ulike sosiale 

identitet (Verkuyten & Martinovic, 2012). Akkulturasjonsforskning argumenterer for at 

innvandrere ikke kun har en følelse av etnisk identitet, men at de også ønsker en tilhørighet til 

mottakersamfunnets identitet. Avhengig av hvor sterkt man identifiserer seg med hver av de 

to gruppene (minoritet og majoritet) kan fire ulike akkulturasjonsstrategier oppstå (Berry, 

1990, 1997, 2001). Disse er integrering, assimilering, segregering, og marginalisering. 

Hvilken strategi som velges avhenger av i hvilken grad personen er engasjert i sin etniske 

minoritetskultur, og i hvilken grad han/hun er engasjert i den dominerende majoritetskulturen. 

Berrys akkulturasjonsstrategi ble opprinnelig anvendt for å se på hvordan innvandrere 

tilpasser seg et nytt samfunn (Van Oudenhoven, Prins, & Buunk, 1998). I denne oppgaven 

knyttes akkulturasjonsrammeverket opp mot CIIM for å se på hvordan etterkommere av 

innvandrere håndterer sine gruppeidentiteter, og hva de ser på som integrering. 

 Berry legger som nevnt frem fire ulike akkulturasjonsstrategier. Integrering, også kalt 

multikulturalisme og bikulturalitet, forekommer når en innvandrer involverer seg i, og 

identifiserer seg med både sin etniske minoritetskultur og den nasjonale majoritetskulturen 

(Berry & Sabatier, 2010). Dette overlapper med hva CIIM ser på som dual identitet (Dovidio 

et al., 2007), at en person føler en tilhørighet til både den nasjonale gruppen og sin etniske 

gruppe samtidig (Verkuyten & Martinovic, 2012). Assimilering forekommer når innvandreren 

ikke identifiserer seg med sin minoritetskultur (Berry, 1990, 1997, 2001), men hovedsakelig 

med majoritetskulturen. Assimilering overlapper med hva CIIM ser på som en singel identitet 

(Dovidio et al., 2007), at en persons lavere nivås identitet erstattes med en høyere nivås 

identitet. For eksempel kan en etterkommer av innvandrere oppnå gruppetilhørighet til, og bli 

akseptert av, majoritetssamfunnet ved å avfeie sin minoritetsidentitet og tilpasse seg verdiene 

og idealene i majoritetsidentiteten (Verkuyten, 2006). 

 Tajfel (1981) pekte på religiøse minoriteter som en av gruppene som særlig kan synes 

en assimileringsstrategi vil være problematisk siden en assimilering til majoritetssamfunnet 

kan stå i strid med deres religiøse tro. Segregering forekommer når innvandreren 

hovedsakelig identifiserer seg med egen minoritetsgruppe og ikke vil ha kontakt med 

majoritetsgruppen (Berry, 2001). Marginalisering skjer når innvandreren hverken 

identifiserer seg med minoriteten eller majoriteten. En rekke internasjonale forskere har 

argumentert for at integrering er den akkulturasjonsstrategien med flest positive psykologiske 
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utfall og som oftest fører til «well-being» (se for eksempel Nelson & Prilleltensky, 2010), og 

at marginalisering gir flest negative utfall (se Vedder & Virta, 2005 for en oversikt). Flere 

studier og teoretiske analyser peker på at kontekst har mye å si for hvilken 

akkulturasjonsstrategi som er mest hensiktsmessig i ulike samfunn. Samfunnets innvandrings- 

og integreringspolitikk er for eksempel en av flere ting som påvirker hvilken 

akkulturasjonsstrategi som er mest hensiktsmessig (Berry & Sabatier, 2010; Vedder & Virta, 

2005). Et samfunn som anerkjenner multikulturalisme gir innvandrere muligheten til å utvikle 

en følelse av tilhørighet til både minoritets- og majoritetsgruppe, mens det i en 

assimilasjonskontekst ofte kreves at minoriteten tilpasser seg majoritetens verdier og idealer 

(Verkuyten & Martinovic, 2012). At en person snakker det nasjonale språket heller enn sin 

etniske gruppes språk, samt overtar majoritetsgruppens verdier, kan imidlertid bli sett på av 

den etniske gruppen som illojalitet mot deres gruppe (Bélanger & Verkuyten, 2010). Innenfor 

etniske grupper kan det ofte være et normativt press om å opprettholde deres egen kultur, og 

ikke assimileres til majoritetssamfunnet. Etterkommere av innvandrere som selv har vokst 

opp i majoritetssamfunnet med foreldre fra en minoritetsgruppe kan potensielt sett oppleve et 

press fra både majoritetsgruppen om å assimileres, og fra minoritetsgruppen om å 

opprettholde deres kultur. Etterkommere av innvandrere har ofte behov for sosial og kulturell 

tilhørighet og mestring innenfor både minoritets- og majoritetsgruppen de er en del av 

(Høgmo, 1992, sitert i Østberg, 2003). 

 Flere studier på integrering og duale identiteter har funnet ulike strategier blant 

innvandrere og deres etterkommere i hvordan de ulike generasjonene omtaler seg selv og 

andre medlemmer av amerikanske innvandrergrupper (Phinney, 2003). Innvandrerne 

identifiserer seg oftest med sitt opprinnelige hjemland, for eksempel kineser, mens deres 

etterkommere oftere identifiserer seg som både amerikaner og deres etniske gruppe, som for 

eksempel kinesisk-amerikaner. En studie (Phinney & Devich-Navarro, 1997) fra USA med 

unge etterkommere av innvandrere fant at 90 % av deltakerne så på seg selv som bikulturelle, 

altså passende innenfor et dual identitetsrammeverk. Deltakerne viste imidlertid to 

forskjellige former for bikulturalisme. Noen hadde en sterk følelse av å være amerikanske, 

men bekreftet også sin etnisitet, noe forfatterne kalte en blandet bikulturell identitet. Andre så 

på sin amerikanske og etniske kultur som separate, og beskrev at de flyttet mellom de to 

forskjellige kulturene, for eksempel at de hadde sin etniske kultur hjemme og den 

amerikanske kulturen på skolen. Denne formen for identitet kalte forfatterne vekslende 

bikulturell identitet. Deltakerne så ut til å flytte mellom disse to kulturene uten problemer, noe 
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som viser en flerkulturell kompetanse (Lafromboise et al., 1993). En person med en dual 

identitet, for eksempel norsk muslim, kan uttrykke sin duale identitet på flere måter. Den kan 

enten uttrykkes ved en blandet identitet, eller med en mer skiftende eller vekslende identitet. 

 På grunn av minoriteters og majoriteters forskjellige nivå av makt og kontroll i det 

sosiale systemet har de ofte forskjellig oppfatning og motivasjon med tanke på deres 

intergrupperelasjoner og status quo (Dovidio et al., 2007). Noen minoritetsgrupper er 

fornøyde med å sikre seg nasjonal inkludering via assimileringsstrategier og en singel 

identitet, mens andre ønsker nasjonal inkludering via integreringsstrategier og en dual 

identitet (Hopkins, 2011). Flere studier viser at majoritetsgruppen ofte foretrekker en singel 

rekategorisering, altså at minoritetsgruppen innlemmes i majoritetskulturen og ikke aktivt 

også praktiserer sine egne kulturer, og at minoritetsgruppen ofte foretrekker en dual 

rekategorisering (Verkuyten, 2006). I Nederland ble det funnet at majoritetsgruppen generelt 

sett foretrakk en assimilering av minoriteten slik at minoritetsgruppens identitet blir erstattet 

med den nederlandske majoritetsidentiteten. Den tyrkiske minoritetsgruppen foretrakk 

derimot en integreringsstrategi hvor deres egne kulturelle identitet ble opprettholdt, samtidig 

som de var en del av den nederlandske majoritetsidentiteten (Van Oudenhoven et al., 1998). 

En grunn til at majoritetsgruppen ofte foretrekker en assimilasjon av minoritetsgruppen kan 

være at minoritetsgruppens opprettholdelse av sin etniske og kulturelle identitet kan virke som 

en identitetstrussel mot majoritetsgruppens identitet (Verkuyten, 2006). En studie fra Portugal 

(Guerra et al., 2010) fant imidlertid at majoritetsgruppen i studien foretrakk en dual 

identitetstilnærming, mens minoriteten foretrakk en singel tilnærming. Guerra og kolleger 

(2010) påpekte at hvilken tilnærming minoritets- og majoritetsgruppene foretrekker avhenger 

av hva gruppen ser på som mest hensiktsmessig for at de skal oppnå deres spesifikke mål. 

Disse preferansene er kontekstuelt betinget, og påvirkes blant annet av samfunnets 

innvandringshistorie.    
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Metode 

  I denne undersøkelsen var jeg interessert i å forstå hva integrering er for 

etterkommere av innvandrere, og hvordan de håndterte sine duale identiteter gjennom sin 

hverdagspraksis. Kvantitativ metode er god for å utforske i hvilken grad deltakerne 

identifiserer seg med en rekke grupper, men kvalitativ metode har et fortrinn der man er 

interessert i hvordan mennesker konstruerer sine identiteter, og hvor man studerer 

sammenhengen mellom disse (Hopkins, 2011). Det ble derfor naturlig å ha en kvalitativ 

tilnærming i denne studien. Denne studien benytter seg hovedsakelig av CIIM, og det duale 

identitetsrammeverket innen denne modellen. CIIM er hovedsakelig forankret innenfor en 

mer realistisk vitenskapstradisjon, og hovedandelen av forskningen som gjøres på CIIM er 

kvantitativ. Min studie er inspirert av en sosialkonstruksjonistisk tenkning om virkeligheten 

som noe som er sosialt konstruert. Dette fordi studiens formål er å finne ut av hvordan 

etterkommer av innvandrere håndterer sine gruppeidentiter, og hvordan de definerer 

gruppene. En sosialkonstruksjonistisk forståelse bygger på at menneskers opplevde 

virkelighet er konstruksjoner som er mediert av kulturelle, lingvistiske og historiske faktorer 

(Willig, 2008). Det innebærer at kunnskap forstås som konstruert av mennesker ved 

interaksjon med sitt miljø og andre mennesker i dette miljøet (Guba & Lincoln, 1994). 

Mening og kunnskap blir på den måten forstått som kontekstuell fordi den avhenger av 

erfaringene og interaksjonene til menneskene som konstruerer den (Guba & Lincoln, 1994). 

Ulike forståelser og definisjoner av samme fenomen kan dermed være like sanne, og derfor er 

man interessert i å finne ut av hva som er av betydning for menneskene som opplever og 

erfarer fenomenene forskningen søker å beskrive (Charmaz, 2004). Den 

sosialkonstruksjonistiske tilnærmingen har vært retningsgivende i innsamling og bearbeiding 

av studiens datamateriale. 

 Dette er en kvalitativ studie hvor data er hentet inn gjennom sju kombinerte 

livsformsintervju og semistrukturerte intervjuer. En kombinasjon av disse to intervjuene ble 

benytter for å fange opp hva integrering er for etterkommere av innvandrere, og hvordan de 

håndterer sine ulike gruppeidentiteter. En kombinasjon av disse to intervjumetodene var 

hensiktsmessig for å både se hvordan etterkommere definerte integrering, men også for å se 

hvordan dette kom til uttrykk gjennom deres beskrivelser av hverdagen. Videre vil det bli 

gjort rede for de ulike stegene i forskningsprosessen; rekruttering av deltakere, 

intervjumetode, gjennomføringen av undersøkelsen, analyseprosessen og etiske hensyn som 

ble tatt.  
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Deltagere  

 I rekrutteringsprosessen var det mye prøving og feiling før jeg fant deltakere til 

studien. Jeg ønsket å rekruttere deltakere på en videregående skole på østkanten i Oslo fordi 

jeg var interessert i å snakke med ungdommer i videregående alder, og fordi det er der flest 

etterkommere av innvandrere bor (Oslo Kommune, 2016). Valget falt på en videregående 

skole på østkanten i Oslo, hvor en stor andel av elevene enten har foreldre som har 

innvandret, eller som selv har innvandret til Norge. En rådgiver på denne skolen var en nyttig 

døråpner for meg, og hjalp meg med å få godkjennelse av rektor til å intervjue elever på 

denne skolen.  

 I utgangspunktet hadde jeg fått godkjent deltakere fra 18 år og eldre av Norsk senter 

for forskningsdata (NSD) (se vedlegg 1). Dette innebar at det kun var tredjeklassinger som 

garantert var gamle nok for å kunne delta i studien. Med hjelp av lærere ble det delt ut et kort 

informasjonsskriv med informasjon om studien og min kontaktinformasjon, til alle elevene i 

tredje klasse. Jeg fikk ingen deltakere på denne måten. Et forsøk på å møte elevene i kantina i 

et friminutt med å dele ut lapper om studien ga heller ingen deltakere. Ingen i den aktuelle 

gruppen viste interesse, blant annet fordi de hadde mye å gjøre på skolen siden det var siste 

året. De som viste interesse var under 18 år. Endringsskjema med ønske om å senke 

aldersgrensen fra 18 til 16 år for å delta ble sendt NSD og godkjent (se vedlegg 2). Min 

rekrutteringsstrategi ble endret til å oppsøke ungdommene direkte på skolen i friminuttene. 

Jeg presenterte meg selv og studien min og spurte om de var interessert i å delta. Av ca. 40 

spurte ble det rekruttert ni deltakere. Min erfaring er at det var mye vanskeligere å rekruttere 

gutter enn jenter, noe som gjenspeiler seg i utvalget i studien. For å sikre minst mulig frafall 

fikk deltakerne dagen før intervjuet en melding med påminnelse om avtalen vår. To deltakere 

trakk seg fra studien. 

 Til sammen deltok sju etterkommere av innvandrere i denne studien, hvorav to gutter 

og fem jenter i alderen 16-18 år. Alle sju gikk på studiespesialisering på en videregåendeskole 

på østkanten i Oslo. To gikk i førsteklasse, tre i andreklasse, og to i tredjeklasse. Seks av  

deltakerne er norskfødte, hvor begge foreldrene har innvandret til Norge. En av deltakerne er 

født i et annet land I Europa, men familien flyttet videre til Norge da han var liten. Alle 

søsknene hans er født i Norge. Seks av deltakerne var muslimer, og en var hindu. Deltakernes 

foreldre har innvandret fra ikke-vestlige land: fra Marokko, Sri Lanka, Tyrkia, Pakistan, 

Somalia/Irak, Irak, og Gambia. I analysen har jeg valgt å gi deltakerne fiktive navn for å sikre 

deres anonymitet. Jentene har jeg valgt å kalle Noor, Rawda, Aya, Yasmin og Jina, og guttene 
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Faysal og Simab.  

 Deltakerne er alle forskjellige, men har samtidig en del til felles. De er fra samme 

område i Oslo, går på samme studieretning og skole, og har planer om å ta høyere utdanning 

etter videregående skole. Alle har hatt hele sin skolegang i norsk skole, er etterkommere av 

innvandrere og har vokst opp med to parallelle kulturer og språk. Noen har vokst opp med 

foreldre som har en drøm om å reise tilbake til hjemlandet sitt, mens andre har foreldre som 

har bestemt seg for å bli i Norge.  

 Mitt utgangspunkt er at deltakerne er en gruppe som har opplevd og gjort seg 

erfaringer med integrering både på egenhånd, men også via foreldrenes erfaringer og 

opplevelser. De har selv erfart akkulturasjonsprosessen og observert hvordan foreldre, familie 

og venner har erfart og møtt en ny kultur. Nettopp derfor denne gruppen er interessant, og har 

en verdifull stemme i debatten om integrering. Derfor ser jeg på denne gruppen som eksperter 

på akkulturasjon.  

