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Sammendrag 

Tittel: Gatefeltet – En studie av vold, respekt, ære og etnisitet i Oslos gatekultur 

Skrevet av: Sharam Khalifeh  

Veileder: Prof. Sveinung Sandberg  

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, høsten 2017 

Utgangspunktet for oppgaven har vært et ønske om å forstå voldsutøvelsen som finner sted i 

enkelte ungdomsmiljøer i Oslo. Jeg har snakket med gutter i alderen 16-28 år. I samtalene 

med guttene kom det frem at mye av volden ble utøvd som en reaksjon på det de oppfattet 

som respektløs eller ærekrenkende adferd. Konfrontasjonene begynte ofte med et stygt blikk 

eller en verbal fornærmelse. Andre ganger søkte de en mulighet til å slåss. Gjennom 

voldsutøvelsen kunne de sette seg i respekt eller sørge for at de ble fryktet. Da ble de ikke 

plaget eller trakassert, og de opplevde beundring og aksept. Slåsskampene endte imidlertid 

noen ganger opp med å bli vedvarende konflikter med mange involverte og flere sammenstøt. 

Det var heller ikke uvanlig at slåsskampene og konfliktene ble et samtaleemne når gutta 

møttes i ulike sammenhenger.  

Jeg ville analysere denne atferden i den sosiale og kulturelle konteksten den faktisk utspiller 

seg i. Denne konteksten kan avgrenses og presiseres empirisk og teoretisk ved hjelp av 

Bourdieus feltbegrep. Geografisk er feltet som studieobjekt begrenset til områder i bydeler i 

Groruddalen, i bydel Søndre Nordstrand og i indre øst. Dette er bydeler med høy 

innvandrertetthet. Nærværende oppgave er således en empirisk studie av «gata» som et sosialt 

og kulturelt felt i bourdieusk forstand, og samtalene med guttene er analysert i lys av 

Bourdieus begrepsapparat. Feltet har jeg valgt å kalle gatefeltet. 

I gatefeltet konkurrerer gutta om feltets spesifikke kapital, her kalt gatekapital. Gatekapital er 

økonomisk, kulturell og sosial kapital som er verdifull og etterstrebet i gatefeltet. Den fremste 

formen for gatekapital er respekt. Respekt i gatefeltet virker i samspill med frykt, ære og 

etnisitet. Et sosialt nettverk som kan mobiliseres i konflikter, og et rykte som voldelig, 

sensitiv overfor fornærmelser, god til å slåss, tøff og fryktløs, er andre former for gatekapital. 

Konkurransen om gatekapital skjer i henhold til en logikk som er særegen for gatefeltet. 

Denne logikken viser seg gjennom voldspraksiser og andre praksiser som har som formål å 

akkumulere gatekapital eller forhindre tap av gatekapital. Andre praksiser er eksempelvis 
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spredning av vandrehistorier som skildrer voldsutøvelse, spredning av et rykte som beskrevet 

ovenfor, og mobilisering av familie og venner i situasjoner der voldelige konfrontasjoner er 

en nærliggende mulighet. Den etniske komponenten viser seg ved at etnisk norsk ungdom 

generelt stiller svakere i gatefeltet, fordi det er en antagelse om at de ikke er tilbøyelige til å 

anvende feltets praksiser. Motsatt er det en antagelse om at innvandrere i utgangspunktet er 

villige til å benytte seg av praksisene. Disse antagelsene resulterer i en lavere terskel for å ty 

til vold mot etnisk norsk ungdom. Det fører også til at etnisk norsk ungdom som vil lykkes i 

feltet må motbevise antagelsene, noe som ofte skjer gjennom en overdreven bruk av 

voldspraksisene.  

Intervjuene i denne studien typer på at det er innvandrere og norskfødte barn av innvandrere 

som dominerer i gatefeltet i de innvandrertette bydelene i Oslo. I oppgaven fremheves særlig 

to grunner til dette. Før det første, en større andel innvandrere og barn av innvandrere har 

mindre av kulturell, sosial og økonomisk kapital som er verdsatt og som kan nyttiggjøres 

utenfor gatefeltet. Virkningen av dette er tosidig. Mangelen på relevant kapital gir dårligere 

forutsetninger for å lykkes, og kan lede til følelser av avmakt og utilstrekkelighet. I gatefeltet 

derimot, vil ikke mangel på denne kapitalen slå negativt ut i like stor grad. Der vil de oppleve 

at forutsetningene for å lykkes er bedre. Dermed oppstår det samtidig en frastøtende effekt 

utenfor gatefeltet som bidrar til å dytte innvandrerungdommen inn i det, og en tiltrekkende 

effekt fra innsiden av gatefeltet som drar dem inn. Hertil kommer at den fysiske nærheten til 

gatefeltet gjør det mer tilgjengelig og påtrengende.  

For det andre, mange av innvandrerungdommene er vokst opp i en kultur som har sitt opphav 

i land der det ennå er vanlig med fysisk oppdragelse, og der det fortsatt eksisterer en utbredt 

respekt- og æreskultur. I disse kulturene er det mange sosiale normer som regulerer hva som 

er respektfull og ærefull adferd, og hva som er respektløs og æreløs adferd. Ære- og 

respektløse handlinger straffes ofte fysisk innad i familien, og utad kan en selv og hele 

familien miste ansikt og havne i vanære. Sosialiseringen og oppdragelsen som finner sted i et 

hjem med disse kulturelle trekkene, preger ungdommens habitus og kroppsliggjøringen av 

kulturell kapital. I oppgaven argumenterer jeg for at denne pregingen gjør at terskelen for å 

delta i gatefeltet blir lavere og utøvelsen av feltets praksiser lettere. Respekt- og æreskulturen 

vinner gjenklang i gatefeltet, og voldseksponeringen hjemmefra gjør ungdommen mer 

tilbøyelig til å anvende feltets voldspraksiser. 
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1 Innledning 

1.1 Tema og aktualitet  

Oppgavens bakteppe er en pågående samfunnsdebatt i Norge. Det er en samfunnsdebatt som 

berører temaer som kriminalitet, innvandring, etnisitet, marginalisering, utenforskap, 

islam/sharia, lovløshet, høyreekstremisme, radikalisering, ghettodannelse, kulturrelativisme/-

konservatisme og religionsfrihet versus ytringsfrihet, alt i en svimlende røre. Debatten svinger 

fra tema til tema, og av og til nevnes flere av dem i samme åndedrag. Tidvis foregår debatten 

som en formell debatt mellom landets politikere, det være seg på TV, radio eller Stortingets 

arenaer. Andre ganger kommer ytringene i en friere kontekst, som et innlegg i avisen eller en 

uttalelse i et intervju. Debatten er ikke forbeholdt offentlige personer. I offentlige rom, og da 

spesielt på nett, foregår det en aktiv diskusjon mellom engasjerte borgere. Det er bare å ta en 

titt på nettavisenes kommentarfelt og de mange blogger som finnes der ute for å få bekreftet 

folks sterke trang til å uttrykke seg om disse temaene. Av spesiell interesse her er diskusjonen 

rundt voldsbruken i enkelte ungdomsmiljøer i Oslo.  

Dette er diskusjoner og bekymringer som i lengre tid har vært på dagsordenen i våre 

naboland, men som oftere og med større interesse drøftes her hjemme. I Sverige har det i 

årevis pågått en debatt om situasjonen i bydelen Rosengård. Enkelte medier og politikere har 

tegnet et bilde av Rosengård som et lovløst område som verken politi eller brannvesen våger 

seg inn i. På ett nivå diskuteres konsekvensene av en slik realitet, men på et annet nivå 

diskuteres det like iherdig om situasjonen i Rosengård virkelig er slik som beskrevet. På den 

svenske kanalen SVT1 ble det 12.9.13 holdt en debatt om de mange skyteepisodene som 

hadde funnet sted i Gøteborg den siste tiden. Daværende sikkerhetsrådgiver Olle Fjordgren, 

en av debattantene, karakteriserte tilstanden som en lavintensiv asymmetrisk borgerkrig. 

Sosiale aktører i området ga et mer positivt og nyansert bilde av situasjonen.  

Den samme diskusjonen pågår blant annet i forhold til Vollsmose i Danmark og ZUP-

bydelene («Zone à urbaniser en priorité») i Frankrikes hovedstad. Dette er relevant fordi 

mange frykter, heriblant norske politikere, at deler av Oslo er i ferd med å ende opp som disse 

stedene. Da er det en oppfatning av områdene som farlige og nærmest lovløse ghettoer som 

legges til grunn. Områdene man følger ekstra nøye med på er i bydelene Alna, Grorud, 
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Stovner, Søndre Nordstrand og bydelene i indre Oslo øst, alle bydeler med en høy andel 

innvandrere.  

Hva menes det egentlig når det implisitt og eksplisitt gis uttrykk for at det er lovløse områder 

i land som Sverige, Danmark, Frankrike, og kanskje etter hvert Norge, om vi skal tro enkelte? 

Dette er rettsstater med full jurisdiksjon over de aktuelle områder. De jure gjelder Norges 

lover overalt i Oslo. Kriminaliteten som finner sted her er ikke akseptert av staten. Det er 

således en de facto lovløshet man frykter. Men det er heller ikke slik at staten har gitt opp å 

håndheve lovene i disse områdene. Så vidt meg bekjent er politiet til stede og de etterforsker 

og gjør arrestasjoner. Dermed er det ikke lovløst i den forstand at Norges lover ikke gjelder 

der, eller at lovbrudd som skjer der ikke forfølges av politiet. Det er trygt å si at det ikke er 

noen steder i Oslo som er lovløse, men det er heller ikke fritt for kriminalitet. Politiet har god 

kontroll, men ikke full kontroll, og det er en del individer i disse områdene som ikke er 

lovlydige. Bekymringene som knytter seg til disse områdene bør allikevel tas alvorlig. En 

måte å gjøre det på er å prøve å forstå den rasjonaliteten som bidrar til kriminell adferd. Da vil 

man også lettere kunne iverksette tiltak for å forebygge og forhindre kriminalitet, herunder 

voldshandlinger. 

Min arbeidstese er at en del av denne lovstridige atferden skjer i en kulturell og sosial 

kontekst som her kalles gatefeltet. Kulturen i dette feltet er en gatekultur med globale 

fellestrekk og lokale variasjoner, og den har eksistert i Norge før innvandringen begynte på 

60-tallet. Men innvandringen har unektelig satt sitt preg på denne gatekulturen. Gatekulturen 

er, som annen kultur, ikke statisk, men dynamisk. Et trekk ved denne kulturen som er særlig 

interessant for mitt vedkommende er vold og trusselen om vold. Voldstemaet inngår i et 

relasjonelt nett av temaer, som inkluderer ære, respekt og etnisitet. Denne volden begås 

hovedsakelig mellom ungdommer ute på gata, i det offentlige rom. Mitt primære anliggende 

er å analysere denne atferden i den sosiale og kulturelle konteksten den faktisk utspiller seg i. 

En kontekst som ikke nødvendigvis er synlig for menigmann eller politikere flest. Denne 

konteksten kan avgrenses og presiseres empirisk og teoretisk ved hjelp av Bourdieus 

feltbegrep.  

Gatefeltet er som andre felt et relativt avgrenset sosialt og kulturelt mikrokosmos. I feltet 

eksisterer det spesifikke former for kapital som er verdsatt og etterstrebet av feltdeltagerne. 

Volumet og sammensetningen av denne kapitalen differensierer mellom individene. Mer 

kapital gir deg en bedre posisjon i feltet med høyere anseelse og større handlingsrom. Streben 
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etter feltets kapital kan observeres gjennom interaksjonen mellom deltagerne. Noen 

handlinger gjentar seg. Disse handlingsmønstrene er feltets spesifikke praksiser. Praksisene 

repeteres og har stor betydning innad i feltet fordi de erfaringsvis kan forbedre ens posisjon i 

feltet. Praksisene er motivert av egeninteresse, en interesse i feltets spesifikke kapital.  

I den grad tilbøyeligheten til fysisk maktutøvelse og dominans er et naturlig instinkt i oss, 

avlæres dette gjennom sosialisering og oppdragelse. I Norge og kulturelt sammenlignbare 

land, får folk flest innprentet en aversjon mot å ty til vold mot et annet menneske. Det har blitt 

en terskel som mange har vanskeligheter med å trå over, uavhengig av om man bryter loven 

eller ei. Hypotesen er at dette ikke gjelder på samme måte i gatefeltet, men at vold der tvert 

imot oppmuntres og belønnes i mange situasjoner. En side av det er vold som praksis i 

gatefeltets kontekst. Da er fokuset hvilke vurderinger, hensyn og omstendigheter som gjør seg 

gjeldende i gatefeltet når feltdeltageren velger å ty til vold. En annen side som er vel så 

interessant er spørsmålet om det er noe i eller med sosialiseringsprosessen og den kulturelle 

oppdragelsen til feltdeltagerne som kan ha virket inn på deres tilbøyelighet og villighet til å 

utøve vold, og med det bryte loven og trosse lovgivers vilje. Bourdieus teorier gir, spesielt 

gjennom begrepene kroppsliggjort kulturell kapital og habitus, muligheter for å utforske også 

dette perspektivet. Det teoretiske «feltet» vil forklares inngående i teorikapittelet, og det 

kulturelle og sosiale «gatefeltet» vil forklares i analysen av empirien. 

1.2 Problemstillinger 

Problemstilling:  

Hva er gatefeltets logikk og hvordan manifesterer den seg?  

Feltets logikk sier noe om hva slags kapital som er verdsatt i feltet, og hvordan man kan og 

bør handle og fremstå i ulike situasjoner for å akkumulere denne kapitalen. 

Delproblemstillingene tar for seg ulike sider av denne logikken.  

Delproblemstillinger:  

a) Hvordan brukes vold i gatefeltet?  

Hypotesen er at praksiser som går ut på å utøve vold, true med vold og spre historier 
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om vold er anerkjent og akseptert i gatefeltet. Gatefeltets logikk sier da noe om når, 

hvordan og hvorfor denne volden utøves. 

b) Hvordan virker respekt, frykt og ære i gatefeltet?  

Antagelsen er at mange av praksisene i feltet, herunder voldspraksisene, på ulike 

måter er motivert av respekt, frykt og ære.  

c) Hvilken innvirkning har etnisitet i og på gatefeltet?  

Dette spørsmålet er todelt. Det er et spørsmål som berører feltets indre anliggender; 

om hvordan etnisitet forstås og brukes av deltagerne i gatefeltet i konkurransen om 

feltets kapital. Det er også et spørsmål som berører en større kontekst, som et spørsmål 

om etnisitetens rolle i forholdet mellom gatefeltet og det øvrige sosiale rom. Har 

etnisitet, herunder kulturell bakgrunn, noe å gjøre med forutsetningene for å delta i 

gatefeltet og tilbøyeligheten til å anvende dets praksiser?  

1.3 Motivasjon og mål 

Motivasjon 

Min interesse for oppgavens tematikk kommer delvis av de erfaringer jeg har gjort meg 

gjennom min egen oppdragelse og oppveksten i Groruddalen i Oslo og delvis av en 

observasjon av aktuelle pågående samfunnsdebatter.  

Erfaringer som jeg trekker på kommer primært fra min oppvekst i ungdomsmiljøer i bydelene 

Stovner og Alna. Dette var og er ungdomsmiljøer preget av volds- og rusbruk. Jeg har hatt og 

har fortsatt venner og bekjente fra disse miljøene. Med disse har jeg utallige timer med 

samtaler og refleksjoner. Vi har diskutert våre oppvekstsvilkår, vårt etniske opphav og 

kulturelle likheter og forskjeller, egne og andres forventninger til oss, våre personligheter med 

mer. Alt i et forsøk på å forstå hvorfor vi gjorde som vi gjorde i ungdomsåra og hvorfor 

mange fortsatt gjør som vi gjorde. Det er ønsket om å oppnå denne forståelsen som vil drive 

arbeidet mitt fremover. Vi vet nå at mye av det vi gjorde var umoralsk og ulovlig, men hvor 

klare var vi over det da? For mange av oss var det vanskelig å forholde seg til det som for oss 

var abstrakte regler og forventninger i de svært konkrete daglige interaksjonene. Vi måtte 

forholde oss til det som var tett på, situasjoner som krevde at du tok valg på stående fot. Fra 

vårt perspektiv overlevde vi, vi gjorde det vi opplevde som nødvendig for å lykkes der og da. 
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Vi ville bety noe der vi vokste opp og bli respektert av dem som vi identifiserte oss med. Vi 

ville kjenne på følelsen av å bli sett opp til og beundret, kjenne på det at vi var viktig for noen, 

at noen trengte at vi stilte opp for dem. Å føle på alt dette er normalt, det er menneskelig og 

ufarlig. Det som var farlig og problematisk var de fremgangsmåtene vi brukte for å 

tilfredsstille dette behovet for anseelse og anerkjennelse. Følelsen av bemektigelse, beundring 

og suksess kunne bli altoppslukende. Vi var sultne på det. Det var et behov mange av oss ikke 

fikk dekket på andre måter og på andre arenaer. Mange grep til vold, det oppnådde det man 

ønsket, det var tilgjengelig og kjent for oss og vi var tilbøyelige til å bruke det.  

Mål 

Jeg håper at oppgaven kan gi verdifull og interessant innsikt i Oslos gatekultur, og at den kan 

informere og berike den pågående samfunnsdebatten.  

Den offentlige diskusjonen har også berørt min private sfære. Jeg har en norsk svigerfamilie 

bestående av mange oppegående mennesker som er genuint interessert i samfunnsutviklingen. 

Vi har hatt mange diskusjoner rundt middagsbordet om temaer som er av relevans for min 

oppgave. Min svigerfamilie har, i likhet med mange andre, uttrykt særlig bekymring knyttet 

til økt innvandring, manglende integrering av innvandrere, kriminalitet og sub(u)kulturer og 

den raskt stigende andelen ikke-vestlige innvandrere i sør og øst i Oslo. Min kones foreldre og 

besteforeldre har bodd på Stovner i 30-40 år; de har med egne øyne sett lokalsamfunnet sitt 

gjennomgå det som i deres øyne er raske, drastiske og bekymringsfulle endringer. Jeg tror det 

er mange nordmenn som har de samme diskusjonene og bekymringene i sine hjem.  

Som en ikke-vestlig innvandrer som har vokst opp i de områdene som det uttrykkes 

bekymring for, har det vært veldig interessant å høre på og delta i disse samtalene. På sett og 

vis er det surrealistisk å samtale om mennesker som jeg selv i mange henseende identifiseres 

og assosieres med. Hjemme hos mine foreldre og min familie snakker vi også om disse 

temaene, men da fra et annet perspektiv - vi er både dem og oss.  

Målet med denne avhandlingen er å tilby interesserte en velskrevet og velfundert utforskning 

av problemstillingene mine. Kanskje kan jeg nyansere diskusjonene rundt middagsbordet. 

Samtidig er det en personlig refleksjons- og læringsprosess. Jeg skal forske og gjøre et større 

vitenskapelig arbeid for første gang. Underveis vil jeg møte på teoretiske og praktiske 
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utfordringer. Å takle disse utfordringene på en faglig og etisk forsvarlig måte er i seg selv et 

mål.  

Videre håper og tror jeg at mitt bidrag vil gi noe nyttig til det akademiske feltet. Jeg har 

benyttet meg av arbeider og teorier skrevet av andre og på samme måte vil muligens noen 

kunne bygge videre på mitt arbeid. Slik kan min avhandling bli et lite trappetrinn opp til en 

bedre kollektiv forståelse av samfunnet vi lever i.  

1.4 Avgrensing, presisering og oppgavens 

oppbygning 

Presisering og avgrensing 

De formelle rammene og formkravene for masteravhandlingen gir noen absolutte grenser. Det 

er blant annet satt et tak for maks antall ord, slik at oppgavens kvantitative omfang er 

begrenset.  

Videre er det slik at masteravhandlingen inngår i en mastergrad i rettssosiologi, noe som 

innebærer en faglig føring. Den faglige avgrensningen har vært vanskelig. Med bena plantet i 

den juridiske tradisjonen vil man kanskje si at rettsosiologi er en tverrfaglig tilnærming til 

rettsvitenskapelige temaer. Tyngden kan imidlertid flyttes over til sosiologien, og fra det 

ståstedet kan de temaer som rettssosiologien befatter seg med sies å tilhøre en gren innenfor 

sosiologien. Sett i lys av det jeg har forsket på og de perspektivene jeg har inntatt, vil jeg si at 

jeg lener meg kraftig mot sosiologien der jeg berører temaer som gir både rettssosiologiske og 

kriminologiske innsikter.  

Retten er normativ. Rettsreglene gir uttrykk for hvilken adferd staten ønsker av sine borgere 

og hvilken adferd de ikke ønsker. De er manifestasjoner av lovgivers vilje, og i et ideelt 

demokrati er lovgivers vilje sammenfallende med folkets vilje. Videre bestemmer mange av 

rettsreglene hvilke konsekvenser som kan eller vil følge av en gitt begivenhet, handling eller 

unnlatelse. Konsekvensene bør også ideelt sett harmonere med folkets rettferdssans. 

Hvorfor folk velger å følge statens rettsregler er det skrevet mye om. Er det av frykt for 

sanksjoner, og da særlig straff? Er det fordi det er i deres umiddelbare eller langsiktige 

interesse? Er det fordi det gagner samfunnet eller andre best? Er det på grunnlag av en 
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pliktfølelse? Er det av respekt for lovgivers vilje og i den demokratiske forlengelsen av dette, 

folkets vilje? Eller er det fordi man anser rettsreglene som rettferdige og moralsk aktverdige?  

Straff som sanksjon er et incentiv som er konkret, målbart og som regel forutsigbart i en 

velfungerende rettsstat. I et strafferettslig perspektiv har kriminologer skrevet mangt og godt 

om hva som er og bør være straffens hensikt. Er det for å hevde samfunnsmoralen og styrke 

solidaritet blant folk? Er det for å hevne den fornærmede og pårørende? Er det et sadistisk 

ønske om å påføre forbryteren smerte? Er det av preventive hensyn? Er det for å vise statens 

suverenitet som lovens håndhever? Er det statens pålagte plikt etter samfunnskontrakten? 

Eller er det for å rehabilitere og behandle den straffedømte slik at vedkommende blir en 

funksjonsdyktig samfunnsborger som kan skille mellom rett og galt? Uavhengig av hvilke av 

disse forklaringene man finner nærliggende, er det en kjensgjerning at mennesker, til tross for 

trusselen om straff og hva enn dens formål måtte være, til stadighet bryter loven. Og kriminell 

adferd generelt, og voldelig adferd spesielt, eksisterer i alle samfunnslag og etniske grupper 

og den finner sted i utallige ulike situasjoner.  

Det er slik at statens rettsregler ikke eksklusivt påvirker, styrer og begrenser et individs 

adferd. Rettsreglene virker ikke alene i et lukket normativt rom, men heller i samspill og 

konkurranse med mange andre normsett, hensyn, interesser og forventninger som alle drar og 

dytter i individet. Disse hensynene veier noen ganger tyngre enn hensynet til loven og dens 

formål (Moore, Fra Ret og samfundsmæssig forandring: det semiautonome sosiale felt som et 

egnet studieobjekt, 1973, 2013). Hvordan slike hensyn gjør seg gjeldende i gatefeltet er 

gjenstand for analysen.   

Oppgavens oppbygning 

Oppgaven består av ni kapitler, nummerert fra 1-9 i innholdsfortegnelsen. De fleste kapitlene 

har nivådelte underkapitler. Kapittel 1 er en generell innledning. Der presenterer jeg 

oppgavens tema og problemstillinger og gjør rede for relevant forskning på området. I kapittel 

2 tar jeg for meg teorien og de sentrale begreper som er brukt i analysen. Kapittel 3 forklarer 

mine metodevalg.  