Intervjumetode 

 Data til denne studien er innhentet med et kombinert livsformsintervju og 

semistrukturert intervju. Det er vanlig å trekke et skille mellom strukturerte og ikke-

strukturerte intervjuer (Andenæs, 2000) Livsformsintervjuet får sin tydelige struktur fra 

døgnets kronologi, men uten at hvert spørsmål er formulert på forhånd (Andenæs, 1991). I et 

semistrukturert intervju er noen spørsmål forberedt på forhånd, men forskeren står fortsatt fritt 

til å stille utdypende spørsmål om det deltakerne sier.  

 Kort fortalt går livsformsintervjuet ut på en detaljert gjennomgang av en dag eller kort 

periode i deltakernes liv (Ulvik, 2014). I denne studien er deltakernes gårsdag brukt. Fordelen 

med å bruke gårsdagen som utgangspunkt er at det er nært i tid, og at det er lett for deltakerne 

å huske det kontekstualiserte samspillet og utviklingen (Andenæs, 2000). Siden intervjuene 

falt på forskjellige ukedager, avhengig av når deltakerne hadde fritimer, er noen fortellinger 

om skolehverdagen og ukedagene, og noen fortellinger om helgene. Det å få innblikk i både 

skolehverdag og fritid er en styrke i det empiriske materialet. Strukturen på intervjuet gjør at 

informanten styrer hva som er viktig å få fram, og blir dermed eksperten (Andenæs, 1991). 

Livsformsintervjuet er hovedsakelig utviklet for å undersøke hvordan mennesker forstår og 

opplever hverdagslivet sitt (Haavind, 1987), og for å få fram hva som er betydningsfullt for 

deltakeren i deres hverdag (Andenæs, 1991). Det var nyttig å bruke denne typen intervju i 

studien, siden jeg var interessert i å utforske hvordan etterkommere uttrykker 

gruppeidentiteter i hverdagen og hvordan det påvirket dem (Andenæs, 2000).  
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 Spørsmålene i et semistrukturert intervju er ment for å guide deltakeren til å snakke 

om tema som forskeren vil vite mer om (Willig, 2008). Intervjuguiden min (se vedlegg 3) 

hadde noen satte spørsmål, samtidig som jeg sto fritt til å stille utdypende spørsmål om det 

deltakeren fortalte. Semistrukturerte intervjuer blir ofte beskrevet som ikke-styrende, men det 

er viktig å anerkjenne at det er forskerens forskningsspørsmål og en på forhånd satt 

intervjuguide som styrer intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2009). Fordelen med å først gå 

gjennom deltakernes hverdag (livsformsintervju) før vi snakket om mer spesifikke tema 

(semistrukturert intervju) var at deltakerens svar på de spesifikke spørsmålene kunne kobles 

opp mot hendelser de tidligere hadde fortalt om. 

 Alle de sju deltakerne deltok på ett kombinert intervju hver. Intervjuene varte fra 40 

minutter til to og en halv time, alt etter hvor mye deltakeren fortalte. Alle intervjuene utenom 

ett ble tatt opp på lydopptaker for å kunne transkriberes senere. Under intervjuet som ikke ble 

tatt opp på lydopptaker (etter deltakers ønske) ble notater tatt fortløpende, og sterke uttalelser 

og gode sitater ble noterte ned direkte. Etter at intervjuet var avsluttet ble det skrevet ned i sin 

helhet. Notatet ble sendt til deltakeren samme dag, slik at han kunne gå gjennom det og gi 

meg tilbakemelding på eventuelle feil og mangler. 

Intervjuprosess 

 Intervjuene ble gjennomført på deltakernes skole i deres fritimer. For å sikre 

deltakernes anonymitet ble det brukt et grupperom uten innsyn fra utsiden. For å løse opp 

stemningen i intervjusituasjonen, og for å unngå at det ble veldig formelt, fikk deltakerne 

druer og noe å drikke. I tillegg fikk de penn og papir foran seg som de kunne bruke hvis de 

ønsket det. Livsformsintervjuet, som foregår mer som en samtale enn som utspørring (Ulvik, 

2014), gjorde også at det ble en relativt avslappet stemning mellom deltaker og intervjuer.  

 Før intervjuet startet gikk deltakerne gjennom informasjonsskrivet (vedlegg 4) og 

signerte samtykkeerklæringen for at de skulle få være med i prosjektet. Deltakerne ble også 

spurt om det var greit at jeg tok opp intervjuet på båndopptaker. Før intervjuet ble det repetert 

at det var frivillig å delta, at de kunne trekke seg når som helst, at jeg hadde taushetsplikt, og 

at de ville bli anonymisert. Deltakeren ble også bedt om å informere sine nærmeste om at 

han/hun deltok i prosjektet og at tredjepart derfor muligens kunne bli nevnt. Deltakerne ble 

informert om at han/hun kunne få tilsendt transkripsjonen av intervjuet slik at han/hun kunne 

lese gjennom det og komme med evt. innspill, kommentarer, eller korrigere misforståelser 

(Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2016, april). 

 Etter at det formelle med samtykkeerklæring og generell informasjon var gjennomgått, 
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startet intervjuet med å fortelle at jeg gjerne ville snakke med deltakeren om hans/hennes 

gårsdag, før jeg til slutt hadde noen mer konkrete spørsmål. Sammen gikk vi gjennom alle 

gårdagens hendelser så konkret som mulig. Deltakeren introduserte temaene, som ble fulgt 

opp med utdypende spørsmål (Ulvik, 2014). Ved å stille oppfølgende spørsmål til det 

deltakeren fortalte, som for eksempel om det som skjedde i går vanligvis bruker å skje, eller 

om det er mer uvanlig, ble gårsdagen plassert inn i en større sammenheng. Viktige relasjoner 

og aktiviteter dukket opp ved å følge hendelsens tidsforløp, uten at det var nødvendig å spørre 

direkte om det. Tema jeg var interessert i, som for eksempel hvordan deltakeren kombinerte 

religion inn i den norske hverdagen, kom opp som en helt naturlig del av dagen til noen av 

deltakerne. Da kunne vi fortsette å snakke om dette temaet på en naturlig måte uten at det var 

intervjuer som brakte det på banen. Informasjonen fra deltakeren ble mottatt som subjektivt 

gyldig, uten å legge til noe eller komme med forslag til hvordan noe ble opplevd (Ulvik, 

2014). Da alle dagens hendelser, fra de sto opp til de la seg, var gjennomgått, gikk vi over på 

intervjuets andre del, semistrukturert intervju.  

 I den andre delen av intervjuet ble det stilt direkte spørsmål om blant annet deltakelse i 

hverdagen, og integrering. Grunnen til å gjennomføre livsformsintervjuet før det 

semistrukturerte intervjuet var at vi ble kjent med hverandre, og at det kunne avdekkes om 

integrering var et sårt tema for deltakeren eller ikke. Slik kunne det benyttes en innfallsvinkel 

til tema i det semistrukturerte intervjuet som passet deltakeren. Begrepet integrering ble ikke 

definert før møte med deltakerne, siden målet var at de selv skulle definere det. 

Integreringsbegrepet ble i intervjuet brukt ut ifra den allmenne hverdagsforståelsen.  

 Intervjuet ble avrundet med at deltakeren ble spurt om det var noe mer han/hun ønsket 

å fortelle, og om de hadde noen spørsmål. Til de som hadde sagt de ville ha transkriptet 

tilsendt fikk de informasjon om at dette ville bli sendt dem så fort det var klart. Intervjuet ble 

avsluttet med at deltakeren ble takket for at han/hun hadde deltatt.  

Analyseprosess 

 Analysen i denne studien er inspirert av Haavind (2000) sin skjematiske fremstilling 

av fortolkende metode. Et overordnet prinsipp i fortolkende metode er at forskeren søker etter 

innvendige sammenhenger i deltakernes opplevelse av verden (Haavind, 2000), og 

fortolkningene går ut over det som direkte blir sagt (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskeren 

søker å finne frem til meningsstrukturer og betydningsrelasjoner som ikke fremtrer 

umiddelbart i teksten.  

 Analysearbeidet startet allerede under rekrutteringen av deltakerne. I møte med en 
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mulig deltaker ble vedkommende spurt om foreldrene hadde innvandret til Norge. Han svarte 

at moren hadde norsk statsborgerskap, og at det da ikke hadde noen betydning om hun hadde 

innvandret eller ikke fordi hun nå var norsk. Interaksjonen mellom ungdommene på skolen 

var også noe jeg la merke til, og særlig hvordan de snakket om hverandre. De sa for eksempel 

«har du sett kurderen», «du er jo pakistaner, så det går fint». Begge disse eksemplene er 

eksempler på hvordan etnisitet gjøres, og ikke gjøres relevant i etterkommeres dagligliv selv 

om de også ser på seg selv som norske.  

 Analyseprosessen foregår i to faser, slik Haavind (2000) beskriver det. I den første 

fasen går man bredt ut og prøver ut ideer og analysespørsmål, mens man i den andre søker 

mer systematisk etter fellestrekk og særtrekk. Analyseprosessen foregår både på langs og på 

tvers av materialet ved at man ser på sammenhenger og motsetninger innen hvert enkelt 

intervju, men også på tvers av intervjuene (Haavind, 2000). Den første fasen brukes for å få 

en følelse av hvor fokus bør rettes, og man ser etter detaljer samtidig som man lager 

oversiktsbilder (Haavind, 2000). Gjentatte gjennomlesninger av alle intervjuene ga en 

innledende oversikt over hva som kunne være av interesse å undersøke videre i forhold til 

forskningsspørsmålet i studien. Analysespørsmålene som ble stilt til materialet var hvilke 

fortellinger har deltakerne om språk, religion og kultur; hvilke vi/dem tegner de opp; hvordan 

snakker deltakerne om integrering; hvordan forteller deltakerne om skoledagen vs. fritid. 

Disse analysespørsmålene var et hjelpemiddel for å få kunnskap om hvordan etterkommere av 

innvandrere snakker om integrering, og hvordan de uttrykker gruppeidentitet. Sitater fra 

intervjuene ble plassert i et analysedokument under analysespørsmålene som sitatene kunne 

belyse. Flere av sitatene passet under flere av analysespørsmålene, og de ble derfor tatt med 

på under alle aktuelle spørsmål for at ingen informasjon skulle gå tapt. For å sikre at ingen 

informasjon ble utelatt ble det laget et restdokument med kategorier av de gjenværende 

sitatene som ikke var med i analysedokumentet. Etter flere gjennomganger av intervjuene 

kom det opp nye interessante spørsmål, og analysespørsmålene ble revidert, utvidet og delt 

opp. Til slutt sto jeg igjen med spørsmålene hvordan kommer integrering til uttrykk i 

etterkommere av innvandreres hverdagspraksis; hvilke hverdagspraksiser har de; hvilke 

fortellinger har etterkommere av innvandrere om det norske, hvordan påvirker det deres 

gruppeidentitet. Dette var spørsmål som kunne bidra til å besvare det overordnede 

forskningsspørsmålet i studien.  

 I den andre fasen var det de sistnevnte analysespørsmålene som informerte lesningen. 

Svarene til deltakerne på analysespørsmålene ble sammenlignet på en systematisk måte for å 
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se på likheter og forskjeller, både mellom de ulike deltakerne, men også innad i hver enkelt 

deltakers svar. Dette ga grunnlag for resultatene, som er ordnet i tre kategorier: 1) 

forhandlinger om norskhet, 2) forståelse av integrering, og 3) identitet, språk og religion.  

 Ved oversettelse fra tale til tekst vil mye av ironi, kroppsspråk, mimikk, og tonefall gå 

tapt (Kvale & Brinkmann, 2009). At det var jeg som både foretok og transkriberte intervjuene 

er en fordel siden jeg på den måten har klart å ivareta noe av den non-verbale informasjonen 

ved å notere ned underveis og etter hvert intervju. Denne informasjonen har ikke vært en del 

av datamaterialet som er analysert, men ble brukt som informasjon i analysearbeidet. Sitatene 

i resultatene er direkte gjengivelser av det som ble sagt, og brukes for å tydeliggjøre 

deltakernes opplevelser og erfaringer. Noen av sitatene er imidlertid endret noe fra taleform til 

skriftspråk av respekt for deltakeren, og for å ivareta deres anonymitet (Kvale & Brinkmann, 

2009).   

Refleksivitet 

 Datamaterialet er skapt i dialog mellom deltaker og intervjuer (Cieurzo & Keitel, 

1999), og det er viktig å være bevisst på sin rolle som forsker, og hvordan forskerens 

holdninger og verdier påvirker alle stegene i forskningen (Willig, 2008). Det samme 

datamaterialet kan gi ulike, men like reliable resultater, avhengig av forskerens personlige og 

faglige ståsted (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 

2016, april). Min tilstedeværelse som forsker, og som en del av majoriteten, vil ha kunnet 

påvirket deltakernes fortellinger under intervjuene (Prieur, 2004). Selv om det i et 

livsformsintervju er deltakeren som styrer hva som kommer frem, er det viktig å påpeke at det 

likevel er et skjevt maktforhold hvor forskeren er den som sitter med makten til å styre 

samtalen i ønsket retning (Brinkmann & Kvale, 2005). Det er også forskeren som definerer 

situasjonen og tema for intervjuet, og som stiller spørsmålene.  

 Forskjellene på deltakerne og meg som intervjuer er store. De har vokst opp i Oslo i et 

urbant multikulturelt bymiljø med en innvandrerbakgrunn, mens jeg har vokst opp på 

landsbygden i et nokså etnisk norsk homogent miljø med to etnisk norske foreldre. Likevel 

har også jeg erfaring med å være minoritet i en majoritetsbefolkning via flere 

utvekslingsopphold, samtidig som at jeg daglig jobber med ungdommer fra hele verden som 

er i Norge på utveksling som prøver å integrere seg i mottakersamfunnet.  

 Noen av deltakerne var veldig oppmerksomme på lydopptakeren og så hele tiden bort 

på den, særlig i starten av intervjuet. Bruk av lydopptaker kan ha ført til at responsen hos noen 
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av deltakerne ble noe mer reservert og kortere enn om lydopptaker ikke var benyttet. 

Deltakeren som ikke ønsket at intervjuet skulle tas opp, var en av dem som var mest åpne. 

Etikk 

 Det er viktig å tenke etikk gjennom hele forskningsprosessen; i planleggingen, 

gjennomføringen, og i presentasjonen av funnene. Etiske problemer i kvalitativ forskning 

oppstår hovedsakelig på grunn av kompleksiteten ved å forske på private liv (Birch, Miller, 

Mauthner, & Jessop, 2002). Å være etisk betyr at man er åpen til andre mennesker, at man 

handler for andres beste, og at man prøver å se andre som de er heller enn å pålegge dem ens 

egne ideer (Brinkmann & Kvale, 2005). Både veileder og jeg var tilgjengelig for å svare på 

spørsmål og andre typer henvendelser fra deltakerne etter at intervjuet var gjennomført. Både 

telefonnummer og e-postadresser sto i informasjonsskrivet. Ingen av deltakerne tok kontakt.  

 Siden det ble snakket om deltakernes hverdag, var jeg forberedt på at sensitive og 

muligens vanskelige tema kunne komme fram. I intervjuguiden var det på forhånd forberedt 

noen stikkord om hva jeg kunne si hvis et vanskelig tema kom opp. Dette ble det ikke bruk 

for. 

 Deltakerne er blitt anonymisert fra intervjuets start. Steds- og personnavn ble fjernet 

under transkripsjonen. Der det i resultatdelen blir viktig å anonymisere helt er deltakerne kun 

referert til som en deltaker heller enn med sitt fiktive navn. Den eneste som har kjennskap til 

deltakernes egentlige navn, samt deres kontaktinformasjon er jeg som forsker. 