Analysen er delt inn i fire hovedkapitler. I kapittel 4 ser jeg på vold som en praksis i gatefeltet 

og hvordan blikk kan eskalere til fysisk konfrontasjon. Kapittel 5 er et analysekapittel med 

flere underkapitler. Der analyserer jeg hvordan respekt og frykt virker og hvordan man 
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gjennom rykte og vandrehistorier kan vinne respekt og fremprovosere frykt. Det neste 

kapittelet er analysens kapittel 6, som omhandler ærens plass i gatefeltet. Der har jeg også 

analysert de paradoksale situasjonene som kan oppstå når feltdeltagerene forsvarer æren sin i 

feltet. Det siste analysekapittelet har to underkapitler som handler om henholdsvis etnisitetens 

rolle i gatefeltet og praksisen med å mobilisere når det oppstår konflikter.  

I kapittel 8 diskuterer jeg på friere grunnlag, men også her har jeg prøvd å være tro mot 

Bourdieus begreper, slik de er brukt i analysen, vise til relevant forskning samt avklare 

begrepsbruk der jeg finner det hensiktsmessig. I dette kapittelet løfter jeg blikket og forsøker 

å se gatefeltet og deltagelsen der i en større kontekst. Jeg skriver om vold, respekt, frykt og 

ære som kulturelle trekk i hjemmekulturen som kan fasilitere for deltagelse i gatefeltet, om 

feltets eksistensvilkår og om avmakt og fremmedfølelse som henholdsvis mangel på generell 

kapital og en habitus som ikke er tilpasset storsamfunnets sosiale og kulturelle forhold. 

Oppgavens kapittel 9 er en oppsummerende avslutning. Der vil jeg kort oppsummere 

analysen og diskusjonen og besvare problemstillingene. 

1.5 Forskningsstatus og teoretisk og empirisk 

plassering av oppgaven 

Jeg vil begynne med en gjennomgang av et utvalg relevant og konkret forskning, før jeg mer 

generelt drøfter de fagfelt og teoretiske retninger som oppgaven berører eller står i en nær 

relasjon til. Jeg vil peke på likheter og ulikheter der jeg finner det aktuelt og interessant. 

Det er en lang tradisjon for å forske på gatekultur. Fra USA er kanskje Bourgois’ In Search of 

Respect (2003) mest kjent. Det er en etnografisk studie som viser hvordan dopselgere og -

brukere navigerer i et sosialt komplekst og voldelig dopmarked i Øst-Harlem. Uten å 

unnskylde eller akseptere det, gir boken uttrykk for at volden og narkotikakriminaliteten er et 

symptom på sosial marginalisering. Særlig interessant for mitt eget arbeid er Bourgois’ 

beskrivelser av volden som et middel for å oppnå respekt og anerkjennelse og hypotesen om 

at dopselgerne ikke mangler sosial kompetanse og evner, men at kompetansen og evnene ikke 

har en verdi utenfor dopmarkedet.  

Elijah Andersons Code of the Street (1999) begynner å dra på årene, men er fortsatt ansett 

som et relevant verk i forskningsfeltet som befatter seg med studier av gata. I boken studerer 

han hvordan unge menn, primært afroamerikanere, navigerer på gata i sosioøkonomisk 
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belastede områder i bykjernen. Et av hovedpoengene er at en forutsetning for å lykkes i 

gatemiljøet er evnen til å forstå gatas koder. Mange av disse kodene dreier rundt respekt og 

vold, der vold på ulikt vis benyttes til å sette seg i respekt. To andre viktige teser er at de unge 

mennenes grad av engasjement og evne til å mestre gatas koder varierer, og at dette påvirkes 

av i hvilken grad mennene føler seg hjemme i den dominante kulturen utenfor gata og de 

kodene som er gjeldende der. De som ikke opplever aksept, mestring og respekt i den 

dominante kulturen, vil delta mer aktivt i gatas subkultur. Noen er flinkere til å veksle mellom 

gatas kode og det Anderson kaller den anstendige koden. Fordi disse opplever tilhørighet, 

respekt og mestring hjemme og på andre arenaer, har de ikke det samme behovet for å søke 

etter dette på gata. For Anderson er følgelig marginalisering og fremmedgjøring både årsak til 

og en virkning av den voldelige gatekulturen.  

Et premiss som det er viktig å ta hensyn til når man ser på forskning som er gjort i USA, er 

det faktum at rase fortsatt er et utbredt teoretisk begrep, men også en identitetsmarkør som har 

faktiske innvirkninger på folks liv. Et raseskille som fortsatt på mange måter er reelt og viktig 

for folk, er sondringen mellom svart og hvit. Rasebetegnelsen referer her først og fremst til 

hudfarge og andre fysiske trekk som hår og nese. Afroamerikanere utgjør majoriteten av den 

populasjonen som betegnes som svarte. Det må også tas med i betraktning at rase og etnisitet 

noen ganger brukes om hverandre, mens de andre ganger tillegges ulik betydning. I så måte er 

«hispanic» og «latino» gode eksempler på benevnelser som ofte brukes om både rase og 

etnisitet. Videre er det slik at selv der man i utgangspunktet kun snakker om rase og bruker 

rasedistinksjonen «black» så kommer man ikke utenom det faktum at USA har en egen 

historie og «black culture» som assosieres med rasen og som det er vanskelig å komme 

utenom. Hertil kommer at man i amerikansk forskning på forholdene i USA ofte omtaler 

majoritetskulturen som «white culture», mens sub- og motkulturer oftere kobles til 

minoritetskulturer, eksempelvis «black culture» (Anderson, 1999). 

Noe av denne kulturen lekker inn i den norske gatekulturen gjennom hip-hop- og rap 

(Sandberg, 2008). I rap og hip-hopens verden setter afroamerikanere agendaen. Der får de 

hevde seg, vise hvem de er, og de får utløp for følelser av sinne og frustrasjon. Mange 

benytter også mediet til å kritisere samfunnsforhold som de opplever som urettferdig, blant 

annet det at afroamerikanere utgjør en uforholdsmessig stor andel av de lavere sosiale 

klassene og av fengselsbefolkningen, og at de fortsatt utsettes for systematisk diskriminering 

og politivold. I Norge brukes rasebegrep sjeldent i den offentlige diskursen, det er nesten helt 
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erstattet med etnisitet, og selv det ordet er man forsiktig med å bruke. Kategoriseringen 

«innvandrer» er derimot mye brukt. Heller ikke i gatefeltet er rase en like tydelig og bevisst 

identitetsmarkør som differensierer mellom folk, selv om man innad i feltet ofte på spøk kan 

kalle hverandre «svarting» eller «neger». Her er etnisitet og nasjonalitet viktigere. Et klart 

skille går mellom innvandrere og norskfødte barn av innvandrere på den ene siden og etniske 

nordmenn med norsk opphav på den andre siden. I punkt 2.2 avklarer jeg min bruk av 

begrepet etnisitet.  

Fra Sverige er et aktuelt arbeid Philips Lalanders Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och 

droger (2009). Lalanders arbeid følger i Bourgois’ fotspor (2003), men her er Norrköping i 

Sverige den geografiske lokasjonen. Også her er etnisitet, vold, narkotika og marginalisering 

gjennomgående temaer. Fordi dette arbeidet er nyere og Norrköping er mer likt Oslo enn Øst-

Harlem, anser jeg det som mer relevant for min oppgave. Av særlig relevans er delene om 

vold i gaterommet og den opplevde marginaliseringen. Det som blant annet skiller Bourgois 

og Lalanders arbeider fra mitt, er at navet i den sosiale dynamikken her er et dopmarked, og 

informantene er først og fremst identifisert som brukere og selgere i dette markedet.  

Enda nærmere og mer relevant, både teoretisk, geografisk og empirisk, er Sandberg og 

Pedersens bok, Gatekapital (2006). Boken er i samme tradisjon som de to ovennevnte, men 

den er særlig interessant fordi miljøet som skildres er områdene langs Akerselva i Oslo, og 

analysen har en tydelig forankring i Pierre Bourdieus teorier. Dette er også den nyeste norske 

forskningen på gatekultur. Det er for øvrig verdt å nevne at boken er oversatt til engelsk og 

noe omskrevet (Sandberg & Pedersen, 2009), samt at det er publisert flere forskningsartikler 

med utgangspunkt i det samme datamaterialet (2008; 2009; 2005). Mange av funnene er 

gjenkjennbare i mitt eget datamateriale, og da spesielt voldsutøvelsen. Imidlertid er 

konteksten også her et dopmarked og informantene er brukere og selgere av narkotika. Det er 

derfor uunngåelig at voldshandlingene tolkes i lys av dopmarkedets økonomiske incentiver. 

Eksempler på hvordan dette manifesterer seg viser jeg litt lenger ut i dette kapittelet. 

Oppgaven min avviker ytterligere ved at jeg har utelatt maskulinitetsperspektivet og 

påvirkningen som hip-hop og rap kan ha på gatekulturen. Jeg har ansett dette som 

underordnet. 

En annen relevant norsk forsker er Inger-Lise Lien. Lien har forsket på de kriminelle gjengene 

i Oslo, og i den sammenheng også etnisitet, vold, migrasjon og æreskultur (2008; 2011). Av 

spesiell interesse for mitt vedkommende er hennes forskning på forholdet mellom 
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voldsutøvelse og tradisjonell æreskultur (2002). Lien skriver at «Somali, Morrocan, Pakistani 

and Turkish immigrants to Norway all come from feudal villages and seem to have brought 

their honour concerns with them (2008, s. 233)». For Lien stammer de kriminelle gjengenes 

æresfølelse fra denne føydale æreskulturen. Hun peker imidlertid på en viktig nyanse når hun 

i omtalen av Oslos pakistanske gjenger skriver at, «in general, members of the Pakistani 

community share the values to which they adhere, but the gang members seem to have 

developed a more brutal form og expressing their honour (2008, s. 234)». Man kan følgelig 

ha samme forståelse og følelse av ære, men midlene man tar i bruk for å forsvare og 

gjenopprette æren kan avvike. I hvilken grad voldsutøvelse som æresbevarende og -

gjenopprettende praksis kan tilskrives denne æreskulturen er omstridt. Jeg skriver mer om ære 

i analysekapittel 6 og i diskusjonen i kapittel 8.1.3.  

I Bakvendtland – kriminelle liv (2011) beskriver Lien push- og pullfaktorer som gjør at 

ungdom blir værende i en kriminell livssituasjon. Der Lien anvender Luhmanns autopoietiske 

system, bruker jeg Bourdieus felt. Videre er hennes informanter innsatte kriminelle involvert i 

tung organisert kriminalitet. Her inngår voldsbruken i en strategi hvis mål er å maksimere 

profitt og forretningsmuligheter primært i narkotikabransjen. Voldens incentiv er således i 

siste instans økonomisk. En betraktninger som omtales i denne boka har overføringsverdi. 

Jonathan Ilan utforsker i boken Understanding Street Culture (Ilan, 2015) gatekulturen i en 

global og konseptuell forstand. Han søker å finne, beskrive og forklare fellesnevnere i 

gatekulturen i så ulike lokasjoner som USA, Storbritannia, Irland, Brasil, Jamaica, Australia, 

Afrika, Russland og Norge. Boken viser med tydelighet at gatekultur er et fenomen som kan 

oppstå og som har oppstått mange steder i verden. I så måte er det en veldig spennende bok. 

Referansene til den norske gatekulturen er hovedsakelig til Sandberg og Pedersens forskning. 

Her vil jeg nøye meg med å fremheve og kommentere Ilans forståelse av gatekulturen som et 

spektrum (2015). I den ene enden har du gatekultur som kan kalles svak, myk, eller passiv. 