Samtykkeerklæringene er lagret på et annet sted enn transkriptene. Lydfiler og transkript er 

lagret på en kryptert minnepinne, og lydfilene blir slettet ved prosjektets slutt.   
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Resultat og diskusjon  

 Resultatfremstillingen er delt i tre deler. Den første delen gir et innblikk i hvordan 

deltakerne forhandlet det norske og hvordan de viser gruppetilhørighet i både minoritets- og 

majoritetsgruppen de er en del av. Gjennom lesning og bearbeiding av materialet kom det 

fram hvordan deltakerne insisterer på at de er norske samtidig som etnisitet ble gjort relevant i 

hverdagen de beskriv. Resultatfremstillingens andre del gir et innblikk i hvordan deltakerne 

snakker om integrering, og viser hvordan de gjør dette både til noe som ikke angår dem og 

hvordan det er noe som angår dem. Aksept og ansvar for integrering var to tema som særlig 

utpekte seg som viktig for deltakerne i deres fremstillinger av integrering. Tredje og siste del 

belyser hvordan religion og språk gjøres relevant for deltakernes håndtering av identitet i 

deres hverdag. Resultatene drøftes fortløpende i tråd med den fortolkende undersøkelse 

(Haavind, 2000), og begrepet dual identitet vil bli brukt som hovedrammeverk for drøftingen.  

Forhandlinger om norskhet 

På lik linje med alle andre mennesker, har etterkommere av innvandrere mange ulike sosiale 

identiteter relatert til forskjellige sosiale kategorier (Brewer, 2000; Tajfel & Turner, 1979). 

Deltakerne i denne studien identifiserte seg selv med mange ulike sosiale identiteter ut fra 

hvilken av hverdagens hendelser de fortalte om, som for eksempel at de var fotballspiller, 

venn, datter, muslim, elev, bror, pakistaner, norsk, gambier, innvandrer. Jina presenterte seg 

slik: 

Jeg vil si at jeg er kreativ i kunst og håndverk og sånt fordi jeg fikk gode karakterer i kunst og 

håndverk. Også er jeg en person som liker å våkne tidlig og bruke tida heller enn å ligge å sove. 

Når jeg har fritid liker jeg å se på nettflix også kanskje være ute med venner eller hjelpe til 

hjemme.  

De ulike sosiale kategoriene deltakerne identifiserte seg med demonstrerer hvordan 

etterkommere av innvandrere ikke kun lar gruppetilhørighet til en eller flere etniske grupper 

være gjeldene for å definere hvem de er, men at andre faktorer som ikke handler om etnisitet 

oftere er mer gjeldene og relevant. Dette er det vesentlig å være bevisst på fordi mennesker 

har mang ulike sosiale identiteter, men på grunn av denne studiens fokus har jeg valgt å 

fokusere på de etniske og religiøse identitetene. Etnisitet og det norske viste seg å være 

gjeldende gjennom mange ulike arenaer i deltakernes hverdager. Videre vil denne delen om 

forhandlinger om norskhet først se på hva deltakerne mente det norske er, deretter hvordan de 

skilte nordmenn fra innvandrere, og til slutt hvordan deltakerne identifiserer seg selv med 

ulike grupper. 
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 Deltakerne hadde ulike fortellinger om norskhet og det norske. Noen av deltakerne 

mente man er norsk hvis man er født i Norge, «jeg er jo født i Norge», mens andre mente man 

kvalifiserer som norsk hvis man har vokst opp med mange nordmenn rundt seg, har norsk 

kjæreste, føler seg norsk, eller at man lever på en norsk måte (det ble ikke spesifisert hva en 

norsk måte er). Noor fortalte for eksempel at en innvandrer hun kjenner «…er sammen med en 

norsk, hun har norsk kjæreste, og de er veldig norske». Det kan kanskje tenkes at Noor mener 

noen blir mer norske hvis de har en direkte nær relasjon til en nordmann. Ut fra disse 

fortellingene kan det norske forstås som å være en kategori som ikke er bestemt på grunnlag 

av en bestemt egenskap ved en person.  

 Flere av deltakerne trakk opp et skille mellom nordmenn og innvandrere/utlendinger 

for å beskrive det norske ved å peke på at de to gruppene har forskjellig atferd. En deltaker 

sammenliknet for eksempel Tyrkia med Norge og sa:   

[I Tyrkia] kan vi sitte i en buss og personen du sitter ved siden av kan plutselig snakke til deg, 

men det er veldig rart hvis noe sånt skjer i Norge, det er sånn "oi, hvorfor snakker du til meg, 

vi er i Norge". 

Jina sammenliknet nordmenn og de hun kalte innvandrere/utlendinger i en skolesituasjon for 

å beskrive det norske:  

De [nordmennene] er helt stille og følger med i timen. Det er det som er riktig, men det er liksom 

det som er forskjellen. Vi [innvandrere] bråker mer enn norske. Jeg har norske venner som er 

helt norske, også har jeg utenlandske venner, og de er ikke like da, de tenker og snakker på ulike 

måter… Jeg er mer vant til utlendingsvenner, for de bryter mer loven enn det norske gjør. 

Med å bryte loven mente Jina å snakke i timen på skolen, og med utlendingsvenner mente hun 

venner med innvandrerbakgrunn. Her ser vi hvordan Jina aktivt identifiserte seg med gruppen 

innvandrere, og hvordan hun skilte seg fra gruppen nordmenn. Det kan her virke som at Jina 

så på det å være bråkete og litt mer rebell på skolen som en positiv atferd, og at hun derfor 

aktivt identifiserte seg mer med innvandrergruppen enn med nordmenn. Ved å identifisere seg 

med innvandrergruppen viste hun hvem hun ønsket å bli oppfattet som (Turner, 1982) i den 

gitte konteksten. Yasmin beskrev seg selv, og sine venner med innvandrerbakgrunn, på 

samme måte som Jina beskrev kategorien innvandrere. Yasmin sa «vi er de som bråker veldig 

mye, lager kaos hele tiden». Disse egenskapene beskrev hun på en positiv måte, og på samme 

måte som Jina, identifiserte også Yasmin seg med innvandrergruppen. Deltakerne betegnet 

kategorien norsk som stille, innadvendt og de som følger reglene, mens de ga kategorien 

innvandrer/utlending egenskapene bråkete, utadvendt og de som «bryter» reglene. Det kan 

virke som at både Jina og Yasmin så atferden de beskrev som innvandreres atferd som mer 
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positiv og kulere enn den norske, og at det kan være en av grunnene til at de identifiserte seg 

med innvandrergruppen heller enn med gruppen nordmenn. En sosial gruppetilhørighet 

kobles ofte til en gruppes normer og verdier (Schwartz, 2001 referert i Jørgensen, 2008). Ut 

fra deltakernes definisjoner kan det kanskje tenkes at ungdommer som snakker i timene på 

skolen og bråker faller utenfor definisjonen av det norske, mens de som er stille og følger 

reglene kan falle utenfor definisjonen av en innvandrer. Noor, som de andre deltakerne, hadde 

også en oppfatning om at nordmenn er roligere enn ungdommer med innvandrerbakgrunn, og 

hun fortalte hvordan hun tilpasset sin atferd etter hvem hun var sammen med: «Jeg følte at jeg 

måtte være roligere når jeg var sammen med de norske på skolen enn det jeg er når jeg er 

sammen med vennene mine, fordi hvis ikke vil de [norske] tenkt «oi, hun er litt rar». Alle 

Noors venner hadde innvandrerbakgrunn. I dette eksempelet ser vi hvordan Noor aktivt 

tilpasset sin atferd etter hvilken gruppe hun uttrykte å ønske å være en del av i den gitte 

situasjonen. På den måten demonstrerte Noor hvordan identitet er flytende og avhenger av 

kontekst, motivasjon, og hvem man i den gitte situasjonen ønsker å identifisere seg med 

(Sinclair & Kunda, 1999). De nevnte eksemplene peker på hvordan deltakerne uttrykte en 

tilhørighet til gruppen innvandrer, som Jina og Yasmin gjorde, og hvordan de aktivt tilpasset 

sin atferd etter hvilken gruppe de i den gitte situasjonen ønsket å identifisere seg med, som 

Noor. Dette viser hvordan deltakerne i denne studien aktivt forhandlet om gruppeidentiteter, 

og hvordan de identifiserte seg med ulike grupper.  

 Flere av deltakerne brukte bosted, i tillegg til atferd, for å beskrive det norske, og flere 

tegnet opp et skille mellom øst- og vestkanten i Oslo: 

Jeg synes flest innvandrere bor på østkanten. Vestkanten er norsk. (Noor) 

Det er flere utlendinger på østkanten og etnisk norske på vestkanten. (Aya) 

Ut fra hva Noor og Aya fortalte, kan det virke som at de ser på vestkanten i Oslo som mer 

norsk enn østkanten. To av deltakerne trakk frem at bosted var viktigere enn etnisitet for å 

definere om en person som norsk, eller mer som en innvandrer:  

Det kommer ikke an på nasjonalitet, det er mer hvor du bor. Etniske nordmenn som bor på 

østkanten er mer som folk på østkanten, de er mer åpne og snakker til andre på t-banen. Folk 

på vestkanten virker mye roligere enn folk på østkanten. (Faysal) 

Faysal snakket her om folk fra østkanten slik deltakerne (vist i forrige avsnitt) snakket om 

kategorien innvandrer/utlending, og om folk fra vestkanten slik deltakerne snakket om 

kategorien norsk. Ut fra hva Faysal sa kan det virke som at man kan være etnisk norsk men 

likevel bli identifisert mer med kategorien innvandrer, heller enn med kategorien norsk, hvis 



25 

 

man er oppvokst på østkanten i Oslo. Noor pekte på at det er en forskjell på om man har vokst 

opp på østkanten i Oslo, hvor folk med mange ulike etnisiteter lever sammen, eller om man 

har vokst opp på et lite sted i Norge hvor det nesten kun bor nordmenn. Dette viste hun ved å 

si «hun [en innvandrer] er mye mer integrert enn det jeg er fordi hun er fra et lite sted utenfor 

Bergen. Det er ganske mange norske der, egentlig ingen andre innvandrere, så hun er vant til 

det norske». På den måten kan det virke som at Noor mener at en innvandrer som er vokst 

opp på et lite sted i Norge med nesten bare nordmenn rundt seg kan identifiseres mer med 

kategorien norsk enn det en etterkommer av innvandrere (som henne selv) som er vokst opp 

på østkanten i Oslo kan. Kategorien innvandrer og norsk defineres ikke kun ut fra atferd, men 

påvirkers også av bosted og miljøet rundt en person. Ifølge deltakerne i denne studien faller 

en etnisk norsk fra østkanten i Oslo lettere inn i kategorien innvandrer enn det en innvandrer 

på et lite sted i Norge gjør. Dette viser noe av kompleksiteten i fortellingene deltakerne har 

om norskhet. 

 Til nå har det vært fokusert på hva deltakerne fortalte, og hvordan de mer generelt 

forhandlet om det norske og det utenlandske. Fokuset videre vil være på hvordan deltakerne 

presenterte seg selv i forhold til sin minoritetstilhørighet og det norske. Faysal sa «jeg er 

norsk, men jeg kommer aldri til å bli Ola Nordmann». Her ser vi hvordan Faysal identifiserte 

seg som norsk selv om han hadde en opplevelse av at han ikke passet inn i definisjonen på 

den prototypiske Ola Nordmann. Faysal fortalte at han føler seg norsk, går på norsk skole, har 

norske venner, og er vokst opp i Norge, men at han likevel ikke alltid føler at han oppfattes 

som norsk av andre nordmenn. En persons identitet og følelse av gruppetilhørighet påvirkes 

av hvordan man blir kategorisert av andre (Phinney, 2000). Faysal fortalte at han kanskje ikke 

ble sett på som norsk fordi han er «mørk i huden, har mørkt hår og brune øyne», men som 

han sa «det går jo an å være norsk likevel». Common ingroup idntity model (CIIM; Gaertner 

et al., 2000) peker på at en inngruppeidentitet kan rekategoriseres slik at den blir mer 

inkluderende.  Her virker det som at Faysal prøver å utvide definisjonene av det norske til å 

bli mer inkluderende slik at også de som er mørke i huden og som føler seg norske kan 

identifisere seg med gruppen nordmenn. Faysal viste her hvordan han forhandlet om 

inkludering i den norske gruppen han identifiserte seg med. Han var imidlertid den eneste av 

deltakerne som kommenterte på utseende for å beskrive sitt spesielle medlemskap i det 

norske. På samme måte som Phinney og Devich-Navarro (1997) i sin studie fant at 

etterkommere av innvandrere hadde en bikulturell identitet, tyder resultatene fra denne 

studien på det samme. Alle deltakerne viste gjennom intervjuet at de identifiserte seg som en 
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del av både minoritets- og majoritetsgruppen. En deltaker fortalte for eksempel «jeg har 

pakistansk bakgrunn, men jeg er født og oppvokst på [stedsnavn i Oslo]». Hun var den eneste 

av de sju deltakerne som presenterte seg med etnisk bakgrunn i starten av intervjuet. En annen 

deltaker sa «jeg er norsk-gambier for jeg er fra Gambia, men jeg er født i Norge». Disse 

utsagnene er eksempler på at deltakerne uttrykte en dual identitet (Dovidio et al., 2007), og at  

deltakerne anså både sin minoritets- og majoritetsgruppe som like viktige for sin identitet. 

Hvilken av de to identitetene, minoritets- eller majoritetsidentiteten, som var mest 

fremtredende varierte ut fra kontekst (Verkuyten & Martinovic, 2012) og hva deltakerne 

snakket om under intervjuet.  

 Da det eksplisitt ble snakket om integrering av innvandrere under intervjuet snakket 

alle deltakerne om seg selv som en av oss nordmenn, og innvandrerne som de andre. Yasmin 

sa for eksempel «jeg tenker det ikke er så mye vi kan gjøre for dem», og Rawda sa «så lenge 

du [innvandreren] ikke skader samfunnet av våre gode ting». Her ser vi igjen hvordan 

deltakerne tilla seg selv en gruppeidentitet. I motsetning til tidligere vist, identifiserte seg med 

kategorien nordmenn heller enn med kategorien innvandrere. Dette kan tyde på at deltakerne 

uttrykker en dual identitet, men at hvilken av identitetene som er mest fremtredende avhenger 

av kontekst. I en integreringskontekst kan det virke som om deltakerne tenkte på en 

innvandrer som en ny innvandrer som kom til Norge og som skulle integreres. Kategoriene 

man plasserer seg selv og andre i er med på å si noe om hvem man er og hvem man ikke er 

som person (Turner, 1982). Alle deltakeren i studien var oppvokst i Norge og hadde kanskje 

et behov for å skille seg fra kategorien nye innvandrere, siden de selv ikke hadde innvandret. 

At deltakerne tidligere identifisert seg med kategorien innvandrer, mens de her identifiserte 

seg med kategorien nordmann viser hvordan de fortløpende uttrykte tilhørighet til sine 

forskjellige gruppeidentiteter. Deres duale identitet kommer også til uttrykk ved at de anså seg 

selv som medlem av flere ulike grupper, både majoritets- og minoritetsgruppen. Simab viste 

hvordan han fortløpende forhandlet sin gruppeidentitet fra først å identifisere seg med 

kategorien innvandrer, for så å plassere seg selv utenfor den samme kategorien. Han sa «vi 

med innvandrerbakgrunn [kort pause], eller innvandrere…» da han snakket om integrering. 

Det virket som at han først tenkte på seg selv som en av innvandrerne, men da det var snakk 

om integrering identifiserte han seg ikke lenger med innvandrerkategorien siden «…jeg er 

ganske bra integrert». Her viste Simab hvor flytende og fleksibel menneskers identitet er, og 

hvordan han identifiserte seg med flere grupper. Da det var snakk om andre kontekster enn 

integrering, som for eksempel religiøs praksis, viste deltakerne at de oftere identifiserte seg 
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med en minoritetsgruppe heller enn med majoritetsgruppen. Rawda sa for eksempel «for jeg 

er en praktiserende muslim», og en annen sa «vi har liksom vår egen moske for bare 

gambiere». Her ser vi hvordan identitetene muslim og gambier ble trukket frem som viktige 

for å beskrive hvilken gruppe deltakeren identifiserte seg med i disse kontekstene. Da det var 

snakk om religiøs praksis så det ut til at deres minoritetsidentitet var mer relevant enn deres 

norske identitet for å si noe om hvem de var i denne konteksten. I likhet med deltakerne i 

Hopkins (2011) studie viste deltakerne i min studie også en dual identitet, norsk muslim. Som 

utsagnene til Rawda indikerer identifiserte hun seg både med den norske majoritetsgruppen 

«våre gode ting» og den muslimske minoritetsgruppen «praktiserende muslim», som tyder på 

at hun anser begge identitetene som viktige for å sin noe om hvem hun er som person. 

Hvilken av Rawdas to gruppeidentiteter som var mest fremtredende var avhengig av hvilken 

identitet hun i den gitte konteksten anså som mest relevant for å uttrykke hvem hun var 

(Sinclair & Kunda, 1999). Noen ganger hadde hun behov for å identifisere seg med den 

norske majoritetsgruppen, mens hun andre ganger hadde behov for å identifisere seg med sin 

muslimske identitet. For å forstå etterkommere av innvandreres gruppeidentiteter er det viktig 

å se på ulike aspekter ved deres hverdag (som det i denne studien ble lagt eksplisitt opp til ved 

bruk av livsformsintervju) får man avdekket deres duale identiteter og når de ulike 

gruppeidentitetene er mest fremtredende og gjeldende. 

 Med sine fortellinger om det norske viste deltakerne at det ikke er en bestemt 

egenskap som gjør en person norsk, og hva som blir sett på som det norske er forskjellig fra 

person til person. Intervjuene peker mot at etterkommere av innvandrere demonstrerer en dual 

identitet ved å identifisere seg med både majoritets- og minoritetsgruppen de anser seg som en 

del av. Hvilken av gruppene de sterkest identifiserer seg med avhenger av konteksten og om 

de har et behov for å differensiere seg med en gruppe eller ikke. På samme måte som Hopkins 

(2011) i sin studie fant at det var mange måter å være britisk på, hvor en av dem var å være 

muslim på en britisk måte, pekte intervjuene i denne studien på at det er flere måter å være 

norsk på, hvor norsk-gambier, eller norsk-muslim var noen av måtene.  

Forståelser av integrering  

 Integrering er et begrep som brukes bredt i forskningen, og forstås ulikt av mange 

(Ager & Strang, 2008). Et av målene med denne studien var å få et innblikk i hva 

etterkommere av innvandrere tenker og mener om integrering (altså akkulturasjon hos Berry 

(2001)), og om integrering er noe som angår dem. Det vil i dette delkapittelet først bli sett på 

hvordan deltakerne definerte integrering, før det mer spesifikt vil bli sett på hvordan aksept og 
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ansvar kan være to viktige aspekter ved integrering. Til slutt blir det sett på hvordan 

deltakerne mener majoritetssamfunnet kan tilrettelegge for integrering, og hvordan det kan se 

ut som at integrering også kan gjelde etterkommere av innvandrere, og ikke kun nye 

innvandrere, slik resultatene fra forrige delkapittel om norskhet indikerte.  

 Alle deltakerne snakket om at integrering er viktig når en innvandrer kommer til 

Norge. Noor sa for eksempel at «integrering er noe man må gjør da man flytter til et nytt 

samfunn. Du kan ikke forvente at du flytter et nytt sted også liksom ikke bli en del av det». De 

fleste av deltakerne snakket relativt likt om integrering, dog med ulike nyanser. De sa for 

eksempel at integrering er:  

å tilpasse seg samfunnet og å lære normer og verdier som fungerer i Norge. (Aya) 

at innvandrere prøver å tilpasse seg samfunnet ved å lære seg norsk språk, normene, og hva 

som er rett og galt i samfunnet. (Simab) 

Folk har forskjellig bakgrunn og kultur. Folk har opplevd forskjellige ting, og man må tilpasse 

seg til der man bor… for eksempel å gå på norsk skole og følge norske lover. (Jina) 

Her ser vi hvordan deltakerne brukte en diskurs om akkulturasjon som er mer i tråd med 

Berrys (1997) assimileringsstrategi, og Dovidio og kollegers (2007) singel rekategorisering, 

heller enn med en integreringsstrategi for å definere hva de ser på som integrering. Rawdas 

definisjon på integrering skilte seg noe ut fra de andres:  

For meg er integrering alt så lenge det er den norske staten til gode. For eksempel lærer du deg 

språket, også får du deg en jobb og betaler skatt… Så jeg føler ikke integrering nødvendigvis er 

at du må ha den norske kulturen i deg, at du MÅ feire 17. mai, at du må ha 17, mai frokost. Jeg 

føler integrering er så lenge du ikke skader samfunnet av våre gode ting, av den norske staten 

liksom. 

Det kan her se ut som at Rawda, i motsetning til de andre deltakerne, ikke så på integrering 

(akkulturasjon) som assimilering og singel rekategorisering. Rawdas definisjon indikerer at 

integrering ikke kun handler om å tilpasse seg majoritetssamfunnet, men at det like mye 

handler om å bidra til det samfunnet man bor i og skal være en del av. Det kan virke som at 

Rawda mener at å betale skatt kan være et mål på integrering, noe som er i tråd med hvordan 

mange kvalitative forskere og analytikere måler integrering (Hammerstad, 2013; Østby, 

2005). Ut fra hvordan deltakerne snakket om at integrering er noe man må gjøre da man 

flytter til et nytt samfunn og at man må lære seg majoritetens språk og regler kan det kanskje 

være rimelig å tenke seg at deltakerne her skiller seg fra kategorien innvandrer siden de selv 

har vokst opp i Norge og kan majoritetens språk, kultur, normer og regler. Rawda viste også 

at hun identifiserte seg med gruppen nordmenn da hun sa «av våre gode ting». Ut fra 
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deltakernes definisjoner på integrering (akkulturasjon) kan det virke som om de mener at 

integrering handler om at innvandreren skal tilpasse seg og bidra til majoritetssamfunnet. En 

slik assimilering overlapper med en singel identitet, og deltakerne mener at integrering er noe 

alle innvandrere må gjøre. Integrering blir på den måten noe man gjør som ny innvandrer. 

Videre vil det bli sett på hva deltakerne mente med å tilpasse seg.  

 Mange av deltakerne mente at både innvandrere og majoritetssamfunnet må tilpasse 

seg hverandre, og mye av det deltakerne fortalte om å tilpasse seg så ut til å handle om aksept 

fra både minoritets- og majoritetsgruppens side. Som vist over mente deltakerne for eksempel 

at det var viktig at innvandrerne aksepterte majoritetssamfunnets lover og normer. Simab la 

også vekt på at innvandrere må akseptere homofili, han sa «noen minoriteter er kanskje ikke 

så komfortable med homofili, men de kan bare akseptere det med en gang». Rawda snakket 

også om homofili og fortalte at hun syntes det var bra at «flere og flere [i Norge] godkjenner 

[homofili], den samfunnsendringen liker jeg». På samme måte som Rawda snakket om 

integrering (vist i forrige avsnitt «integrering er så lenge du ikke skader samfunnet av våre 

gode ting…») mente også Yasmin at som innvandrere kan «du gjøre det vil, spise det du vil, 

gå hvor du vil, og gå med det du vil så lenge det ikke ødelegger hele miljøet rundt deg». Her 

ser vi hvordan Yasmin påpekte at man som innvandrer kan beholde sin minoritetskultur så 

lenge det ikke skader storsamfunnet. Hopkins (2011) fant det samme i sint studie, at britiske 

muslimer pekte på at de kunne gjøre hva de ville så lenge det de gjorde var bra for en selv og 

de rundt seg, og at det ikke skadet andre. På den måten klarte britiske muslimer å skape et 

positivt forhold mellom sin britiske og muslimske identitet, en positiv dual identitet. Yasmin 

pekte også på at det er viktig at innvandrerne tilpasser sin klesstil til det norske samfunnet, at 

de aksepterte norske kleskoder «du kan gå med klærne dine, men niqab og sånt som dekker 

ansiktet, det synes jeg ikke hører helt hjemme her» (Yasmin brukte selv hijab). Yasmins 

utsagn peker her mer mot en dual identitet og integrering (Berry, 1997) enn mot assimilering 

og en singel identitet (Dovidio et al., 2007), siden hun peker på at innvandreren både kan 

beholde sin minoritetsidentitet og samtidig tilpasse seg minoritetssamfunnet. Innvandreren 

kan på den måten identifisere seg med begge identitetene uten å distansere seg fra den ene 

(Verkuyten & Martinovic, 2012). Simab, Jina og Rawda snakket også om aksept av klær, men 

i motsetning til Yasmin mente de at majoritetssamfunnet må akseptere innvandreres og deres 

etterkommeres praksis med at de bruker hodeplagg. Simab sa «jeg ser ikke hva som er så 

farlig med å bruke hodeplagg», og mente at majoritetssamfunnet må akseptere det. Jina (som 

selv brukte hijab) var enig med Simab og sa:  
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Hvis man har ting man gjør i hjemlandet sitt, for eksempel [at man bruker] religiøse plagg, eller 

at man har ting man ikke kan spise, så bør man likevel få lov til å vise seg fram i [det norske] 

samfunnet. Det er sånn kulturen vår er. 

Her ser vi hvordan Jina forhandlet om tilhørighet til både minoritet- og majoritetsgruppen selv 

om hun brukte hijab. Det kan virke som at hun uttrykket at innvandrere kan være en del av 

både majoritetsgruppen og minoritetsgruppen som viser en dual identitet, og at man da er 

integrert (Dovidio et al., 2007). Rawda påpekte også at majoritetssamfunnet bør akseptere 

religiøse plagg som hijab, og understreket viktigheten av dette for integrering:  

Det er sånn de [nordmenn] ser en med hijab også sier de "ja men du må integreres til det norske 

samfunnet". Okei, men må jeg da ta av meg identiteten min for å integreres i det norske 

samfunnet? Det er akkurat som å si dø for at et annet samfunn skal leve.  

Her ser vi hvordan Rawda identifiserer seg med muslimer og skiller seg fra nordmenn som 

ikke aksepterer hijab, og viser hvordan det kan oppleves å ikke bli oppfattet av 

majoritetsgruppen som integrert på grunn av at man bruker et religiøst klesplagg. Det kan 

virke som om Rawda her, på samme måte som Jina, peker på at integrering (Berry, 1997) og 

en dual identitet er viktig for at etterkommere av innvandrere, som henne selv, skal kunne føle 

seg integrert i majoritetssamfunnet. Det kan også virke som at hun prøver å utvide og 

forhandle definisjonen av det norske. Ut fra hva deltakerne fortalte viste de at aksept fra både 

minoritets- og majoritetsgruppens side er viktig for integrering. Simab mente for eksempel at 

majoritetssamfunnet må akseptere bruk av religiøse hodeplagg på samme måte som at 

innvandrere må akseptere homofili. Et samfunn som anerkjenner multikulturalisme gir 

innvandrere muligheten til å utvikle en følelse av tilhørighet til både minoritets- og 

majoritetsgruppe (Verkuyten & Martinovic, 2012). Ut fra hvordan de snakket om klær kan det 

se ut som at integrering for deltakerne handlet om at en innvandrer skal ha muligheten til å 

beholde sin minoritetskultur samtidig som han tilpasser seg majoriteten i samfunnet. Dette er i 

tråd med hvordan Berry (1997) definerte integrering, og det duale identitetsrammeverket 

(Dovidio et al., 2007). Å bli akseptert som en av majoriteten selv om man går med et religiøst 

plagg, som Rawda pekte på, kan være viktig for at etterkommere av innvandrere skal kunne 

føle seg som en del av både egen minoritetsgruppe og majoritetssamfunnet.  

 Vi ser altså at gjensidig aksept og tilpasning er viktig for integrering, men hva må til 

og hvem skal ha ansvaret for integrering? Flere av deltakerne snakket om ansvar i 

sammenheng med integrering. Noen, som for eksempel Yasmin, mente det var innvandrerens 

ansvar å integrere seg inn i majoritetssamfunnet:  
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Det er innvandrerens ansvar å tilpasse seg fordi det er de som kommer hit, så jeg mener at de 

skal tilpasse seg hvordan miljøet allerede er her da… Så jeg tenker det ikke er så mye vi kan 

gjøre for dem.  

Her kan det virke som at Yasmin pekte på at innvandrere skal assimileres (Berry, 1997) til 

majoriteten. Vi ser også igjen hvordan Yasmin identifiserte seg med gruppen vi som allerede 

bor her, og skilte seg fra gruppen innvandrere. På samme måte som vist tidligere kan det også 

her virke som at Yasmin skilte seg fra innvandrergruppen fordi hun allerede bor i Norge og på 

den måten anser seg selv som en del av den norske majoritetsgruppen. Andre deltakere, som 

Aya, mente integrering er et delt ansvar mellom innvandreren og majoritetssamfunnet:  

Det går begge veier fordi at hvis den som kommer ikke får noen kurs eller noen måte å kunne 

integreres inn i et samfunn på, så vet jo ikke de hva de skal gjøre. Og hvis et samfunn er åpne, 

men personen som kommer ikke vil integreres så går jo ikke det heller, så det går begge veier. 

Begge partene må ha lyst til å få det til å funke. 

Yasmin og Aya viste her at de var enige om at innvandreren må ta ansvar for å integrere seg 

inn i majoritetssamfunnet, samtidig som de var uenige om majoritetssamfunnet også har et 

ansvar for integreringen. Yasmin mente det ikke var noe vi kan gjøre, mens Aya mente at 

majoritetssamfunnet har ansvar for å være åpent og tilby kurs, men at dette ikke er nok 

dersom innvandreren ikke har riktig innstilling. Det kan virke som at Aya hadde en mer 

integreringsdiskurs (Berry, 1997) enn det Yasmin hadde. Som tidligere nevnt mente Rawda, 

at innvandreren har et ansvar for å bidra til den norske staten. Hun pekte på at innvandreren 

også har et ansvar for å lære seg, men ikke nødvendigvis bli en del av, den norske kulturen 

fordi «for eksempel 17. mai skal ikke personen bli helt sjokka når han hører trommelyder om 

morgenen, det er i kulturen». Faysal og Yasmin pekte på at det norske skolesystemet har tatt 

ansvar for at man skal unngå segregering og parallelsamfunn i Oslo. Faysal var veldig opptatt 

av skolen og hvordan fritt skolevalg på videregående er viktig for at ungdommer fra øst- og 

vestkanten i Oslo skal ha muligheten til å blandes og bli kjent med hverandre. «Her kan man i 

hvert fall ta en aktiv avgjørelse på hva man vil, hvor man vil gå på videregående, og hvilket 

miljø man vil inn i». Faysal mente at Norge blant annet på grunn av en slik skolepolitikk står i 

en unik posisjon i forhold til Frankrike da det gjelder integrering og forebygging av 

parallellsamfunn. Aya påpekte også viktigheten av at både minoritet og majoritet i samfunnet, 

og her snakket hun om øst- og vestkant i Oslo, har muligheten til å blande seg: «man må jo 

være blandet i et samfunn, hvis ikke så deles man opp i ulike grupper og da kan man få 

fordommer om hverandre, for man lærer ikke å kjenne hverandre hvis man er delt opp». 