Her er gatekulturens praksiser mindre utbredt eller mindre intense, for eksempel når 

individene ikke er villige til å utøve vold, men går og kler seg på en måte som uttrykker 

gatekultur. Den myke gatekulturen vil ha en grense mot en mer allmenn og lovlydig 

ungdomskultur. I den motsatte yttergrensa finner du sterk, hard og aktiv gatekultur som 

nærmer seg organisert kriminalitet. Her er vold og trusler om vold mer utbredt og man 

investerer mye tid og krefter på å mestre gatekulturens uttrykksmåter og man søker aktivt å 

klatre i gatas sosiale hierarki. Gatekulturen som jeg studerer beveger seg over store deler av 
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dette spekteret. Det er ikke organisert gjengkriminalitet eller mafiavirksomhet, men samtidig 

er det noe annet enn vanlig ungdomskultur.  

Jeg skal forsøke å ytterligere presisere og plassere min forståelse av gatekulturen i forhold til 

den norske forskningen til Lien og Sandberg og Pedersen som er omtalt ovenfor. Jeg er 

interessert i de praksisene som har som mål å vinne respekt, spre frykt og forsvare ære. 

Praksiser som primært er motivert av økonomiske vinning er av underordnet interesse for 

meg. Hypotesen er at det handler om anerkjennelse og anseelse, ikke penger; symbolsk 

kapital, ikke økonomisk kapital. Noen ganger er både penger og respekt målet, andre ganger 

kan det som utad fremstår som typisk vinningskriminalitet være et middel for å få 

anerkjennelse og respekt.  

Eksempler er ran og salg av narkotika. Ran skjer ofte i samband med vold. Ransutbyttet, 

enten det er en jakke eller en mobiltelefon, blir et synlig bevis på og en påminnelse om hva 

man er villig og i stand til å gjøre. Noen ganger er ran og vold sammenvevde elementer i 

historier som skildrer slike hendelser.  

Når det gjelder salg av narkotika vet jeg at mange av ungdommene prøver seg som 

småselgere. Av disse gjør brorparten det antageligvis først og fremst fordi det inngir respekt. 

Som en av gutta sa da jeg spurte om hva som er småselgernes motivasjon: «For rykte, ikke for 

pengene. Kanskje en liten smule for pengene, men mest for rykte da. For å tøffe seg». Noen 

får smaken på pengene det genererer og motivasjonen skifter fra respekt til profitt. Fordi 

ungdommene som «profesjonelt» selger dop også opererer i gaterommet, må de forholde seg 

til gatefeltet og den kulturen som eksisterer der, herunder voldsutøvelsen (Sandberg & 

Pedersen, 2009). Det er dårlig for forretningene å få juling, så volden anvendes preventivt og 

avskrekkende. Man vil kunne bevege seg og gjøre forretninger i gaterommet uten frykt for å 

bli angrepet (Sandberg & Pedersen, 2009, s. 126). Videre vil voldsutøvelsen knytte seg til et 

behov for å beskytte deres bit av dopmarkedet, ved at man juler opp konkurrenter som prøver 

å selge på samme område, ved at handler som går dårlig ender i slåsskamper, eller at man 

bruker vold som et ledd i innkrevingen av gjeld for dop som er gitt på kreditt. Om dette 

skriver Sandberg og Pedersen at «the dealers sometimes tried to increase takings by cheating 

customers. That could obviously lead to trouble. ‘Pulling a fast one’ and borrowing often 

increased the likelihood of brute force» (2009, s. 122). Et annet kontaktpunkt mellom disse 

profittdrevne selgerne og de andre aktørene på gata er at mange av dem røyker hasj og 

marihuana som de kjøper av disse. All volden kan allikevel ikke tilskrives dopmarkedets 
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mekanismer, selv om volden og dophandelen på noen måter er sammenvevd. Noe av volden 

er en konsekvens av at handelen opererer innenfor en voldelig gatekulturen (Sandberg & 

Pedersen, 2009). 

Oppgavens empiriske nedslagsfelt er avgrenset som en følge av at dataene kun omhandler 

områder i bydelene i Groruddalen, i bydel Søndre Nordstrand og i indre øst. Videre, det 

segmentet av gatefeltets deltagere som jeg er interessert i er ikke hardbarka yrkeskriminelle, 

de har ikke sonet lengre fengselsstraffer og økonomisk kynisme er ikke et typisk kjennetegn. 

Den overveiende majoriteten er ikke aktive gjengmedlemmer, men noen kan ha en løs 

tilknytning som «fotsoldater» og løpegutter på lavt nivå. En slik tilknytning er sosial kapital 

som inngir respekt og frykt. Du har også de som deltar i feltet uten noensinne å begå en 

kriminell handling. De anvender ikke gatefeltets lovstridige praksiser, men benytter seg av de 

andre praksisene. I alder er de fleste feltdeltagerne fra 13 til 21 år. For den største andelen er 

deltagelsen i gatefeltet en fase. I løpet av videregående begynner de fleste å trekke seg ut av 

feltet. De som holder på forbi denne alderen blir ofte yrkeskriminelle og involverer seg i 

tyngre og organisert kriminalitet. Presset utenfra om økonomisk selvstendighet øker samtidig 

som eget behov for penger øker. En hypotese som jeg deler med andre forskere er at en 

vellykket deltagelse i gatefeltet vanskelig lar seg forene med suksess på andre arenaer, 

eksempelvis på skolen. Hvis man ikke trekker seg ut av feltet og tar seg sammen i løpet av de 

avgjørende skoleårene, vil man etter hvert forstå at de jobbmulighetene man har i det 

ordinære arbeidsmarkedet er dramatisk redusert. Dette gjør det lettere å forplikte seg til en 

kriminell karriere. Hvis man på veien også har klart å pådra seg et kriminelt rulleblad så er 

sjansene enda større for at man aksepterer den kriminelle løpebanen. For mange er det slik 

forflytningen fra gatekultur til organisert kriminalitet skjer, og den dominerende pådriveren 

for kriminelle handlinger blir økonomisk vinning. Dette har antageligvis vært tilfellet for 

mange av informantene til Lien (2011).  

Avslutningsvis vil jeg kommentere Habitus, capital, and conflict: Bringing Bourdieusian field 

theory to criminology (Sandberg & Shammas, 2016) I denne artikkelen presenterer forfatterne 

argumenter for at Bourdieus feltbegrep har et ubrukt potensiale, særlig i kriminologisk 

forskning. Forfatterne tolker begrepet og viser til noen konkrete applikasjoner som kan være 

fruktbare i studier av gata og dets aktører og aktiviteter. De konkluderer med at «gata», 

konstituerer et felt i Bourdieusk forstand, og at deres gjennomgang viser at en slik tolkning er 

i tråd med Bourdieus øvrige teoretiske rammeverk. Mitt utgangspunkt har vært at jeg 
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konsekvent og sammenhengende skal benytte meg av de sentrale begrepene til Bourdieu som 

verktøy i analysen av gatekultur; kapital, praksis, habitus og ikke minst, felt. Da jeg i 2013 

begynte på masteroppgaven, med prosjektskisse og etterfølgende prosjektbeskrivelse, var det 

et grunnleggende premiss at jeg skulle analysere gatas aktiviteter med felt som kontekst, og 

hele veien har Bourdieus feltbegrep stått i sentrum. Oppgaven utforsker således det 

potensialet som Sandberg og Shammas mener ligger i feltbegrepet.   
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2 Teori 

2.1 Bourdieus sosiologi 

Jeg bruker teori i flertall her, men avhengig av innfallsvinkel, avgrensning og 

operasjonalisering så kan det argumenteres både for at Bourdieus sosiologi består av én stor 

teori eller flere mindre teorier som står i en relasjon til hverandre. Der kapitalbegrepet står i 

sentrum kaller man gjerne teorien kapitalteori, og på samme måte bruker man benevnelsen 

praksisteori der praksisbegrepet står i fokus. Selv om man velger å se det som flere teorier så 

er det unektelig at de alle inngår i en større relasjonell sammenheng, uavhengig av om man 

kaller denne større sammenhengen for én teori. I alle tilfelle, det er med utgangspunkt i disse 

teoriene og de begreper som de innbefatter at jeg forsøker å analysere og formidle kunnskap 

om empirien. 

2.1.1 Felt 

Et felt er et teoretisk konsept, men også en faktisk sosial struktur med kulturelt innhold som 

kan identifiseres og analyseres.  

Den største sosiale enhet benevner Bourdieu det sosiale rom (1984). De mindre sosiale 

konstellasjonene kalt felt, eksisterer innenfor dette større sosiale rommet. I det sosiale rommet 

interageres det på individ- og feltnivå. Jeg vil gi ulike definisjoner som hver for seg uttrykker 

ulike sider av feltbegrepet.  

En kompakt og stringent definisjon er at et felt er et nettverk av objektive relasjoner mellom 

posisjoner (Prieur & Sestoft, 2006). Prieur og Sestoft utdyper denne definisjonen på en god 

måte (2006). De tolker det at relasjonene mellom posisjonene er objektive dithen at 

posisjonene defineres og differensieres etter objektive variabler og at disse variablene 

bestemmer forholdet mellom posisjonene uavhengig av den subjektive oppfatningen til 

enkeltindividene som besitter posisjonene. Man kan ikke gjennom ren vilje eller fortolkning 

endre på dette. De to primære variabler som bestemmer feltets posisjoner og de innbyrdes 

relasjoner mellom posisjonene er totalvolum av kapital og kapitalsammensetningen.  
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Videre kan vi lese ut av definisjonen at posisjonene i feltet står i relasjon til hverandre. Den 

enkelte posisjon kan ikke på noen meningsfull måte forstås hvis det ikke er i relasjon til andre 

posisjoner i feltet. Det som er interessant er forskjellen mellom posisjonene og relasjonen 

mellom individene i de ulike posisjonene. Selv om posisjonenes relasjon til hverandre i feltet 

som struktur er objektiv så kan individets forflytning mellom posisjoner være dynamisk og 

subjektiv.  

Virkningene i feltet kan observeres gjennom nettopp en observasjon av individer som i ulike 

faktiske situasjoner søker å posisjonere seg (Robbins, 2000) på best mulig måte. Å 

posisjonere seg «på best mulig måte» betyr at man i en gitt situasjon eller sammenheng 

handler på den måten som maksimerer akkumulasjon og minimerer tap av den feltspesifikke 

kapital. Over tid vil noen egenskaper og handlinger i så måte vise seg å være bedre egnet til 

dette enn andre. Dette betyr ikke at individet foretar en bevisst kalkulasjon av nytte og ulempe 

i forkant av enhver handling. Handlingene er ofte, men ikke alltid, førrefleksive og baserer 

seg på en opplevd følelse eller erfaring med hva som gir ønsket utfall. Det er kroppsliggjort, 

internalisert erfaring og viten, mediert av habitus og eksternalisert som konkrete 

handlingsmønstre (Robbins, 2000). Handling skal forstås vidt, slik at ytringer og andre 

meningsuttrykk omfattes. De er gjerne typiske og karakteristiske for feltet, og er det vi kan 

kalle feltets praksiser. Mer om praksis under. Fordi posisjonen i feltet bestemmes av 

kapitalvolum og -sammensetning innebærer en endring av disse variablene en reposisjonering 

i feltet. I en ny posisjon kan man i nye situasjoner som oppstår handle med andre muligheter 

og begrensinger, som igjen vil kunne medføre nye posisjoneringer. Man kan for eksempel 

tilegne seg ferdigheter som åpner opp flere handlingsalternativer. Får man økt anseelse i feltet 

kan man kanskje tillate seg å handle på tidligere utenkelige, upassende eller ikke aksepterte 

måter. En posisjon er en form for materialitet som gjennom kapitalbegrepet kan beskrives 

noenlunde objektivt (Prieur & Sestoft, 2006). Vi kan si noe om egenskapene, kapitalvolumet 

og kapitalsammensetningen til individene i gitte posisjoner. En posisjonering er derimot 

subjektiv, åpen for tolkning, men vanskelig å tolke korrekt uten innsikt i posisjoneringens 

kontekst. Konteksten vil være den posisjonerendes posisjon i nettverket av relasjoner mellom 

posisjoner, altså i feltet. En feltanalyse vil kunne tydeliggjøre at det eksisterer en kontekst, at 

det er en sammenheng mellom den objektive posisjonen og den subjektive posisjonering, og 

gi en forståelse av posisjoneringenes hensikt og motivasjon. Bindeleddet mellom feltets 

objektive struktur og individets handlingsvalg er habitus, men individene selv er sjelden klar 

over realitetene i denne sammenhengen (Walther, 2014). 
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Felt kan også ses som arenaer for kamp om ressurser (Swartz, 1997). En slik forståelse av felt 

har makt og maktkamp som innfallsvinkel. Ressursene det kjempes om er kapitalen og 

seierherrene er de som klarer å tilegne seg denne kapitalen. Kapitalen gir innehaveren 

kapasitet og evne til å påvirke de andre feltdeltagerne. I et slikt perspektiv blir den kapitalløse 

den maktesløse.  