Yasmin fortalte om at ungdomskolen hun gikk på hadde hatt et prosjekt hvor hennes 

ungdomsskole fra østkanten i Oslo utvekslet med en ungdomsskole fra vestkanten i Oslo. Hun 
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fortalte at de lærte hverandre å kjenne på en ny måte, og at fordommene de hadde hatt mot 

hverandre ble redusert. «De hadde tenkt så mye dårlig [om oss på østkanten]. At vi var 

skikkelig høylytte, lagde mye kaos hele tiden, at det var ordentlig dårlig miljø og sånt. Men 

det var bedre enn det de forventa». Det er interessant å se hvordan Yasmin i dette tilfellet så 

på de egenskapene hun tidligere hadde identifisert seg med (innvandrer gruppen) som 

negative. Den samme merkelappen (bråkete) på en inngruppe (elever fra østkant) kan 

oppleves som både positiv og negativ avhengig av hvem som definerer gruppen. Hvis 

inngruppen selv definerer sin gruppe som bråkete kan dette oppleves som en positiv 

egenskap, men hvis en utgruppe (elever fra vestkanten) definerer den samme gruppen på 

samme måte kan dette oppleves som negativt av inngruppen (Rutchick & Eccleston, 2010). 

Eksemplene til Faysal, Aya og Yasmin peker på viktigheten av intergruppekontakt for å 

redusere fordommer på tvers av disse gruppene (se for eksempel Gaertner & Dovidio, 2000). 

Intervjuene peker mot at flere av deltakerne brukte en assimileringsdiskurs når de snakket om 

integrering ved at «de må tilpasse seg», mens noen så ut til å ha en mer integreringsdiskurs 

som overlapper med en dual identitet.  

 Flere av deltakerne hadde tanker og meninger om hvordan majoritetssamfunnet kan 

tilrettelegge for integrering, og da hovedsakelig for at innvandrerne skal kunne bli en del av 

majoritetssamfunnet. Aya pekte på at majoritetssamfunnet kunne holde kurs om kultur og 

språk for innvandrerne, og Simab mente det var viktig at samfunnet «har flere 

barnehageplasser slik at sosialiseringen kan skje for barn med innvandrerbakgrunn». Det kan 

her se ut som at Simab pekte på at innvandrerbarn kunne integreres ved å få norske venner i 

barnehagen og på den måten lære seg majoritetskulturen å kjenne. Faysal, Aya og Yasmin, 

pekte på viktigheten av tilrettelegging for kontakt på tvers av øst- og vestkant,  (som de også 

refererte til som innvandrere og nordmenn), og Rawda fortalte hvordan hun skulle ønske 

skolene tilrettela for at muslimer kunne ha et sted å be på skolen. Hun fortalte at hun pleide å 

be under trappa på skolen, men:  

Det er ikke akkurat veldig veldig behagelig å be her [på skolen] selv om det er under trappa. 

Det er et sted under trappa hvor minst mulig ser deg da, hvor alle pleier å be. Det er ikke stress, 

men jeg mener liksom, hadde vi hatt eget bønnerom og sånn hadde jeg vært mye mer 

komfortabel.  

Her ser vi hvordan Rawda identifiserte seg med gruppen muslimer, samtidig som hun var en 

del av elevene på en norsk skole. Det kan virke som at integrering (Berry, 1997) i dette 

tilfellet er noe som angår Rawda direkte, nemlig at hun skal kunne være en del av majoriteten 

samtidig som hun opprettholder sin minoritetsidentitet. På den måten kan det se ut som at 
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Rawda ser på integrering på samme måte som Berry, og at man skal kunne ha en dual 

identitet. Aya fortalte at hun ikke brukte å be på skolen fordi bønnetidene ikke passet inn med 

skoletimene «det er jo egentlig viktig [å be alle bønnene], jeg prøver så godt jeg kan. De jeg 

rekker, de ber jeg. Men det er jo vanskelig når jeg må sitte i timen å følge med». Aya viste her 

hvordan også hun identifiserte seg med sin muslimske minoritetsidentitet på en arena hvor 

majoritetskulturen oftest er gjeldende. I likhet med det Aya fortalte fant også Østberg (2003) 

ut at mange av ungdommene i hennes studie ønsket å be, men at de ikke fikk det til å passe 

inn i den norske hverdagen. I tillegg til at majoritetssamfunnet bør tilrettelegge for integrering 

ved å blant annet holde kurs, ha flere barnehageplasser, og bønnerom på skolen, påpekte Noor 

at «det kommer stadig nye folk og nye endringer, og da burde man [majoriteten] jobbe med å 

endre seg for å kunne leve sammen, godt sammen». Noor spesifiserte ikke hva hun mente med 

å endre seg, men ut ifra hva andre deltakere fortalte kan det kanskje tenkes at det kan bety at 

majoriteten skal endre holdninger, og være mer åpne for minoriteter, som for eksempel å 

godta hijab. Flere studier har funnet at majoritetssamfunnet ofte foretrekker en assimilering, 

singel identitet, av minoritetsgrupper heller enn integrering, dual identitet, som Noor her 

pekte på (Verkuyten, 2006). 

 Samlet sett peker intervjuene mot at integrering overordnet, ifølge deltakerne, handler 

om at innvandrere skal tilpasse seg majoritetssamfunnet samtidig som de skal ha muligheten 

til å opprettholde sin egen minoritetskultur. Dette synet på integrering er i tråd med hva Berry 

(1997) anså som integrering, om at en innvandrer engasjerer seg i både majoritets- og 

minoritetskultur, som overlapper med det duale identitetsrammeverket (Dovidio et al., 2007). 

Da deltakerne snakket om integrering av nye innvandrere kan det virke som om de brukte en 

diskurs som minner mer om assimilering enn integrering (Berry, 1997). Da de derimot 

snakket om integrering som noe som påvirket dem selv, så de ut til å bruke en diskurs som 

likner mer på integrering (Berry, 1997). Ut fra hvordan deltakerne snakket om integrering 

virket det ved første øyekast som om de mente at integrering er noe som gjelder nye 

innvandrere, og at de opplever seg selv som en del av majoritetsgruppen. Samtidig snakket 

flere av deltakerne om integrering som om det også var noe som påvirket dem selv, som for 

eksempel hvordan Rawda snakket om å be på skolen, eller hvordan Jina snakket om at 

majoritetssamfunnet må akseptere bruk av hijab. Det kan se ut som at deltakerne særlig 

identifiserer seg med minoritetsgruppen når det er snakk om religiøs praksis, noe som kan 

tyde på at den muslimske identiteten deres er veldig viktig for dem. På den måten indikerer 

resultatene at deltakerne anså seg selv som en del av både minoritetsgruppen og 
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majoritetsgruppen, men at disse tilhørighetene varierer med kontekst, også diskutert i forrige 

del. Disse funnene er overlappende med dual identitetsrammeverk der det påpekes at en 

følelse av tilhørighet til minoritets- og majoritetsgruppen samtidig er viktig for å blant annet 

redusere intergruppebias (Dovidio et al., 2007) og å skape et positivt forhold mellom en 

persons to identiteter (Hopkins, 2011). En norsk muslim vil på den måten kunne føle en 

nasjonal tilhørighet uten å distansere seg fra sin religiøse gruppetilhørighet (Verkuyten & 

Martinovic, 2012). Slik kan det tenkes at deltakerne anså seg selv som integrert, men at de 

samtidig pekte på ting samfunnet kan gjøre bedre for å tilrettelegge for deres doble 

tilhørighet.  

Identitet, språk og religion 

  Livsformsintervjuet ga et bredt innblikk i ulike aspekter ved deltakernes liv og 

hverdag, som for eksempel familieliv, språk, skolehverdag, fritidsaktiviteter, religion, venner, 

osv. Språk og religion er tema som var svært fremtredende i intervjuene. Dette er også 

tematikk som stadig trekkes frem som sentrale i innvandrings- og integreringsdiskusjonen 

(Døving, 2010; Hammerstad, 2013). Det har derfor vært interessant å se nærmere på hvordan 

dette kommer til uttrykk i deltakernes fortellinger fra deres liv og hverdag. Denne siste delen 

av resultatene vil belyse hvordan språk og religion er relevante for deltakernes 

identitetsforhandlinger i deres hverdagsliv.  

 Språk. Identitet og språk er sterkt knyttet til hverandre (Bjelland, 2005). Å beherske  

begge de relevante språkene man vokser opp med som etterkommer av innvandrere kan 

positivt for følelsen av tilhørighet og identitet til begge grupper. Dette fordi språket gir 

muligheten til å bli akseptert som del av både minoritets- og majoritetsgruppen, i tillegg til at 

det gir muligheten til kommunikasjon med begge grupper (Hubbard & Utsey, 2015). I dette 

delkapittelet om språk vil det først forklares hvordan deltakerne mente språk var viktig for 

integrering, siden det kan påvirke hvordan de snakket om sine relevante språk i hverdagen. 

Av hensyn til deltakernes anonymitet er de fiktive navnene ikke benyttet i denne delen. 

 Alle deltakerne i denne studien snakket flytende norsk. Hvordan det norske språket 

påvirket deltakernes hverdag så det ikke ut til at de tenkte noe særlig over, kanskje fordi det 

norske språket er en så naturlig del av deres hverdag. Det de imidlertid var opptatt av var 

viktigheten av at en innvandrer kunne norsk for å være integrert. Utsagnet «lære seg norsk, 

det er jo det viktigste» var gjeldende for hvordan alle deltakerne snakket om språk og 

integrering. En  deltaker fortalte mer spesifikt:  
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Jeg føler på en måte det at utlendinger ikke kan, innvandrere ikke kan snakke språket og de bor 

her, det er ikke at man er integrert i samfunnet. Jeg føler at innvandrere burde lære seg 

norskspråket slik at de kan kommunisere med folk rundt i samfunnet. Jeg vet at mange folk i 

Norge kan engelsk, og engelsk er jo et ganske internasjonalt språk, men man er ikke sånn, jeg 

vet ikke jeg, det er ikke akkurat integrering det der. 

Her ser vi at det pekes på viktigheten av å kunne kommunisere med majoritetsgruppen på 

deres språk for å være integrert. Det er rimelig å tenke seg at deltakerne i denne studien så på 

seg selv som integrerte i den norske majoritetsgruppen siden alle snakker norsk. I likhet med 

resultatene fra andre studier med barn i tospråklige familier (se for eksempel De Houwer, 

2007) kan denne studien konstatere at alle deltakerne snakket majoritetsspråket. Hvorvidt de 

også snakket sitt minoritetsspråk varierte hos deltakerne. I det følgende vil det bli skilt 

mellom de av deltakeren som snakket morsmålet hjemme, og de som ikke snakket morsmålet 

hjemme. Det vil bli sett på hvordan språket kan virke som å påvirke deres opplevelse av 

tilhørighet/identitet til sin minoritets- og majoritetsgruppe.  

 To av deltakerne fortalte at de snakket morsmålet hjemme da hele familien var 

sammen, men at søsknene snakket norsk sammen: 

Vi snakker arabisk og berber hjemme. 

Jeg snakker tyrkisk hjemme med foreldrene mine, og så snakker jeg norsk med søsknene mine. 

Her virker som at deltakerne i sin hjemmekontekst identifiserer seg med sitt minoritetsspråk. 

De påpekte at det kun var hjemme og med venner av foreldrene de snakket morsmålet, ellers 

snakket de norsk «jeg snakker jo norsk hele tiden». På den måten viste de også hvordan de 

uttrykte tilhørighet til den norske majoritetsgruppen. De fortalte også om hvordan de 

opplevde som vanskelig å ikke snakke norsk med kusinene, som også var vokst opp i Norge: 

Der [foreldrenes hjemland] passer vi på å ikke snakke norsk fordi det fort kan føles som at folk 

utnytter det. Det var for eksempel en gang vi satt i en taxi så snakket en av oss norsk, og da 

måtte vi betale dobbelt så mye av det vi egentlig skulle betale. Vi sier alltid «ikke snakk norsk», 

men det er fort å glemme seg for vi snakker norsk hele tiden.  

Her virker som at deltakeren via språket identifiserte seg med den norske majoritetsgruppen, 

og viste hvordan norsk var en integrert og naturlig del av hennes identitet og hverdag. Som 

nevnt er språk og identitet sterkt tilknyttet hverandre (Bjelland, 2005). På bakgrunn av hva 

denne deltakeren fortalte kan det virke som at hun, via to ulike språk, hadde en følelse av 

nasjonal tilhørighet samtidig som hun følte tilhørighet til sin etniske gruppe. Det kan på den 

måten virke som at hun ga uttrykk for en dual identitet hvor både minoritets- og 

majoritetsspråket var viktig for å vise hvem hun var som person. Begge de to deltakerne som 

snakket morsmålet hjemme fortalte at det var viktig å kunne morsmålet for å opprettholde 
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kontakt med familie i foreldrenes hjemland «besteforeldrene mine i Tyrkia snakker bare 

tyrkisk og kurdisk, så jeg må gjøre det for å snakke med dem». Språket blir på den måten 

viktig for å ha muligheten til å kommunisere med (Hubbard & Utsey, 2015), og føle en 

tilhørighet til sin etniske gruppe. Samtidig kan språket også skape tilhørighet til 

majoritetsgruppen.  

 Fem av deltakerne fortalte at de snakket norsk hjemme, og at foreldrene oftest snakket 

sitt morsmål med hverandre og til barna: 

De [foreldrene] snakker gambisk til meg, men jeg snakker bare på norsk. Noen ganger snakker 

de også norsk til meg. 

Jeg snakker norsk, men de [foreldrene] snakker til meg på en blanding. Noen ganger snakker 

de tamilsk, andre ganger snakker de norsk.  

Deltakerne understreket at foreldrene var opptatt av at barna skulle lære morsmålet, men at 

deltakeren selv ikke syntes det var like viktig:  

Moren min mener det er viktig, men jeg synes ikke det er viktig. Hun [moren] mener at når jeg 

blir eldre så må jeg lære barna mine arabisk og ta det med videre. Den eneste grunnen til at jeg 

gikk på arabisk skole var for å [slippe å] ta eksamen [i tysk].  

Det kan virke som at moren og deltakeren hadde ulike insentiver for å lære morsmålet. Moren 

hadde et ønske om at deltakeren skulle føre språket og kulturen videre, mens deltakeren selv, i 

likhet med andre, ikke virket like opptatt av det. Å føre det arabiske språket videre var 

kanskje ikke så viktig for denne deltakeren, og jeg fikk inntrykk av at hun prøvde å ta litt 

avstand fra sin arabiske identitet. Andre deltakere fortalte at de prøvde å snakke arabisk: 

Mamma sier at jeg bør snakke arabisk hjemme slik at jeg ikke glemmer morsmålet mitt. Jeg 

prøver å snakke arabisk på morsmål, men det er ikke lett… da blander jeg norske ord.  

Jeg snakker arabisk og norsk i samme setning. Det er aldri fullt norsk eller fullt arabisk, jeg 

bare blander hele pakke. 