Vi kan, som Bourdieu selv har gjort, også bruke en spillmetafor (1998, ss. 34, 150). Feltets 

spilleregler sier noe om hvilken adferd, fremtoning, smak, kompetanse og ferdigheter som er 

gyldig kapital og som gir fortjeneste, og hvilken valør ulike kulturelle uttrykksformer, 

gjenstander og goder skal ha. Disse spillereglene kan også omtales som feltets logikk. Den 

som forstår logikken og klarer å spille etter reglene kan vinne. Det er ikke slik at reglene er 

eksplisitt kommunisert og utformet gjennom en uttalt enighet eller ensidig bestemt av noen; 

forståelsen er ubevisst og tillært «instinktivt». Det er en kollektiv viten om feltet som er 

opparbeidet over tid og som manifesterer seg gjennom konkrete handlinger i feltet. Å vinne 

spillet i ett felt betyr imidlertid ikke at man er en vinner når man tar i betraktning hele det 

sosiale rommet og feltets plassering der. Det sosiale rommet rommer alle felt som individet 

deltar i og alle andre felt som står i en relasjon til disse. Folk flest kan ikke gjennom et helt liv 

oppholde seg og delta i kun ett felt, enten man vil det eller ikke. Når man deltar og 

konkurrerer i et felt innebærer det imidlertid at man har valgt bort andre felt i den tiden. Hva 

som får et individ til å delta i ett felt fremfor et annet og hvorfor noen bedre enn andre mestrer 

spillereglene et felt kommer jeg nærmere inn på i min redegjørelse av habitus og 

kroppsliggjort kapital.  

En tredje definisjon av felt, som er mindre strukturalistisk, og bedre egnet til å fange opp 

feltets forhold til det øvrige sosiale rommet gis av Prieur og Sestoft (2006). De definerer et 

felt som et «relativt autonomt sosialt mikrokosmos, hvor en spesifikk menneskelig aktivitet 

eller praksis finner sted» (min oversettelse) (2006, s. 158). Bryter vi denne definisjonen ned 

til sine bestanddeler, er det viktigste å forklare nærmere spesifisitet, autonomi og praksis, med 

spesiell vekt på praksisbegrepet. Disse begrepene må sees i sammenheng fordi feltets 

autonomi er avhengig av spesifisiteten til de praksiser som finner sted der.  

Det som differensierer et felt fra et annet felt og som gjør det til en semiselvstendig entitet i 

det sosiale rom er blant annet praksisene som anvendes for å tilegne seg og fremvise den 

feltspesifikke kapitalen. Praksis er en differensierende faktor fordi den er mer eller mindre 

kvalitativ og/eller kvantitativ særegen og typisk for det feltet. Den er ytterligere 
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differensierende fordi den er rettet mot en tilegnelse av kapitaltyper/former som også er 

spesifikke for feltet. Det vil si at handlingene gjentas fordi det over tid og med erfaring har 

vist seg at de tjener feltdeltagerens interesser. Som gjentagende interessedrevne handlinger og 

måter å handle på, blir praksisene gjenkjennbare handlingsmønstre i et felt (Wilken, 2011). 

Den generelle interesse er å akkumulere kapital og forhindre tap av kapital, men den spesielle 

interesse er interessen i den feltspesifikke kapitalen. Alle er generelt interessert i å beholde og 

helst øke kapitalvolumet, men alle er ikke interessert i alle typer og former for kapital. Den 

feltspesifikke kapital er således sammen med de feltspesifikke praksiser forutsetninger for 

konstitueringen av et felt og også de primære differensierende faktorer mellom felt. Feltets 

spesifikke praksis og kapital vil gjenspeile seg i feltdeltagernes kapitalsammensetning. 

Tilbøyeligheten til å utøve en praksis og hvor komfortable vi er med den avhenger i stor grad 

av vår habitus og den kroppsliggjorte kulturelle kapitalen.  

De praksiser som rendyrker feltets indre logikk er de ortodokse praksiser. Som det fremgår av 

definisjonen, så er feltets autonomi relativ og ikke absolutt. Feltet er ikke upåvirket av ytre 

krefter, av dets plass i det sosiale rom - i samfunnet det er en del av. Den ortodokse praksis 

kan sies å ha en motpol i den heterodokse praksis (Prieur & Sestoft, 2006). Den heterodokse 

praksis kan forstås som en praksis som i varierende grad er motivert av interesser utenfor 

feltet. I den grad praksisen er motivert av interesserer utenfor feltet, søker man med praksisen 

å oppnå en annen kapital enn den feltspesifikke. Praksiser med ulik motivasjon kan i det ytre 

fremstå som like. Praksisen kan også anses som heterodoks når den har som siktemål den 

feltspesifikke kapitalen, men avviker i faktisk utførelse. I sistnevnte tilfeller vil en kunne 

observere en endring av feltets praksiser. Overgangen mellom ortodokse og heterodokse 

praksiser er glidende. Og, hva som er heterodoksi og hva som er ortodoksi avhenger av 

perspektivet; betrakter man praksisen fra innsiden eller utsiden? Sett fra utsiden er gatefeltet 

en heterodoks arena med heterodokse praksiser, fordi de avviker eller står i motsetning til det 

som er allment anerkjent og akseptert. Her er det inntatt et innenfra-perspektiv. 

De heterodokse praksiser er en trussel mot feltets autonomi fordi de åpner opp for ytre 

påvirkning og interesser, og selv representerer noe som er generisk eller utypisk for feltet. 

Den ytre påvirkningen kan endre feltets spilleregler, enten ved at den forårsaker en bevisst 

eller ubevisst endring av individenes oppfattelse og tolkning av feltets spilleregler, eller ved at 

individene endrer sin praksis som følge av at de lystrer en ekstern rasjonalitet, med det 

resultat at feltets ortodoksi oppløses de facto. Hvis ikke nok mennesker forholder seg til 
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feltets logikk så kan man heller ikke tale om et autonomt felt. De som behersker de ortodokse 

praksiser og er i besittelse av den feltspesifikke kapital vil ofte ha en interesse i å bevare 

status quo. Endringer medfører en risiko for devaluering av eksisterende kapital og at 

gjeldende praksisformer ikke lenger egner seg i feltet. En viss motstandsdyktighet mot 

penetrasjon av heterodokse praksiser vil feltet ha – det er den relative autonomien. Feltets 

endringstreghet er en konsekvens av de ortodokses kumulative motstand mot endringer av 

feltets spilleregler og maktforholdene, og den endringstreghet som ligger i den individuelle 

habitus. Heterodoksi kan bli ortodoksi, avhengig av den videre utvikling i feltet og det øvrige 

sosiale rom, og gitt at praksisene gjentas over tid av et tilstrekkelig antall feltdeltagere.  

Når man analyserer et felt så tar man nødvendigvis et bilde av hvordan feltet er der og da, 

men en skal ikke slutte fra dette at feltet ikke kan endre seg fra det ene øyeblikket til det neste. 

Den pågående kampen på makronivå mellom heterodoks og ortodoks praksis, virkningen 

utenfra på feltet, og på mikronivå individenes stadige posisjonering og reposisjonering, samt 

det historiske perspektivet som ivaretas av habitus, illustrerer at feltet ikke er statisk.  

På samme måte som det eksisterer et litterært felt, et journalistisk felt, et juridisk-rettslig felt 

(Bourdieu, 2013), alle med egne kapitalformer og praksiser, kan det argumenteres for at det 

eksisterer et gatefelt. Sandberg og Shammas (2016) ramser opp fem teoretiske fordeler som 

kan følge av en slik tilnærming til gata. Den første er at feltteorien legger vekt på at mange av 

aktivitetene som feltdeltagerne engasjerer seg i er antagonistiske. Konkurransen om den 

feltspesifikke kapitalen kan være konfliktfylt. For det andre, det tillater forskeren å adressere 

det faktum at de som klarer å tilkjempe seg feltets ressurser får en makt over andre i feltet. 

Dermed åpnes det opp for en sosial analyse av forholdet mellom de som dominerer og de som 

blir dominert. Den tredje fordelen er det kontekstuelle perspektivet som ligger i feltbegrepet. 

Fordi feltet befinner seg i en større sosial kontekst kan man analysere hvordan feltet og dets 

deltagere påvirkes og påvirker det omkringliggende sosiale rom. Man kan også se på feltets 

plass i et historisk perspektiv; hvordan har det historiske forholdet vært mellom feltet og det 

øvrige sosiale rom? En fjerde innsikt som følger av feltteorien er at det krever kunnskap og 

ferdigheter å mestre feltets praksiser. Mestringen av disse aktivitetene leder til akkumulasjon 

av kapital som differensierer mellom individenes posisjoner i feltet. Dersom det hadde vært 

like forutsetninger for deltagelse i feltet og like lett for alle å klare seg så ville det heller ikke 

vært en differensiering, og incentivet som ligger i være bedre eller mer vellykket enn andre 

ville bortfalle. Og med det vil også den sosiale belønningen, i form av ros, anerkjennelse, 
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anseelse og prestisje, som følger av en slik mestring, også bortfalle. Det blir i det hele tatt 

vanskelig å snakke om felt. For det femte, begrepet setter fokus på de transformative 

effektene av å oppholde seg i semi-isolerte sosiale felt over lengre tid. Noen av disse 

effektene vil være direkte usynlige fordi det er individets habitus som påvirkes. Eksempelvis 

gjennom en endring av ens selvforståelse og verdensbilde. Effekten kan vise seg gjennom 

endrede synlige preferanser i valg av klær, mat og andre små og store livsvalg, men også 

gjennom hvordan man ter seg og snakker.  

Jeg vil bruke noen ord på en annen feltteori, utviklet av en rettsantropolog uavhengig av 

Bourdieus feltbegrep. Sandberg og Shammas’ (2016) argumenter beskrevet ovenfor har en 

selvstendig tyngde og redegjørelse og står fint på egne bein. Imidlertid er deres argumenter 

først og fremst rettet mot applikasjonen av feltbegrepet i kriminologiske studier. Slik jeg ser 

det kan argumentene som presenteres der få et større anvendelsesområde når de 

sammenholdes med de argumenter som presenteres i Sally Falk Moores artikkel, Law and 

Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study 

(1973). I denne artikkelen gjør Moore et forsøk på å beskrive hva som kan være en passende 

sosial enhet å observere for en forsker som ønsker å studere sosial endring og forholdet 

mellom rett og samfunn. Å forske på hele samfunn i én øvelse er vanskelig, og i sosialt og 

kulturelt komplekse samfunn gir det også et mer presist bilde dersom man snevrer inn 

studieobjektet. Hun foreslår at studieobjektet begrenses til et felt og at dette feltet blir definert 

og studert ut ifra dets semi-autonomi; det faktum at feltet kan generere regler og sedvane 

internt, men at det også er følsomt overfor regler, avgjørelser og andre krefter som har sitt 

utspring i den større verden som omgir feltet (Moore, 2013, s. 576). Hun forklarer videre at 

det semi-autonome sosiale feltet har regelskapende kapasiteter, og midler til å overtale eller 

tvinge individene til lydighet overfor disse, men at feltet samtidig befinner seg i en større 

sosial matrise som påvirker og invaderer det, noen ganger etter initiativ fra noen innad i feltet, 

andre ganger ubedt (2013, s. 576). Feltets grenser kan normalt ikke identifiseres ved å se på 

dets organisering, grensene bestemmes av en prosessuell karakteristikk; nemlig den 

kjensgjerning at feltet kan generere regler og overtale eller tvinge frem lydighet (2013, s. 

578). Feltet slutter således der hvor individenes lydighet overfor reglene slutter. Regler i 

denne sammenheng er ikke bare rettsregler, men også andre «former for tilskyndelse til 

lydighet» (2013, s. 577).  
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Moore har blant annet analysert kjoleindustrien i New York som et slikt semi-autonomt 

sosialt felt. Der fant hun at «the penalty for not playing the game according to the rules – 

legal, non-legal, and illegal – in the dress industry is: economic loss, loss of reputation, loss 

of goodwill, ultimate exclusion from the avenues that lead to money-making. Compliance is 

induced by the desire to stay in the game and prosper (1973, s. 729)». Ifølge Moore kan 

(u)lydighet komme av noe så uhåndgripelig som lysten til å bli i spillet og lykkes i det. Som 

straff for å tape i spillet ramses blant annet opp økonomisk tap og tap av rykte og velvilje. Et 

annet av Moores argumenter er at det er sterke indikasjoner på at de ulike prosessene som gjør 

feltets internt genererte regler effektive ofte også er de umiddelbare krefter som dikterer 

graden av lydighet eller ulydighet overfor statens rettsregler (1973, s. 721).  

Bourdieus og Moores feltbegrep har i mine øyne opplagte overlappende egenskaper og 

anvendelsesområder. De har begge brukt en spillmetafor (Bourdieu, 1998, ss. 34, 150) for å 

forklare noen av mekanismene i et avgrenset sosialt felt og de anser begge feltet som semi-

autonomt. De viser begge at aktiviteter i feltet kan være lovstridige, men allikevel i henhold 

til feltets spilleregler. Videre gjøres det på samme måte et poeng ut av at lydighet overfor 

disse fører til suksess, mens ulydighet fører til tap av blant annet rykte og velvilje. I neste 

kapittel og i selve analysen vil det fremgå at nettopp rykte er sosial og symbolsk kapital som 

har verdi og ringvirkninger i gatefeltet. I analysen har jeg utelukkende brukt Bourdieus 

feltbegrep, men Moores redegjørelse av hennes semi-autonome sosiale felt støtter og styrker 

både Bourdieus feltbegrepet generelt og Sandberg og Shammas’ (2016) teoretiske applikasjon 

spesielt.  

2.1.2 Kapital 

I definisjonen av felt har jeg flere ganger nevnt kapital. Her vil jeg redegjøre for begrepet slik 

det er brukt av Bourdieu, i relasjon til andre sentrale begreper, som nettopp felt, men også 

habitus.  

Kapitalbegrepet leder umiddelbart tanken hen til økonomifaget og våre assosiasjoner til 

penger og formue. I enkelte sammenhenger kan det hjelpe forståelsen av den videre 

fremstillingen dersom man er fortrolig med begrepets monetære betydning. Bourdieu 

adopterte og tilpasset imidlertid begrepet til eget bruk, slik at det ble gitt et bredere 
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anvendelsesområde. Termen kapital er i dag ikke lenger forbeholdt økonomisk terminologi, 

men rommer flere betydninger, avhengig av faget og sammenhengen det brukes i.  

Behandlingen som her gis av kapitalbegrepet angir ikke uttømmende de kapitalformer og -

typer som er omtalt i den omfattende litteraturen om begrepet. Dette er en forenkling som 

følger Bourdieus inndeling i hans artikkel The Forms of Capital, slik den er oversatt i 

Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (Richardson, 1986, ss. 241-

258). Terminologien følges ikke strengt, og mer presise uttrykk med skarpere avgrensinger, 

som for eksempel vitenskapelig, språklig og litterær kapital, er anvendt av både Bourdieu selv 

og andre. I en del tilfeller springer kapitalens navngiving ut fra det feltet der den er situert. 

For eksempel slik at man kaller den spesifikke kapitaltypen i det litterære feltet for litterær 

kapital, eller som i nærværende oppgave, at både kapitalen og feltet er gitt prefikset «gate» 

(Sandberg & Pedersen, 2006).  

Bourdieu opererer i ovennevnte artikkel med tre hovedtyper kapital: økonomisk, sosial og 

kulturell. I tillegg til disse hovedtypene har vi den symbolske kapitalen. Noen anser den 

symbolske kapitalen som en fjerde hovedtype, andre ser den som en av kapitalens egenskaper. 

Det er viktig å understreke at kapitaltypene i mange tilfeller kan konverteres fra en type til en 

annen, og i noen tilfeller er en kapitaltype en forutsetning for en annen. Jeg vil bestrebe meg 

på å illustrere dette med eksempler underveis.  

Økonomisk kapital er penger og alt som direkte kan omgjøres til penger, eksempelvis 

finansielle instrumenter som et verdipapir. Økonomisk kapital er også en differensierende 

faktor mellom felt, selv om penger har en generell legitimitet og valør på tvers av felt. I 

hvilken grad økonomisk kapital etterstrebes og hvilke praksiser som anvendes i denne streben 

vil variere. I ett felt kan tyveri være en akseptert og foretrukken praksis, mens det i et annet 

felt kan være aksjespekulering.  

Sosial kapital er relasjoner og forbindelser av mer eller mindre stabil karakter; det man ville 

kalt sitt sosiale nettverk, bestående av familie, venner og bekjente. I dagens arbeidsmarked 

har de rette kontaktene blitt vel så viktig som de rette papirene i jakten på en jobb. Når den 

sosiale kapitalen nyttiggjøres på en slik måte at det resulterer i at besitteren av den får en jobb, 

kan man si at den sosiale kapitalen har blitt konvertert til økonomisk kapital, i den grad 

arbeidet innbringer penger eller tilsvarende økonomiske fordeler.  
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Kulturell kapital er den mest komplekse av kapitaltypene, og den opptrer i tre ulike former; 

institusjonalisert, objektivisert og kroppsliggjort.  

Institusjonalisert kulturell kapital er kapital som er anerkjent av en anerkjent institusjon. Det 

typiske er en utdanningsinstitusjon. Institusjonens anerkjennelse av denne kapitalen kommer 

til uttrykk gjennom ulike former for kompetansebevis, for eksempel i form av et vitnemål. Et 

vitnemål viser at besitteren har investert tilstrekkelig tid og innsats, og at vedkommende 

innehar den oppgitte kulturelle kompetanse. Denne kompetansen består vanligvis av 

kunnskap og ferdigheter som anses som verdifull og relevant, enten generelt eller spesifikt for 

et felt. Anerkjennelsen av institusjonen skjer implisitt når andre tillegger kompetansebevis fra 

institusjonen betydning og verdi. Institusjonalisert kulturell kapital har den virkning at den 

frigjør innehaveren fra stadig å måtte vise og bevise gjennom ny innsats og tidsbruk at man 

besitter kunnskapen og/eller behersker kompetansen. Gjennom institusjonaliseringen blir det 

også lettere å skille mellom individer og sammenligne de med hverandre. Særlig i arbeidslivet 

skjer det en sortering på basis av slike kompetansebevis. I etter-industrielle land er ett eller 

flere slike kompetansebevis ofte et minimumskrav for i det hele tatt å bli vurdert av 

arbeidsgivere. I mange sammenhenger er også lønnen man får mer eller mindre bestemt av 

kompetansebeviset. Et vitnemål på bestått mastergrad gir som regel høyere lønn enn en 

tilsvarende relevant bachelorgrad. I arbeidslivet er således normen at den institusjonaliserte 

kulturelle kapitalen åpner opp for en konvertering til økonomisk kapital.  

Objektivisert kulturell kapital er materiell kultur. Eksempelvis bøker, kunst, innbo, mat, vin, 

instrumenter, leker, redskaper, mobil, PC, nettbrett, klesplagg, bil, båt, hus, hytte osv. I Norge 

kan mange av disse objektene relativt enkelt kjøpes av de fleste, mens noen av dem er 

forbeholdt de som er godt bemidlet. Med teoriens terminologi kan vi si at det gjennom kjøp 

skjer en konvertering av økonomisk kapital til objektivisert kulturell kapital. Man får 

imidlertid ikke full utnyttelse av kapitalen kun ved å erverve disse tingene. Skal man dra full 

nytte av kapitalen må man også beherske ferdighetene som trengs for i det hele tatt å bruke 

tingene, og ikke minst, den korrekte etikette og kutyme som hefter ved tingene når de 

anvendes i forskjellige sammenhenger. Et velfylt bibliotek nærmer seg sin fulle verdi først når 

du er i stand til å lese bøkene. Enda større blir verdien om du bruker de rette anledningene til 

å fremvise og bruke kunnskapen fra bøkene og om bøkene. Kanskje kan du briljere med 

kunnskapene på en fest? Og, hvilket antrekk skal man ha på seg til festen? Klærnes 

basalfunksjoner er kanskje å dekke deg til og å holde deg varm eller kjølig, men enda 
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viktigere i nærværende sammenheng er hva plagget kommuniserer utad og dets symbolske 

verdi, noe som ikke nødvendigvis gjenspeiles i markedspris og som endrer seg med tid, sted 

og kulturell kontekst. Dette bringer oss videre til den siste formen for kulturell kapital, den 

kroppsliggjorte.  

Kroppsliggjort kulturell kapital omfatter så mangt. Det er kunnskap i form av fakta om den 

objektive verden, og det er kunnskap om hva du bør gjøre, når du bør gjøre det og hvordan du 

bør gjøre det. Det er å vite hvilket antrekk du skal ha på deg på den festen. Det er kroppens 

oppøvde fysiske kapasitet og attributter og dens automatiserte handlingsrepertoar, og kan vise 

seg i hvordan vi håndterer andre fysiske objekter og kroppens fortrolighet i ulike situasjoner. 

Det er kroppens mimikk, holdning, blikk, gange, tempo, positur, fakter og gestikuleringer, og 

det verbale, som språk, volum, tonefall, melodi, artikulasjon og fremstillingsevne.  

Den kroppsliggjorte kapitalen er knyttet til individet som et biologisk vesen, det eksisterer og 

opphører å eksistere med individet. Tilegnelsen kan ikke delegeres bort. Man kan ikke få en 

annen til å kroppsliggjøre kapitalen for seg, men må selv personlig investere tiden og 

innsatsen som kreves. De andre typene av kulturell kapital eksisterer uavhengig av individet 

og har ikke de samme begrensningene.  

Kroppsliggjøringen er en prosess som krever tid, innsats og ofte repetisjon, og den skjer alltid 

et sted og i relasjon til noe og/eller noen. Det skjer en overføring av en kultur som eksisterer 

utenfor individet, først og fremst i andre individer som nettopp kroppsliggjort kulturell 

kapital. Det finner dermed sted en overføring av kulturell kapital fra en person til en annen, 

men uten at den som overfører mister noe av sin egen kroppsliggjorte kapital. Det er ikke en 

mengde som reduseres når den overføres. Denne overføringen begynner i veldig tidlig alder 

innad i familien. Det skjer gjennom observasjon, imitasjon, modellering, samtale og 

interaksjon. At det er en modus for å kroppsliggjøre kulturell kapital, betyr ikke at all 

handling eller persepsjon i den modusen fører til en kroppsliggjøring av kulturell kapital. Å 

observere eller imitere noe én gang er sjelden tilstrekkelig for at det skal finne sted en 

kroppsliggjøring. Tid og repetisjon er heller ikke alltid nok. Kroppsliggjøringen forholder seg 

til og påvirkes av individets eksisterende habitus. Hvis handlingen vi selv utfører eller ser 

andre utføre er klassifisert som eksempelvis uoppnåelig, umulig, kjedelig, skadelig eller 

bortkastet, så vil dette informere og påvirke kroppsliggjøringsprosessen ved at vi vil unngå 

eller yte motstand mot aktiviteten. Det kan imidlertid gå andre veien også. Dersom gjentatte 

observasjoner og opplevelser viser seg å være positive, til tross for en i utgangspunktet 
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motsigende negativ klassifisering, så vil klassifiseringen av aktiviteten kunne endre seg, og 

dermed vår holdning til den og vår fremtidige mottakelighet for kroppsliggjøring av kapitalen.  