Disse utsagnene kan kanskje tyde på at deltakerne også noen ganger ønsket å snakke 

morsmålet, men at de syntes det var vanskelig. En annen uttrykte under intervjuet at hun 

opplevde det som ubehagelig å ikke kunne snakke morsmålet da hun var sammen med andre 

fra samme etniske gruppe:  

Jeg snakker bare norsk. Jeg sliter med å snakke tamilsk. Jeg skjønner hva de [foreldrene] sier, 

men jeg greier ikke å snakke det selv. Jeg angrer litt på at jeg ikke kan det [morsmålet]. Jeg 

kjenner andre som er like gamle som meg, eller sånn andregenerasjon som kan det. 
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Flere av de andre deltakerne fortalte også om opplevelsen av å ikke kunne snakke morsmålet, 

og da særlig i kontekster hvor de følte det var forventet av dem. En deltaker fortalte at broren 

unngikk alle arenaer hvor han måtte snakke arabisk:  

Han bruker aldri arabisk, uansett hva. Så for eksempel når vi får besøk eller noe og de snakker 

fullt arabisk, han gjør alt for å slippe unna for å snakke med dem. Han liker ikke å snakke, han 

klarer ikke å snakke såpass bra nok, så han liker det ikke.  

Den samme deltakeren fortalte om episoder hvor hun ikke forsto hva foreldrene og 

foreldrenes venner sa, og at hun i de tilfellene svarte «jaja» heller enn å si at hun ikke forsto 

«jeg kan ikke si at jeg ikke forstå for det er flaut, så jeg bare står der». Språk er sterkt knyttet 

til identitet (Bjelland, 2005), og ifølge noen også nødvendig for å uttrykke identitet (Simon, 

2004). Siden språket gir mulighet til å bli akseptert som del av en gruppe, kan en opplevelse 

av å ikke kunne snakke morsmålet kanskje føre til en følelse av å ikke være sterkt nok 

tilknyttet sin etniske gruppe (Hubbard & Utsey, 2015). Samtidig ga deltakerne uttrykk for at 

de sammen med yngre slektninger alltid snakket norsk, og de ga på den måten ikke uttrykk 

for at det å ikke kunne morsmålet var en stor utfordring i deres hverdag, kun i noen 

sammenhenger. De deltakerne som oftest snakket norsk hjemme fortalte at det hovedsakelig 

var foreldrene som ønsket at barna skulle snakke morsmålet. Deltakerne selv syntes det var 

vanskelig, og de var ikke motivert til å lære det. Situasjonen for etterkommere er annerledes 

enn for deres foreldre. På samme måte som Phinney (2003) og Klausen (2005) fant at 

innvandrere oftere identifiserte seg med hjemlandet, mens etterkommere identifiserte seg med 

både deres etniske gruppe og majoriteten, er funnene i denne studien at det for etterkommerne 

er viktig å identifisere seg med begge sine relevante grupper. Etterkommerne har kanskje et 

større ønske om å være en del av majoritetsgruppen enn det foreldrene har.  

 Samlet sett peker intervjuene i denne studien mot at det norske språket var en helt 

naturlig del av alle deltakernes hverdag. Det kan kanskje være en av grunnene til at de ikke 

kommenterte noe særlig på det norske språkets betydning for dem. Forhandlingene om språk 

handlet imidlertid om bruken av deres morsmål. Noen deltakere lærte morsmålet og brukte 

det hjemme, mens andre distanserte seg mer fra det. Å lære morsmålet oppleves kanskje ikke 

som viktig for deltakerne siden de har vokst opp i Norge og, ifølge dem selv, også kommer til 

å fortsette å bo her «…da blir jeg her i Norge garantert, men jeg føler foreldrene mine sier at 

de skal dra tilbake til Tyrkia…». Som vist tidligere er språk viktig for identitet, og alle 

deltakerne pekte på viktigheten av å kunne det norske språket for å være integrert i 

majoritetssamfunnet. Derfor er det særlig interessant å se at ikke alle var opptatt av å kunne 
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eget morsmål for å kommunisere med medlemmer av egen minoritetsgruppe på deres språk. 

Selv om ikke alle deltakerne kunne snakke morsmålet så det likevel ut til at de identifiserte 

seg med sin etniske gruppe. Språk er viktig for en persons identitet, men andre aspekter som 

for eksempel religion og etnisitet er også er viktige for identitet (Simon, 2004). En person kan 

derfor identifisere seg med en eller flere grupper selv om han ikke kan snakke gruppens språk.  

 Religion. «Innvandreres religion blir ofte sett på som et problematisk tema i 

vesteuropeiske land som ofte er relativt sekulariserte, og fokuset er nesten kun på fokus på 

islam» (Verkuyten & Martinovic, 2012). Spørsmål om mangfold og immigrasjon blir stadig et 

større spørsmål om religiøst mangfold, og det er påstått at islam skaper et skille mellom 

mottakersamfunnet og innvandrerne (Alba, 2005). Hvordan muslimske innvandrere forstår sin 

religiøse identitet kan ha effekt på deres nasjonale identitet (Verkuyten & Martinovic, 2012). I 

samtalene med deltakerne i denne studien kom religion fram som en stor og naturlig del av 

mange av deltakernes hverdag. Det samme fant Østberg (2003) og Hopkins (2011) i sine 

studier. Det er interessant å se nøyere på hvilken betydning religion kan ha for ungdommenes 

identitetsforhandling. Religion vil bli sett på som et kulturelt fenomen, og ikke i et teologisk 

perspektiv.  

 Bønn var for mange en fast rutine som organiserte dagen, og flere av deltakerne la opp 

dagen sin etter bønnetidene. Rawda fortalte for eksempel at det var viktig for henne å be alle 

bønnene hver dag «jeg ber fem ganger om dagen... så hvis jeg hadde dratt til biblioteket så 

hadde jeg mistet en bønn». På samme måte som Østberg (2003) i sin studie fant at mange 

muslimske ungdommer gjerne vil be, men at de ikke får det til å passe inn i alle hverdagens 

gjøremål, fortalte også deltakerne i denne studien følte at de ikke alltid hadde tid til å be:  

Noen ganger ber jeg på morgenen når jeg har tid… Noen ganger står jeg opp sent, og da rekker 

jeg det ikke…  

Det er jo viktig å be, men det er jo vanskelig når jeg må sitte i timen å følge med.  

Jeg ber når jeg har tid, men jeg har mindre tid nå enn før på grunn av mye skole og venner. 

Faysal la vekt på at han var religiøs selv om han ikke ba alle bønnene. Han fortalte at han 

følger islams normer og moral og «det er tross alt det viktigste. Det er ikke vits å be hvis du 

ikke gjør det ordentlig, da er det bedre å la være og heller gjøre det skikkelig da du har tid». 

På samme måte som Faysal påpekte at han var norsk, som vist tidligere, ser vi her hvordan 

han påpekte at han også var muslim. Religiøs og nasjonal identitet kan sameksistere i form av 

en dual identitet (Verkuyten & Martinovic, 2012), og Faysal viste her hvordan både den 
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muslimske og den norske identiteten var en del av hans duale identitet. Yasmin fortalte «jeg 

følger ikke så mye regler i islam. Det er ikke det at jeg ikke bryr meg om det, men det er ikke 

viktig for meg å følge hvert punkt da». Ut fra deltakernes fortellinger kan det se ut som at de 

identifiserte seg med sin religion, og at religion var viktig for dem i større eller mindre grad. 

Mange av deltakerne glemte å fortelle om morgenbønnen og bønnerutinene i sin 

gjennomgang av dagen under intervjuet. Det at de glemte å fortelle om dette kan være et 

uttrykk for at religion er en naturlig del og en internalisert del av deres identitet og 

selvforståelse, slik som Østberg (2003) påpekte. På samme måte som at det norske språket var 

også religion en naturlig del av deltakernes hverdag og identitet. Religion ble, på samme 

måten som norsk språk, et bakteppe for de fleste av deltakernes identitet, noe som antyder 

deres duale identitet. Flere av deltakerne viste hvordan de fikk sin muslimske identitet til å 

passe inn i den norske hverdagen ved for eksempel å planlegge dagen etter bønnetidene, eller 

ved å handle i tråd med religionens normer og regler. 

 Klær kommuniserer til omverdenen hvem en person er, og hvem personen ønsker å 

fremstå som (Østberg, 2003). Flere av deltakerne i studien kombinerte religiøse plagg med en 

norsk ungdomsklesstil. Yasmin fortalte «det er helt greit å gå sånn [med jeans og en relativt 

stram genser] selv om jeg bruker hijab». Her ser vi hvordan hun uttrykte tilhørighet i både sin 

minoritets- og majoritetsgruppe ved å uttrykke identitet via klesstil. Rawda forklarte også 

hvordan hun kombinerer det som av det norske samfunnet kan betraktes som religiøs klesstil 

med en mer norsk ungdomsklesstil: 

Jeg går med stramme jeans. Jeg tenker liksom jeg har jo lyst til å slutte med jeans fordi jeg 

mener når du først har på deg et sjal så mener jeg at jeg skal gjøre det helt ordentlig, men jeg 

vet ikke, det er ikke bare bare å ta på seg et skjørt. I det siste har jeg gått mye i lange kåper som 

jeg har på meg på hverdager, og det går fint.  

Det er interessant å se hvordan Rawda her pekte på vanskeligheten hun følte på ved å skulle 

følge en islamsk klesstil fullt ut. Videre reflekterte hun rundt hvordan det kunne være å bruke 

skjørt og sa «jeg er ikke så vant til det, også kommer vinteren og det blir kaldt». Hun 

konkluderte med at hun ikke var klar for å starte med skjørt enda «jeg får ta det litt etter litt, 

men jeg tenker å kanskje ta det litt sånn rundt universitetet». På samme måte som Hopkins 

(2011) i sin studie fant at deltakerne uttrykte en dual identitet, britisk og muslim, via klesstil 

ved at de kombinerte jeans, olajakke og hijab, viste også Yasmin og Rawda en dual identitet 

hvor de uttrykte deres norske og muslimske identitet via klesstil. Både Rawda og Yasmin 

fortalte at de hadde startet med hijab før de fylte 13 år: 
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Mamma mente jeg skulle starte senere fordi det var det hun gjorde. Hun startet med det da hun 

var tjue-tjueto, men jeg følte for at jeg hadde blitt eldre. 

Mamma sa at jeg var for liten til å forstå hva det innebærer [å bruke hijab], for det er ikke bare 

å ta på seg hijab og gå ut. Det innebærer mye mer enn det, for når du tar det på deg så føler jeg 

at du får en ny identitet.  

Hijab, og andre religiøse plagg, kan være med på å markere en grense mellom den ikke-

muslimske majoritetsgruppen og en selv som en av den muslimske minoritetsgruppen 

(Østberg, 2003). Det er ikke sikkert at Yasmin og Rawda ville følt et behov, eller hatt lyst til, 

å starte med hijab tidlig hvis de hadde bodd i et samfunn hvor muslimer var majoriteten og 

der de selv hadde vært en del av majoritetsgruppen. Samtidig som det kan virke som at 

deltakerne ønsker å skille seg litt fra majoritetsgruppen, viste Yasmin også hvordan hun 

distanserte seg fra de hun kalte «ordentlig muslimske jenter», som hun definerte som de «som 

følger absolutt alle regler, går med sånn fult plagg og sånt». Yasmin påpekte at nesten ingen 

av vennene hennes er muslimer «bare noen av dem, men de er ikke sånne ordentlige som 

følger regler og sånt». Etterkommere av innvandrere har ofte et behov for å uttrykke sin 

tilhørighet overfor både minoritets- og majoritetsgruppen de er en del av (Phinney & Alipuria, 

2006), og nettopp derfor kan det ha vært viktig for deltakerne å uttrykke sin duale identitet, 

både norsk og muslim. 

 Etterkommere av innvandrere, i likhet med andre ungdommer, går på fester i 

ungdomstiden, og flere av deltakerne fortalte at de liker å gå på fest. Ifølge Østberg (2003) er 

norsk ungdomstid ofte preget av festing og en interesse for det motsatte kjønn, og en 

muslimsk identitet blir særlig tydelig i denne konteksten. Det kan se ut som at festene som 

deltakerne i denne studien deltar på til en viss grad er styrt av religiøse og kulturelle regler. 

Noen fortalte «jeg drar i moskeen hvis det er fest der», mens andre fortalte om fester hjemme 

hos venner. Yasmin fortalte for eksempel at de bruker å ha fester med bare jenter:  

Jeg liker å ha fester uten gutter fordi jeg liker ikke å ha på hijab på fest. Så som oftest pleier vi 

å ha guttene, at de får lov til å komme på slutten da, for det er da folk skifter og sånt. 

Flere av deltakerne la vekt på at de ikke deltok på fester hvor det var alkohol «du vet, alkohol 

er tabu for muslimer», og Rawda fortalte om en fest hun var invitert på til en norsk venninne:  

Jeg var invitert i en fest hvor det først var jenter fordi en jente av gruppa vår skulle på et 

utvekslingsår så vi skulle ha fest for henne. Og jeg tenkte, ja det vil jeg bli med på for det er 

jenter. Etterpå sa de at guttene kom mot slutten av festen, og jeg visste hvem alle guttene som 

kom var, så jeg tenkte at "ja det går helt fint liksom". Men etter det sa de "ja, vi skal ha alkohol 

og sånt også", og jeg liker ikke å befinne meg på steder hvor det er alkohol. Så jeg var sånn "da 

tror jeg jeg dropper det liksom". Jeg hadde dratt hvis det ikke skulle vært alkohol tilstede.  
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Her ser vi hvordan Rawda forhandlet hva hun som muslimsk jente kunne godta i en norsk 

festsituasjon. Hun viste at hun var bevisst de religiøse reglene rundt fest, men at hun samtidig 

tilpasset seg de norske «festreglene» og at hun på den måten prøvde å forhandle både sin 

norske og muslimske gruppeidentitet slik at de kunne passe sammen uten at hun trengte å 

distansere seg fra den ene (Verkuyten & Martinovic, 2012). Gjennom deltakernes fortellinger 

om fest så det ut til at deres muslimske identitet kom særlig til uttrykk. En grunn til det kan 

kanskje være at den norske ungdomstiden, som Østberg (2003) påpekte, er preget av alkohol 

og flørting. Flere av deltakerne påpekte at dette ikke er greit for muslimer. Ingen av studiens 

deltakere ga imidlertid uttrykk for at de syntes religionen og de kulturelle reglene påvirket 

hverdagen deres noe negativt.  

 Intervjuene peker mot at muslimske etterkommere av innvandrere er bevisst sin 

religiøse identitet og at denne identiteten er synlig i mange av hverdagens hendelser. En av 

deltakerne i denne studien var hindu, men hun nevnte ikke religion annet enn at hun snakket 

om bruk av hijab og hvordan hun mente majoritetssamfunnet måtte akseptere at muslimer 

bruker det. At hun ikke sa noe om egen religion kan være interessant nettopp fordi hinduisme 

er noe vi sjelden hører om i mediene. Hun hadde ikke behov for vise religionen sin fra en 

positiv side, på samme måte som de muslimske deltakerne hadde. En forklaring kan være at 

islam er en større del av muslimers hverdag enn det hinduismen er for hinduers hverdag. 

Samtidig som deltakerne viste at deres muslimske identitet var en viktig og naturlig del av 

deres identitet, viste de også hvordan de kombinerte denne identiteten med en norsk identitet. 