I sin utdanningssosiologi bruker Bourdieu benevnelsen pedagogisk arbeid om dette 

overføringsarbeidet, og relasjonen mellom den som overfører og den som tilegner kalles en 

pedagogisk relasjon (1990).  

Tildeling av den ovennevnte institusjonaliserte kulturelle kapitalen forutsetter som regel 

eksplisitt og/eller implisitt at det skjer eller har skjedd en kroppsliggjøring av en bestemt type 

kulturell kapital. Noen ganger er det ikke en direkte forutsetning, men resultatet av den 

arbeidsinnsatsen og tidsbruken som faktisk kreves for å få den institusjonaliserte kulturelle 

kapitalen blir like fullt at man har kroppsliggjort en viss type kulturell kapital, eksempelvis 

ved tilegnelse av mesterbrev i tømrerfaget. Flere år med fysisk arbeid og hundrevis og 

tusenvis av repetisjoner av de samme manuelle operasjonene gjør noe med kroppen. På veien 

akkumulerer man også store mengder spesifikk og relevant kunnskap og erfaring, gjennom å 

lese bøker, observere andre og egen prøving og feiling. Hertil kommer at man modellerer seg 

etter språket og atferden til de andre tømrerne som man omgås.  

Den symbolske kapitalen har sine karakteristiske egenskaper. For det første, symbolsk kapital 

er kapital som brukes eller fremvises på en slik måte at den gir besitteren status, anseelse eller 

prestisje (Prieur & Sestoft, 2006). For det andre er kapital, av enhver type og i enhver form, 

også symbolsk kapital, i den grad og det omfang den fremstår som noe annet enn det den 

faktisk er (Prieur & Sestoft, 2006). Alt fra kampsportferdigheter til språk kan, i den rette 

sammenheng, i rette felt, virke som symbolsk kapital. At kapital må anvendes i riktig felt for å 

virke som symbolsk kapital, innebærer at deltagerne i det feltet hvor kapitalen anvendes må 

være i stand til å gjenkjenne og verdsette kapitalen utover dens objektive tilblivelse, verdi og 

eksistensvilkår. Symbolsk kapital, eksempelvis respekt, tilkjennegir seg ved at det skjer en 

endring i måten andre behandler deg på. Folk ser på deg, snakker med deg og om deg, 

forholder seg til deg og oppfører seg i ditt nærvær på en annen måte enn tidligere og til 

forskjell fra andre. Den symbolske kapital skaper, slik som all kapital, en differensiering 

mellom individer. Den symbolske verdien er videre påvirket av kapitalens knapphet og 

eksklusivitet. En detalj her er at eksklusiviteten og knappheten gjelder kvalitet og kvantitet, 

hvilket betyr at det kan ha stor symbolsk verdi å ha noe som mange har, dersom man har 

sjeldent mye av det. I slike tilfeller er det tale om kvantitativ eksklusivitet. 
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Et eksempel kan illustrere den symbolske kapitalens egenskaper: Bokseferdigheter er 

kroppsliggjort kulturell kapital. I en profesjonell bokseklubb vil grunnleggende 

bokseferdigheter antageligvis ikke virke som symbolsk kapital i noen særlig grad. Alle kan 

det, det skiller deg ikke fra de andre på noen måte. Og de som trener på boksegymmen 

sammen med deg vet at disse ferdighetene kommer av alle repetisjonene og tiden du har 

investert på trening. På gata, i enkelte miljøer, hvor det er sjeldent at noen faktisk kan teknisk 

boksing, vil fremvisning og bruk av de samme helt grunnleggende bokseferdighetene kunne 

skaffe deg anseelse og respekt, for eksempel dersom du bruker disse ferdighetene til å vinne 

en slåsskamp. Hvis andre i feltet i dette tilfellet får økt respekt for deg fordi du vant 

slåsskampen så vil dette være symbolsk kapital som er vunnet gjennom en fremvisning av den 

kroppsliggjorte kapitalen, altså bokseferdighetene. En annen måte den symbolske effekten 

manifesterer seg på, er når det faktumet at du kan bokse skyldes tid, innsats og penger 

investert i boksegymmen er tilslørt. Det vil være tilfellet hvis ferdighetene dine anerkjennes, 

men de blir feilaktig anerkjent som naturlige egenskaper ved deg, eller når seieren din ikke 

tilskrives bokseferdighetene dine, men andre egenskaper, som at du er tøff, fryktløs og modig, 

og det er disse egenskapene som respekteres. Den symbolske effekten forsterkes ytterligere 

når selve anerkjennelsen også feilaktig anerkjennes (Swartz, 1997). Det er en sekundæreffekt 

som finner sted når folk respekterer den kjensgjerning at andre respekterer deg. Tenk på 

uttalelser som, «ja, det er bare rett og rimelig at han får den respekten, han som er så tøff og 

fryktløs».  

Kroppsliggjort kulturell kapital virker i større grad enn de andre formene og typene kapital 

som symbolsk kapital. Når den kroppsliggjorte kapital uttrykkes oppfattes den gjerne som et 

utslag av naturlige, selvfølgelige og statiske egenskaper og evner hos individet, og ikke som 

det det egentlig er, nemlig resultatet av et tid- og ressurskrevende 

sosialiserings/kultiverings/dannelsesarbeid som starter i familien og med varierende hell og 

motivasjon fortsetter i skolen og på andre arenaer. Selve overføringen er subtil og vanskelig å 

observere, og kapitalen lar seg vanskelig kvantifisere. Økonomisk- og sosial kapital og 

objektivisert og institusjonalisert kulturell kapital er lettere å kvantifisere og historikken og 

volumet kan til en viss grad stadfestes og kartlegges, hvis man ønsker det. Et av Bourdieus 

hovedpoeng er at kulturell kapital, herunder den kroppsliggjorte, på lik linje som økonomisk 

og sosial kapital går i arv, men et kanskje enda viktigere poeng er at dette er et faktum som 

overses eller underspilles. Dermed erkjenner og forstår man ikke at den kulturelle kapitalen 

differensierer mellom individer og felt (1990). 
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Kapitalen som er verdsatt og etterstrebet i gatefeltet rommes av begrepet gatekapital. I 

gatefeltet er det primært denne kapitalen som differensierer mellom posisjonene i feltet. 

Gatekapitalen omfatter sosial, kulturell og økonomisk kapital.  

2.1.3 Habitus 

Bourdieu har utviklet habitusbegrepet over lengre tid, og i løpet av denne tiden er det gitt 

ulike definisjoner av begrepet, både av Bourdieu selv og av andre teoretikere. En av de mer 

utbredte definisjonene er at habitus er et system av varige, men foranderlige disposisjoner, 

strukturerte strukturer predisponert til å fungere som strukturerende strukturer, hvilket vil si, 

som prinsipper som genererer og organiserer praksiser og representasjoner som objektivt kan 

tilpasses deres konsekvenser uten å forutsette en bevisst tilsiktet oppnåelse av mål eller en 

eksplisitt mestring av operasjonene som er nødvendige for å nå dem (Bourdieu, 1990, s. 53).  

Min forståelse av begrepet er en syntese av mange ulike tolkninger, men jeg vil ta 

utgangspunkt i definisjonen over. Jeg vil i det følgende redegjøre for min forståelse, samt vise 

begrepets relasjon til felt og kapital.  

Habitus tar form og struktureres gjennom en internalisering av eksterne forhold (Wacquant, 

2016). Disse eksterne forholdene er individets objektive eksistensvilkår; økonomiske, 

materielle, sosiale, psyko-sosiale og kulturelle forhold. Alle disse forholdene kommuniserer 

noe til individet, om hvem det er, hvem det kan bli og hvem det bør bli. Vi lærer hva som er 

passende, riktig, oppnåelig, akseptabelt, tillatt, og motsatt – hva som er upassende, galt, 

uoppnåelig, uakseptabelt og forbudt. Vi klassifiserer vår persepsjon og opplevelse av 

omverdenen. Fra dette utleder vi generelle holdninger og verdier. For eksempel, hvis man 

som barn gjentatte ganger ser foreldrene sine sitte med hver sin bok i dyp fornøyelse så vil 

man antageligvis klassifisere bøker som noe positivt, og selve aktiviteten som en fornøyelig 

aktivitet som man en dag selv vil og har lyst til å prøve. Hvis foreldrene i tillegg oppmuntrer 

og forteller barnet at det er fullt mulig for det en dag å lese de samme bøkene som dem, så vil 

barnet ikke bare klassifisere det som noe det vil og har lyst til, men også som noe det kan få 

til og som er oppnåelig. Det blir en aspirasjon. Disse klassifiseringene vil bli en del av barnets 

habitus. Når klassifiseringene kombineres kan de informere og påvirke valg og adferd på en 

mangefasettert måte. Vi ser at den grunnleggende klassifiseringen, som en kognitiv matrise, 
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har stor påvirkning på mange av våre livsvalg, våre motivasjoner, aspirasjoner, preferanser og 

tilbøyeligheter i valg av klær, fritidsaktiviteter, venner og utdanning (Wacquant, 2016).  

Et interessant poeng er når og hvor denne pregingen av habitus finner sted. Bourdieu anfører 

at habitus er mer mottakelig under primærsosialiseringen enn under sekundærsosialiseringen, 

det skjer lettere og mer effektivt enn etterfølgende preging fordi den første pregingen skjer på 

et blankt eller tilnærmet blankt lerret (Bourdieu & Passeron, 1990). Når de mentale skjemaene 

har satt seg er de vanskelige å forandre. Denne endringstregheten skyldes at etterfølgende 

sosialisering nå oppleves og tolkes gjennom eksisterende habitus (Swartz, 1997, s. 107). Det 

skjer dermed en subjektiv fordreining av hvordan den videre sosialisering internaliseres, slik 

at den passer inn i den etablerte selv- og virkelighetsforståelsen. Så fort vi har mentale 

kategorier for hva som er upassende, forbudt eller uoppnåelig, så vil vi også yte motstand 

mot, eller i det hele tatt ikke ta inn over oss, det som faller inn under disse kategoriene. For 

hver gang noe oppleves eller kommuniseres til oss med samme meningsinnhold forsterkes 

klassifiseringen av dette meningsinnholdet. Den tidlige intense primærsosialiseringen som 

finner sted hjemme blir derfor avgjørende for hvilken habitus man ender opp med og hvor 

vellykket den senere sosialiseringen blir. Som et system er habitus varig, men foranderlig 

(Jenkins, 2002).  

At habitus både er strukturert og strukturerende understreker dens medierende funksjon og 

rolle som bindeledd mellom det som internaliseres og det som eksternaliseres. Bourdieu 

hevder at habitus har en tendens til å reprodusere de forhold den selv ble skapt under (1990). 

Denne reproduksjonsmekanismen kan forklare den begrensede sosiale mobilitet vi ser i 

mange samfunn, heriblant Norge. Tanken er at et barn vil ende opp med en habitus som er 

formet under lignende materielle, sosiale og kulturelle forhold som sine foreldre, og barnet vil 

ha internalisert denne klassens aspirasjonsnivå, følelse av tilhørighet og plass i samfunnet. 