Noen av jentene i denne studien viste for eksempel hvordan de uttrykte sin duale identitet via 

klesstil, mens en annen deltaker påpekte at han både var norsk og muslim. Deltakerne viste 

således hvordan de forhandlet, uttrykte og balanserte sine ulike gruppeidentiteter fortløpende i 

løpet av hverdagen. Uansett hvordan og i hvilken grad deltakerne snakket om eller praktiste 

religionen sin, syntes det ikke som om de så på religion som et hinder for å se på seg selv som 

integrert og som en del av det norske samfunnet.  
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Avsluttende diskusjon 

 Denne studien har sett på hva integrering er for etterkommere av innvandrere, og 

hvordan de håndterer sine ulike gruppeidentiteter. Studiens forskningsspørsmål dreide seg 

ikke spesifikt om etterkommeres fortellinger om det norske, men temaet kom tydelig fram i 

samtale om deltakernes hverdag. Deltakernes forhold til det norske viste seg også å ha 

betydning for hvordan de snakket om integrering og hvordan de håndterte sine duale 

identiteter i hverdagen. Som tidligere nevnt har mennesker flere sosiale identiteter (Tajfel & 

Turner, 1979) relatert til ulike sosiale kategorier. Ungdommene i denne studien uttrykte 

gjennom livsformsintervjuet hvor gårsdagen ble gjennomgått at de identifiserer seg med 

mange flere ulike grupper og sosiale identiteter enn kun med sine etniske og religiøse 

identiteter. På grunn av denne studiens fokus har det spesifikt blitt sett på hvordan det 

flerkulturelle oppleves for etterkommere av innvandrere. I denne avsluttende diskusjonen vil 

jeg oppsummere studiens hovedfunn og belyse hvilke praktiske betydninger disse kan ha. 

Ikke enten eller, men begge deler 

 For å forstå hvordan etterkommere av innvandrere håndterer sine gruppeidentiteter er 

det viktig å se på mange ulike aspekter ved deres hverdag. I denne studien ble dette 

gjennomført ved å bruke livsformsintervju hvor hele gårsdagen ble gjennomgått. Denne 

studiens resultater indikerer at etterkommere av innvandrere uttrykker tilhørighet til både 

minoritets- og majoritetsgruppene de er en del av i form av en dual identitet (Dovidio et al., 

2007), og at den duale identiteten er viktig for dem. Hvilket aspekt av deres duale identitet 

som var mest fremtredende så ut til å variere med kontekst (Sinclair & Kunda, 1999), og med 

hvilken gruppe de identifiserte seg med i den gitte situasjonen.. Noen ganger anså deltakerne 

både minoritets- og majoritetsgruppen som like relevante, og uttrykte da tilhørighet til begge 

gruppene samtidig. Noen av jentene viste for eksempel hvordan de identifiserte seg med den 

norske og muslimske gruppen samtidig ved å kombinere et religiøst klesplagg (hijab) med en 

norsk ungdomsstil (jeans og stram genser). Andre deltakere uttrykte tilhørighet til begge sine 

relevante grupper ved å si at de var norsk-gambier, norsk pakistaner eller norsk muslim. 

Andre ganger fremhevet deltakerne det aspektet ved den duale identiteten som var mest 

relevant for dem i den gitte situasjonen. I noen sammenhenger identifiserte deltakerne seg 

mest med det norske, og andre ganger mest som en del av sin bestemte minoritetsgruppe. 

Deltakerne viste også hvordan de tilpasset sin atferd etter hvilken gruppe de ønsket å 

identifisere seg med. En deltaker fortalte for eksempel at hun var roligere når hun var sammen 
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med nordmenn enn når hun var sammen med sine innvandrervenner, for hvis ikke «ville de 

tro jeg var rar». Andre studier (Phinney & Alipuria, 2006) har også funnet at etterkommere 

av innvandrere har et behov for å identifisere seg med begge sine relevante grupper. Samtidig 

som deltakerne så ut til å ha et behov for å høre til både minoritets- og majoritetsgruppen, 

indikerer resultatene at etterkommere av innvandrere også kan ha et behov for å differensiere 

seg fra de samme gruppene i visse settinger. To av jentene fortalte for eksempel at de startet 

med hijab mye tidligere enn sine mødre, noe som kanskje kan tyde på at de følte et behov for 

å skille seg litt fra den norske gruppen selv om de også identifiserte seg med kategorien 

nordmenn. En av de samme jentene viste også at hun distanserte seg fra de hun kalte 

ordentlige muslimsk jenter som var de som brukte fullt plagg, altså gikk med niquab og skjørt. 

Dette indikerer at hun ikke kun hadde behov for å identifisere seg med begge grupper, men at 

hun også hadde et behov for å skille seg fra gruppene. Kategoriene deltakerne tegnet opp som 

det norske og innvandrere så ut til å være flytende kategorier som deltakerne beveget seg 

mellom. Det var gjennomgående at deltakerne i denne studien skilte seg fra gruppen 

innvandrere da det var snakk om integrering av nye innvandrere, mens de identifiserte seg 

med innvandrere i situasjoner hvor de for eksempel anså innvandrerkategorien som kulere 

enn den norske kategorien. En dual identitet gjør det mulig for etterkommere av innvandrere å 

identifisere seg med både sin religiøse/etniske gruppe og den norske gruppen, uten at det går 

utover personens følelse av tilhørighet til noen av gruppene. Verkuyten og Martinovic (2012) 

poengterte at en dual identitet har flere psykologiske og sosiale fordeler. Dual identitet er 

derfor viktig for etterkommere av innvandrere som er en del av flere ulike grupper og 

kulturer.  

Utvidelse av det norske  

 Resultatene i denne studien viste ikke én definisjon av det norske, men heller mange 

forskjellige fortellinger. Deltakerne mente for eksempel at man var norsk hvis man følte seg 

norsk, var født i Norge, eller hadde norsk kjæreste. I intervjuene pekte mot at vestkanten i 

Oslo var en definisjon på det norske. Deltakerne påpekte at en etnisk nordmann fra østkanten i 

Oslo lettere faller inn i kategorien innvandrer enn det en innvandrer fra et lite sted i Norge 

gjør. Flere av deltakerne så ut til å definere seg selv ut fra en dual identitet hvor et aspekt av 

identiteten var norsk (norsk-gambier, norsk muslim). Disse fortellingene viser kompleksiteten 

av det norske.  

 På den ene siden kan definisjonen av det norske fremstå som relativt vid, mens på den 

andre siden antydet noen av deltakerne at en mer romslig definisjon er nødvendig for at de 
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selv skal få innpass i det norske. En deltaker sa for eksempel «jeg er norsk men jeg kommer 

aldri til å bli Ola Nordmann» og forklarte at han ikke kunne bli den prototypiske nordmann 

fordi han blant annet var mørk i huden «men det går jo an å være norsk likevel». Denne 

deltakeren hadde en oppfatning av å ikke bli ansett av majoritetsgruppen som fullverdig norsk 

på grunn av utseende. En annen deltaker fortalte at hun følte nordmenn ikke så på en person 

som brukte hijab som norsk, og stilte spørsmålstegn ved om hun måtte «ta av seg» sin 

muslimske identitet for å bli en fullverdig nordmann. Begge disse deltakerne uttrykte en dual 

identitet og anså seg selv som norske. Samtidig ga de uttrykk for å ikke bli oppfattet som 

fullverdige nordmenn av majoriteten, blant annet på grunn av synlige kjennetegn som hijab og 

hudfarge. En persons identitet er avhengig av hvem personen selv ønsker å definere seg som, 

hvordan andre definerer personen (Phinney, 2000) og hvordan personen oppfatter å bli 

kategorisert av andre. Deltakerne antydet et ønske om en rekategorisering av den norske 

kategorien slik at også de som ikke anser seg selv som den prototypiske Ola Nordmann også 

kan oppleve å bli inkludert i det norske. Ved å rekategorisere den norske kategorien fra å kun 

inkludere de som ser ut som nordmenn til også å inkludere de som er mørke i huden, bruker 

hijab og som føler seg norske kan denne kategorien gå fra å være ekskluderende til å bli mer 

inkluderende (Gaertner & Dovidio, 2000). Ved systematisk å endre hvordan man ser på 

grenser mellom grupper ved å utvide grensene slik at inngruppen inkluderer tidligere 

utgruppemedlemmer, kan fordommer og diskriminering av utgrupper reduseres (Dovidio et 

al., 2007). Innledningsvis i denne oppgaven ble det pekt på at personer i dominante 

posisjoner, i mye større grad enn andre, definerer hvem som blir inkludert og hvem som blir 

ekskludert i definisjonen av det norske. På den måten kan personer i slike posisjoner bidra til 

å rekategorisere det norske til også å inkludere innvandrere og deres etterkommere. To 

konkrete uttalelser fra kong Harald og daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi 

Listhaug ble presentert hvor kong Haralds definisjon av det norske rekategoriserer dette 

norske til blant annet å inkludere muslimer og innvandrere, mens Listhaugs definisjon av det 

norske er mer ekskluderende. En inkluderende og utvidet definisjon av det norske kan være 

viktig for at alle i Norge skal kunne identifisere seg med den norske gruppen og føle seg som 

en del av det norske selv om de samtidig identifiserer seg med en minoritetsgruppe. 

Integreringsfokus varierer med gruppetilhørighet 

 For å forstå hva integrering er for etterkommere av innvandrere ble det i denne studien 

sett på hvordan etterkommere definerer integrering, og hvordan integrering kommer til 

uttrykk i deres beskrivelser av hverdagen. Det er viktig å poengtere at alle deltakerne i denne 
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studien virket godt integrert, og uttrykte tilhørighet til både sine minoritets- og 

majoritetsgruppen i form av en dual identitet. 

 Resultatene indikerer at deltakerne ikke hadde en felles definisjon av integrering. 

Hvordan de så på integrering avhengte blant annet av den spesifikke situasjonen. I noen 

kontekster, særlig der deltakerne anså seg selv som en del av den norske majoritetsgruppen, så 

det ut til at de så på integrering i form av assimilering og singel rekategorisering (Dovidio et 

al., 2007). Dette viste de ved å blant annet si at innvandreren skal «tilpasser seg samfunnet 

fordi det er de som kommer hit… jeg mener det er de som skal tilpasse seg hvordan miljøet 

allerede er her… det er ikke å mye vi kan gjøre for dem» og at «integrering er noe man må 

gjøre da man flytter et nytt sted». I andre kontekster hvor deltakerne identifiserte seg mer med 

innvandrergruppen, eller en annen minoritet, snakket de om integrering slik Berry (1997) 

definerer integrering, og som en dual identitet. Dette viste de blant annet ved å etterlyse mer 

tilrettelegging for deres spesifikke situasjon. For eksempel pekte de på at et bønnerom på 

skolen, slik at muslimer kunne ha det komfortabelt når de ba, hadde vært fint. De mente også 

at det norske samfunnet måtte akseptere religiøse hodeplagg. Flere studier viser at 

majoritetsgruppen oftere foretrekker en assimilering og singel rekategorisering av 

minoritetsgrupper heller enn en integrering og dual rekategorisering (Van Oudenhoven et al., 

1998; Verkuyten, 2006). I tråd med dette er det interessant å se hvordan deltakerne i denne 

studien så ut til å foretrekke en singel rekategorisering og assimileringsstrategi når de anså seg 

selv som en del av majoritetsgruppen. Når de identifiserte seg mer med en minoritetsgruppe 

så de ut til å foretrekke en dual identitetstilnærming og integrering. Hvilken 

identitetstilnærming minoritets- og majoritetsgruppene foretrekker kan avhenge av hva 

gruppen anser som mest hensiktsmessig for at de skal kunne oppnå deres spesifikke mål 

(Guerra et al., 2010). Resultatene i denne studien indikerer at etterkommere av innvandrere 

foretrekker strategier som er mer lik assimilering når de posisjonerer seg selv som en del av 

majoritetsgruppen. Når målet deres er å bli akseptert som en del av både minoritets- og 

majoritetsgruppen de identifiserer seg med, foretrekker de integrering.  

Studiens styrker og begrensninger 

 En kvalitativ studie gir et detaljrikt empirisk materiale fra et begrenset antall deltakere. 

Ved å kombinere et semistrukturert intervju og et livsformsintervju ga denne studien innblikk 

i hvordan deltakerne forsto begrepet integrering og hvordan dette kom til uttrykk i deres 

hverdagspraksis. Denne kombinasjonen er en av denne studiens styrker. Ved å møte 

deltakerne uten en bestemt intervjuguide, og heller bruke gårsdagen som organiserende 
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prinsipp, var det deltakerne selv som i stor grad avgjorde hva som var viktig å få fram. Hadde 

deltakerne blitt møtt med en forhåndsbestemt agenda, ville mange av deres betraktninger og 

refleksjoner kanskje ikke kommet frem på samme måte, og resultatene kunne blitt annerledes. 

 Det meste av den kvalitative forskningen som finnes på duale identiteter i dag er gjort 

med innvandrere, ikke deres etterkommere (for vesentlig bidra med etterkommere se 

Hopkins, 2011). Denne studien bidrar til forskningen på etterkommeres identitetshåndtering i 

form av dual identitet.  

 En kvalitativ metode gir også noen begrensinger. Etterkommere av innvandrere vil 

vektlegge ulike aspekter ved sine liv og sine ulike gruppeidentiteter forskjellig. Denne studien 

dokumenterer ikke hva alle etterkommere av innvandrere ser på som integrering eller hvordan 

alle håndterer sine ulike gruppeidentiteter. Det denne studien peker på er at en dual identitet er 

én mulig måte for etterkommere av innvandrere å håndtere sine ulike gruppeidentiteter på.    

Implikasjoner og videre forskning 

 Resultatene i denne studien angir to implikasjoner. Den første er at det er viktig med 

en rekategorisering av det norske til å bli mer inkluderende. Dette vil være positivt for 

etterkommere av innvandrere, som i større grad kan føle seg mer inkludert i det norske. En 

rekategorisering kan også bidra til å redusere eventuelle fordommer mot innvandrere og deres 

etterkommere. Personer i dominerende posisjoner i samfunnet har makt til å definere det 

norske ved måten de snakker om den norske kategorien på i det offentlige rom. Dette kan gi 

positive eller negative opplevelser for mennesker avhengig av om de føler seg inkludert eller 

ekskludert i det norske.  

 Den andre implikasjonen i studien er viktigheten av integrering. For etterkommere av 

innvandrere som har vokst opp med to kulturer kan det være viktig å bli bekreftet som en del 

av både minoritetsgruppen og majoritetsgruppen samtidig. Integrering kan skje på mange 

ulike samfunnsnivå. På et overordnet politisk nivå i integreringsdebatten har det blitt påpekt et 

skille mellom oss og dem (Gullestad, 2002). En mer inkluderende diskurs blant politikere kan 

ha positiv effekt for hvordan mennesker føler seg integrert i det norske samfunnet. Skolen har 

en viktig rolle i nærmiljøet for tilrettelegging for integrering, og kan for eksempel ha egne 

bønnerom for elever som ønsker å be i trygge og stille omgivelser. Enkeltpersoner i 

samfunnet kan bidra til integrering ved blant annet å akseptere bruk av hijab, som ble påpekt å 

være viktig.  

 I den videre forskningen bør man se nærmere på hvordan kontekst påvirker håndtering 

av gruppeidentiteter hos flere grupper av etterkommere av innvandrere. Det vil være 
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interessant å undersøke hvordan etterkommere fra andre steder i landet enn østkanten i Oslo 

håndterer dette, da denne studiens datamateriale antydet at en innvandrer fra et lite sted i 

Norge kunne være mer norsk enn en etnisk nordmann fra østkanten i Oslo. Det trengs fortsatt 

mer forskning for å få kunnskap om hvordan etterkommere av innvandrere håndterer sin 

identitetsutvikling når de vokser opp som en del av to ulike kulturer.  
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Konklusjon 

Denne studien har sett på hva integrering er for etterkommere av innvandrere, og hvordan de 

håndterer sine ulike gruppeidentiteter i hverdagen. Resultatene indikerer at etterkommere av 

innvandrere viser tilhørighet til begge sine relevante grupper i form av en dual identitet. En 

dual identitet gjør det mulig for etterkommere av innvandrere å identifisere seg med både sin 

etniske/religiøse gruppe og den norske gruppen samtidig, uten at det går utover personens 

følelse av tilhørighet til noen av gruppene. Avhengig av hva som ble ansett som mest 

hensiktsmessig i ulike kontekster, ble også ulike sider av den duale identiteten fremtredende. I 

noen kontekster trakk de frem norske aspekter ved sin identitet, mens de i andre kontekster 

trakk frem aspekter ved sin identitet som var forbundet med det å være innvandrer. Hvilket 

aspekt av den duale identiteten de trakk frem så også ut til å ha betydning for hva deltakerne 

så på som integrering. Resultatene indikerer at etterkommere av innvandrere foretrekker 

strategier som er mer lik assimilering når de posisjonerer seg selv som en del av 

majoritetsgruppen, mens de ser ut til å foretrekke en strategi som er likere integrering når de 

posisjonerte seg som en del av innvandrerne.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Godkjennelse av NSD søknad  

Sigrun Marie Moss 

Psykologisk institutt Universitetet i Oslo 

Postboks 1094 Blindern 

0317 OSLO 

  
Vår dato: 08.08.2016                         Vår ref: 49110 / 3 / AGL                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV 
PERSONOPPLYSNINGER  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 
30.06.2016. Meldingen gjelder prosjektet: 

49110 Norsk minoritetsungdom om integrering 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Sigrun Marie Moss 

Student Andrea Tharaldsen 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av 
personopplysninger vil være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. 
Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres. 

Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 
opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets 
kommentarer samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. 
Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. 

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i 
forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 
Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding 
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 17.04.2017, rette en henvendelse 
angående status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Audun Løvlie 

Kontaktperson: Audun Løvlie tlf: 55 58 23 07 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Andrea Tharaldsen andrthar@student.sv.uio.no  

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt


57 

 

Personvernombudet for forskning  

  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 49110 

  

Formålet er å finne ut hvordan andregenerasjonsinnvandrerungdom deltar i samfunnet, hvor 

det er viktig for dem å delta (om det er i det norske storsamfunnet, eller på mer lokalt plan), 

og om de føler seg integrerte. Studien gjøres via livsformsintervju som får frem hvordan 

deltakeren deltar i eget liv og de ulike situasjonene de møter i løpet av en dag. 

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. 

Informasjonsskrivet er adekvat utformet. Det veldig viktig å få frem at deltakelse er frivillig, 

samt skrive informasjonssbrevet forståelig og lettfattelig. Informasjonsskrivet fremstår noe 

tungt og tettskrevet. Du kan med fordel utforme et informasjonsskriv for intervju-delen og et 

for brev-delen. Informasjonsskrivet om brevet må også få klart og tydelig fram at 

informantene ikke må skrive noe om seg selv. 

Det behandles sensitive personopplysninger om etnisk bakgrunn. 

Personvernombudet tar høyde for at det behandles enkelte opplysninger om tredjeperson. Det 

skal kun registreres opplysninger som er nødvendig for formålet med prosjektet. 

Opplysningene skal være av mindre omfang og ikke sensitive, og skal anonymiseres i 

publikasjon. Så fremt personvernulempen for tredjeperson reduseres på denne måten, kan 

prosjektleder unntas fra informasjonsplikten overfor tredjeperson, fordi det anses 

uforholdsmessig vanskelig å informere. Ombudet anbefaler likevel at tredjeperson blir 

informert om det lar seg gjøre, tredjeperson kan bli informert av informanten selv. 

Personvernombudet legger til grunn at student etterfølger Universitetet i Oslo sine regler for 

datasikkerhet. 

Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc, bør opplysningene krypteres 

tilstrekkelig. 
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Det oppgis at personopplysninger skal publiseres. Personvernombudet legger til grunn at det 

foreligger eksplisitt samtykke fra den enkelte til dette. Vi anbefaler at deltakerne gis 

anledning til å lese igjennom egne opplysninger og godkjenne disse før publisering. 

Forventet prosjektslutt er 17.04.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen 

enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger somf.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 

- slette digitale lydopptak 
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Vedlegg 2: Godkjennelse av endringsskjema fra NSD 

 

BEKREFTELSE PÅ ENDRING 
 
Viser til endringsmelding registrert 4.10.2016. 
 
Personvernombudet har registrert at du ønsker å inkludere skoleelever ned i 16års alderen. 
Hovedregelen når det registreres sensitive opplysninger til forskningsformål om ungdom under 18 år, 
er at det må innhentes samtykke fra foreldrene. I dette prosjektet vurderer personvernombudet det 
imidlertid slik at ungdommer over 16 år kan samtykke til deltakelse på selvstendig grunnlag. Dette ut 
fra en helhetsvurdering av opplysningenes art og omfang.  
 
Det vises til at ungdom i denne alderen har selvbestemmelse på en rekke områder, de kan bl.a. selv 
velge utdanning, samtykke til helsehjelp, og de er over den seksuelle lavalder. Det er 
personvernombudets vurdering at ungdommene på 16 år og eldre i dette prosjektet har 
forutsetninger for å forstå hva deltagelse innebærer. Det er en forutsetning at ingen elever under 16 
år blir spurt om deltakelse, uten at deres foreldre på forhånd kontaktes. 
 
Ombudet registrerer også at en del av prosjektet "brevet til statsministeren" utgår. 
 
Det legges til grunn at prosjektopplegget for øvrig er uendret.  
 
Vi vil ta kontakt ved prosjektslutt. 

--  

Audun G. Løvlie 

Rådgiver | Adviser 

Seksjon for personverntjenester | Data Protection Services 

T: (+47) 55 58 23 07 

 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS | NSD – Norwegian Centre for Research Data 

Harald Hårfagres gate 29, NO-5007 Bergen 

T: (+47) 55 58 21 17 

postmottak@nsd.no     www.nsd.no 

 

  

mailto:postmottak@nsd.no
http://www.nsd.no/
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

Huskeliste til meg selv 

Ta med noe drikke (evt. snaks til deltaker).  

Gi de også et ark og en penn (da har de noe å fikle med underveis).  

Praktisk innledende info 

 Tusen takk for at du stiller  

 Presenter meg selv og prosjektet 

 Samtykke til lydopptak 

 Kan trekke seg + info anonymisert 

 Taushetsplikt 

 Kan trekke deg fra prosjektet når du måtte ønske det.  

 Kan få lese eget intervju hvis ønskelig 

 Si ifra hvis vi skal ta en pause 

 Intervjuet varer ca. 1 ½ time 

 Jeg kommer til å notere meg noen stikkord underveis 

Sett på lydopptaker! 

Backup setninger tilfelle vanskelige tema 

«Nå kjenner jeg at dette kanskje er litt rart/vanskelig/for nært, nå lurer jeg på om dette er for 

privat, synes du det? Skal vi prate om noe annet, eller er det greit for deg å prate om dette?» 

 «Jeg ser dette går inn på deg/er vanskelig… Vil du ra en pause?» 

«Er det noe mer du vil si om dette, eller skal vi gå videre?» 

Livsformsintervju – del 1  

 «Jeg er her i dag for å snakke med deg om hverdagen din og om hvordan det er å være 

etterkommer av innvandrere. Jeg vet ingenting om hvordan det er å være etterkommer 

av innvandrere i Norge, her er det du som er eksperten. Derfor er jeg veldig interessert 

i å snakke med deg. I dette intervjuet vil jeg gjerne høre litt om hvordan du har det, 

hva du er opptatt av, hva du gjør, og hvordan du opplever hverdagen din på skolen, 

fritiden og hjemme. Derfor tenkte jeg vi kunne snakke litt om hva du gjorde i går.» 

 «Men før vi setter i gang, kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv? Jeg 

kjenner jo ikke deg.» 

 «Om vi går tilbake til i går morges, skal vi starte der?»  
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 «Det er fint om du forteller det du husker fra gårsdagen, og hvis det er ting jeg lurer på 

eller ikke helt forstår, kommer jeg til å spørre om det» 

For å peile inn igjen etter en liten avstikker:  

Hvis informanten gir en kort oppsummering fra gårdagen, kan man f.eks. si «nå har du gitt et 

godt overblikk over gårsdagen, så da vil jeg gjerne at vi går nærmere inn i hva du fortalte. La 

oss gå tilbake til begynnelsen. Du våknet…». Her kan man ta en pause og håpe på at 

informanten fortsetter å snakke, hvis ikke kan man f.eks. spørre hvor våknet du, var det noen 

andre der, hvordan våknet du, osv?. 

 «Du husker kanskje jeg sa at jeg gjerne vil høre om hele dagen i går – la meg se – vi var 

kommet til at du var på skolen, var vi ikke?». 

Suppleringsspørsmål/oppfølgingsspørsmål  

 Hva gjorde du da?  

 Kan du fortelle om..?  

 Hva skjedde da? 

 Kan du huske hva du følte/tenkte? 

 Er det vanlig at dette skjer, eller var det mer uvanlig? 

 Var det noen andre sammen med deg der? (Hvem er disse?) 

 Hvordan kom du opp i den situasjonen? 

 Forstår jeg deg riktig...?  

 Var det sånn at…?  

 Ok…men om vi går tilbake til det du sa om… 

 ‘Du sier du…., kan du fortelle litt mer om det?’ 

 ‘Du sier du pleier å…., kan du gi et eksempel?’  

 Hvordan reagerte du? Hva tenkte du? Hva gjorde du?  

 Når du sier det var skremmende, hva var det som var skremmende? 

 Istad fortalte du at… hvordan var det denne gang?  

 Når det skjedde (hendelse), hvem var tilstede da? 

 Når du sier at du alltid har vært opptatt av …, kan du si litt mer om det? 

 Men når du sier at …, er det sånn at…har jeg forstått deg riktig, mener du at… 

 Er det sånn det pleier å være for deg? 

 Når du tenker tilbake, husker du første gang du…? 

 Er det sånn det pleier å være? 

 Men du, jeg lurte på det du sa i sted... 

 Om vi går tilbake til da du gikk på fotballtrening... 

 Pleier du.., er det alltid sånn at..., hva synes du om det da?  
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Semistrukturert intervju – del 2 

Integrering 

 Nå har du fortalt meg om hverdagen din, opplever du at du er integrert? 

 Det blir snakket veldig mye om integrering i medier og fra politikeres side. Hvilket 

forhold har du til integreringsbegrepet?  

o Hva mener du at det betyr? 

o Finnes det andre ord vi kan bruke i stedet for integrering? 

o Hva skal til for å få til integrering? 

 Hvis du kunne gi en innvandrer tre tips om hvordan han/hun lettest skal klare å bli en 

del av samfunnet i Norge, hvilke tips ville du gitt? 

Deltakelse i samfunnet 

 Hvilken betydning mener du det å engasjere seg i samfunnet utenfor familien har for å 

bli en del av samfunnet?  

o Mener du det er viktig å engasjere seg?  

 Har du noen formening om hvor man kan engasjere seg? 

 Og med hva man kan engasjere seg i?  

 Lokalmiljøet eller i mer nasjonale eller regionale organisasjoner? 

 Er det viktig for innvandrere i Norge å delta i samfunnet? 

 Hvordan tror du det er viktig for innvandrere i Norge å delta i samfunnet?  

o Tror du det er viktig for dem å bli en del av det norske storsamfunnet?  

o Eller tror du det er viktigst å være en del av mindre lokalmiljøer? 

Kjønn 

 Har gutter og jenter forskjellige fritidsaktiviteter?  

o Er det slik at jentene må hjelpe til mer hjemme enn det guttene må?  

o Hva med innetid og generelle forventinger til de ulike kjønnene?  

o Kan du gi eksempler?  

 Tror du det er en forskjell hos gutter og jenter hvilke venner man får, altså hvor de er 

fra?  

o Tror du at et av kjønnene har lettere for å få seg venner med samme etniske 

bakgrunn som de, eller tror du det ikke er en forskjell?  

 Har du hatt kjæreste, eller har du?  

o Hvordan reagerer familien din på det?  

o Hvordan reagerer vennene dine på det?  

Avslutning  

«Jeg tenker vi kan avrunde nå, har du noen spørsmål eller noe mer du har lyst til å fortelle 

meg?» 
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«Det har vært veldig fint å få snakke med deg, og jeg setter virkelig pris på at du tok deg tid 

til å delta på intervjuet».  

«Hvis du har noen spørsmål så er det bare å kontakte meg, du har min kontaktinfo. i 

infoskrivet».  
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Norsk minoritetsungdom og deltakelse i samfunnet» 

Vil du delta i et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut av hvordan andregenerasjons 

innvandrerungdom deltar i samfunnet, og hvordan de føler seg inkludert? I dette prosjektet er 

jeg opptatt av helt hverdagslige ting, slik som skolehverdagen og hva du gjør på fritiden. 

Dette er viktig kunnskap å ha for at vi som medborgere og nasjon skal kunne imøtekomme 

alle mennesker som kommer til Norge på en best mulig måte. Dette prosjektet har som mål å 

finne ut av hva mennesker med innvandrerbakgrunn synes er viktig for å være en del av det 

samfunnet de bor i.  

For å delta må du være mellom 16 og 22 år, og ha to foreldre som har innvandret til Norge.  

Hva innebærer deltakelse i prosjektet 

Prosjektet er et mastergradsprosjekt ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 

Deltakelse i prosjektet innebærer at du deltar på et intervju som har en varighet på ca. 1 – 1,5 

time. Intervjuet vil bli gjennomført på et tidspunkt som passer deg.  

Intervjuet vil bli delt inn i to deler. I den første delen snakker vi om din hverdag. Vi tar 

utgangspunkt i en helt konkret dag og snakker om hva som skjer fra morgen til kveld.  

I den andre delen av intervjuet er det mer konkrete spørsmål. Eksempler på spørsmål er: 

 Hva er viktig for å føle seg som en del av samfunnet man bor i?  

 Parallellsamfunn, har vi fått det i Norge? 

 Er det forskjell på kvinner og menns deltakelse i samfunnet? 

 Hva betyr ordet integrering for deg?  

Intervjuet vil bli tatt opp på lydopptaker, om du godkjenner det, slik at viktig informasjon 

ikke blir oversett eller glemt.. Senere vil lydfilen bli transkribert, dvs. at intervjuet blir skrevet 

ned. Du kan gjerne lese intervjuet og komme med eventuelle innspill eller 

tilleggsinformasjon. All informasjon om deg vil bli anonymisert og lagret på en forsvarlig 

måte.  
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Hva skjer med informasjonen om deg 

Det du forteller i intervjuet vil bli brukt i mastergradsoppgaven, og vil i tillegg også muligens 

bli brukt i kronikker, presentasjoner, artikler, og vitenskapelige publikasjoner. 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 

ditt samtykke.  

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Andrea Tharaldsen per telefonnummer 

48263448 eller på epost andrthar@student.sv.uio.no. Du kan også kontakte veileder Sigrun 

Marie Moss på telefon 91135795 eller på e-post s.m.moss@psykologi.uio.no. 

 

Samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet «Norsk minoritetsungdom og deltakelse i 

samfunnet» 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet og er villig til å delta  

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

Jeg vil gjerne bli tilsendt sammendraget av intervjuet til eposten min slik at jeg kan lese 

gjennom det og komme med eventuelle innspill eller tilleggsinformasjon. De eventuelle 

kommentarene skal sendes tilbake til Andrea Tharaldsen på andrthar@student.sv.uio.no innen 

2 uker etter at du har mottatt intervjuet. 

Send meg det transkriberte intervjuet på epost:    JA   NEI 

 

Epost adresse 

 

Mobilnummeret mitt så jeg får påminnelse om at intervjuet er sendt til meg på epost.  

 

mailto:andrthar@student.sv.uio.no
mailto:s.m.moss@psykologi.uio.no
mailto:andrthar@student.sv.uio.no