Man interesserer seg for det samme og tilegner seg de samme ferdighetene. Det er mye av den 

samme kulturelle kapitalen som overføres og kroppsliggjøres. Kroppsliggjøringen av lik eller 

likeartet kulturell kapital og tilgang til den samme materielle kulturen vil ytterligere bekrefte 

og sementere klassehabitusen fordi man identifiserer seg med de som tenker, går, kler seg likt 

og har de samme tingene. Barnet vil ikke se andre muligheter, eller vurdere bevisst eller 

ubevisst at det er utenfor dets rekkevidde, eller ikke være fortrolig med den kunnskapen eller 

de ferdighetene som er nødvendig for å nyttiggjøre seg mulighetene, og det vil handle 

deretter. Valgene om å handle eller unnlate å handle i konkrete situasjoner, som er informert 
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av habitus, vil i det lange løp føre til at et menneske ender opp med en lignende 

kapitalsammensetning som sine foreldre og således i nærheten av deres posisjon i det sosiale 

rommet. Jeg vil understreke at det for Bourdieu ikke er en perfekt feedback-

loop/reproduksjon, selv om teorien er kritisert for å være deterministisk og mekanisk 

(Wacquant, 2016). Det er heller snakk om semi-kausale forbindelser mellom den eksterne 

kultur som individet lever i, dets habitus og praksisene. Det er rom for improvisasjon og 

utypiske handlinger og utviklingsløp, men denne «improvisasjonen» springer sjelden ut av 

individets frie kreativitet. (Jenkins, 2002) 

Det fremgår videre av ovennevnte definisjon at det er habitus som genererer praksiser. 

Praksiser har jeg tidligere karakterisert som et handlingsmønster som skjer i konteksten av et 

felt. Genereringen av en praksis oppstår i et samspill mellom habitus og feltet man deltar i; 

man handler i en sosial og kulturell kontekst. Vår habitus har en innvirkning på hvilke felt vi 

finner interessante og er villige til å delta i. Det er gjerne en følelse av at den feltspesifikke 

kapitalen er verdt investeringen av tid og krefter og at man har det som skal til for å klare det; 

man mestrer praksisene; det er innenfor mulighetenes domene. Når man så opplever suksess i 

feltet, så fortsetter man å anvende praksisene i de sammenhengene, og på denne måten 

sementerer enda sterkere habitusen og de praksisene den produserer der. Vel så viktig som en 

følelse av hva vi kan og hva som er interessant, er følelsen av hva vi ikke kan og det vi finner 

uinteressant. Andre felt, med de muligheter som er til stede der, kan, slik individet vurderer 

det, være utelukket. Habitus blir også avgjørende for våre praksiser på en mer indirekte måte. 

Hvis vi vet eller føler at vi ikke har riktig eller tilstrekkelig kroppsliggjort kulturell kapital, vil 

vi antageligvis vurdere det dithen at det ikke er verdt å forfølge interessen. På den andre 

siden, hvis vi vurderer at det er verdt å forfølge så vil vi bestrebe oss på å akkumulere den 

nødvendige kroppsliggjorte kapitalen. Den kulturelle kapitalen vi da kroppsliggjør vil i sin tur 

påvirke med hvilken suksess vi klarer å implementere en praksis. Habitus angir således 

rammene for den kognitive prosesseringen som vurderer om noe er mulig, akseptabelt eller 

interessant nok til å forfølge, og den kroppsliggjorte kapitalen er de faktiske kulturelle og 

fysiske «evnene» vi besitter. Voldsutøvelse, som en praksis, er følgelig et resultat av et 

samspill mellom den dypereliggende tilbøyeligheten til å utøve vold i gitte situasjoner, som 

springer ut av habitus, det fysiske voldsrepertoaret og kunnskapen om hvordan utøve vold, 

som da vil være kroppsliggjort kulturell kapital, og den feltspesifikke kapitalen som er på 

spill, eksempelvis anseelse i gatefeltet.  
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Siste del av definisjonen uttrykker at habitus er virksom på det ubevisste planet. Praksisene 

som genereres har et resultat for øye. De oppstår ikke ved øyeblikkelige tilfeldigheter og uten 

mål og mening. De er drevet av en egeninteresse, nemlig å akkumulere kapital og forhindre 

tap av kapital, og derigjennom forbedre ens posisjon i det feltet hvor praksisen anvendes. Det 

er denne underliggende interessen, som er forankret i vår habitus, som ofte er oss ubevisst i de 

konkrete situasjonene vi handler i. I konteksten av et spesifikt felt vil årsakene til den 

spesifikke interessen i akkurat det feltets kapital (illusio) også unnslippe vår bevissthet i 

handlingsøyeblikket (Bourdieu, 1995). Hertil kommer at vi ikke ser eller tenker over at mange 

av våre enkeltstående tanker og handlinger er gjentagende tanke- og handlingsmønstre. Da 

blir det lett å tro at man stiller ubundet av tidligere valg når man står i en situasjon som krever 

handling, at man kan veie og kalkulere nøytralt og fordomsfritt. Det er teoriens vektlegging av 

det ubevisste og handlingenes forhistorie som skiller den fra rational-choice teorier. For 

Bourdieu velger vi et handlingsalternativ fremfor et annet ut ifra en rasjonalitet som 

informeres av vår habitus (1977). Det rasjonelle valget er ikke historieløst og det er ikke 

nødvendigvis bevisst overveid. Selv når vi bevisst overveier handlingsalternativer i en gitt 

situasjon, skjer avgjørelsen innenfor et predisponert sett av «rasjonelle» parametere som er 

innprentet i vår habitus gjennom sosialisering og kulturell eksponering. Det er således ikke 

tale om en allmenngyldig rasjonalitet. Ønsket om å gjøre det som er i vår beste interesse er 

allment, mens selve definisjonen og avgrensningen av hva som er i vår beste interesse er 

relativ.  

Bourdieu har også forsøkt å ta avstand fra utilitaristiske teorier gjennom lignende 

argumentasjon rundt habitusbegrepet (1977). Ja, man kan hevde at vi gjør ubevisste 

avveininger, eller bevisste avveininger basert på et ubevisst vurderingsgrunnlag, av hva som 

er nyttig å foreta seg, men denne nytten har en høyst relativ verdi og vår verdivurdering 

avhenger av habitusens formative vilkår, kapitalens form og type og feltene vi deltar i. 

Teorien vektlegger individets rolle som aktør i eget liv, men uten helt å frigjøre det fra tiden 

og samfunnet det har levd i og fortsatt lever i. Og denne balansen mellom individuell frihet og 

fritt valg på den ene siden og erfaringens og strukturens restriksjoner på den andre siden skjer 

gjennom habitus. Den kulturelle bagasjen veier i de fleste tilfeller tyngst.  

Oppsummert er habitus de grunnleggende mentale skjema som på den ene siden klassifiserer, 

normerer, filtrerer og farger vår sansing og opplevelse av den sosiale virkeligheten, og som på 

den andre siden virker inn på hvordan vi velger å interagere med denne virkeligheten. 
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2.2 Annen begrepsavklaring 

Kategorisering av menneskegrupper er ikke enkelt. Jeg skal i det følgende forsøke å forklare 

meningsinnholdet i de ulike uttrykkene som er brukt i denne kategoriseringen.  

Inndeling etter biologisk slektskap er i de fleste henseende lite hensiktsmessig og vanskelig å 

gjennomføre på en pålitelig måte. Videre har rasebegrepet en trøblete historie som man ikke 

kommer unna. Etnisitet derimot, defineres av kulturelle og sosiale særtrekk, herunder språk, 

verdier, mat, klesdrakt, levevis, tradisjoner og skikker. Den etniske gruppen som andre 

plasserer deg i trenger selvfølgelig ikke å sammenfalle med den etniske gruppen som du 

identifiserer deg med. Genetisk opphav er ikke et kriterium for etnisk differensiering. Det er 

imidlertid ofte slik at personer med samme etnisitet også har et visst biologisk slektskap som 

gir seg utslag i lignende utseende/fysiske trekk. Kulturell kontakt og spredning skjer fortsatt 

hovedsakelig gjennom faktisk samhandling i det fysiske rom. Personer med samme 

geografiske opprinnelse har derfor gjerne samme etnisitet. Det er således ikke uvanlig at en 

inndeling etter biologiske og etniske særtrekk gir en overlappende eller sammenfallende 

kategorisering. Nasjonalitet kan referere til både folkeslag og statsborgerskap. I den forstand 

begrepet brukes her er det ikke en referanse til personens statsborgerskap. Nasjonalitet, 

forstått som tilhørighet til et folkeslag eller en folkegruppe, omfatter både kulturelle og 

biologiske trekk. Det er følgelig også en teoretisk overlapp mellom etnisitet og nasjonalitet da 

begge begrepene inkluderer en kulturell komponent.  

I intervjuene er det ikke alltid klart om informanten referer til nasjonalitet eller etnisitet. I 

gatefeltet vurderes og bedømmes en persons etnisitet og nasjonalitet først og fremst utfra 

fysiske attributter. Hvis du utseendemessig ser ut som en typisk nordmann så antas det at du 

er etnisk norsk. Utrykkene etnisk norsk og etnisk nordmann viser derfor i de aller fleste 

tilfeller til folk som ser typisk norske ut. Dette er naturlig da førsteinntrykket i de aller fleste 

tilfeller er synsinntrykk. Førsteinntrykket vil selvfølgelig kunne endres, bekreftes eller 

avkreftes av etterfølgende inntrykk som fås gjennom fortsatt observasjon, 

informasjonsinnhenting og interaksjon. Man kan for eksempel ved første øyekast anta at en 

person er etnisk norsk, men som senere viser seg å være etnisk albaner. I gatefeltet er 

utseende i de aller fleste tilfeller en treffende indikasjon på etnisitet. Bosted krever ingen 

ytterligere forklaring.  
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I intervjuene har både jeg og informantene mine brukt betegnelsen innvandrer. Det har lenge 

vært vanlig å bruke betegnelsene førstegenerasjons- og andregenerasjons innvandrer, og selv 

tredjegenerasjons innvandrere har man rukket å ta i bruk. En førstegenerasjons innvandrer 

betegnet da en person som var født i utlandet av utenlandske foreldre og som hadde bosatt seg 

i Norge. Andregenerasjons innvandrere var barn av førstegenerasjons innvandrere og 

tredjegenerasjons innvandrere var barnebarn av disse. I stedet for å legge til en ny kategori for 

hver etterfølgende generasjon, har SSB gått over til en annen kategorisering av innvandrere. 

Nå skilles det kun mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. En innvandrer 

er etter denne definisjonen en person som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og 

fire utenlandske besteforeldre. Tredjegenerasjons innvandrere defineres etter dette ikke lenger 

i relasjon til innvandring. Det må tilføyes at denne gruppen er svært liten. Følgende 

opplysning er fra SSB:  

Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1 013 personer. Gruppen er så ung at 

kun 13 personer er 18 år eller eldre, og hele 70 prosent er yngre enn 6 år. De som tilhører 

denne gruppen, har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 1970- tallet samt 

forelde som er født i løpet av 1970- tallet eller senere. Over halvparten har besteforeldre fra 

Pakistan. Av andre grupper kan vi nevne Tyrkia og Marokko2. 

Innvandrere blir kategorisert langs en annen akse også. Hvilken del av verden har 

innvandreren vandret fra? Her har og begrepsbruken utviklet seg. Før delte SSB 

innvandrerbefolkningen inn i vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere. Denne 

kategoriseringen er forlatt til fordel for disse mindre brukervennlige landegrupperingene: 

Henholdsvis EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand som erstatning for 

vestlig og Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og 

Europa utenom EU/EØS som erstatning for ikke-vestlig. Argumentene for denne endringen er 

at den nye grupperingen er mer presis og at man slipper de negative konnotasjonene som 

følger med merkelappen ikke-vestlig.  

Så, hva mener jeg og informantene mine når vi bruker ordet innvandrer i intervjuene? Den 

mening vi tillegger ordet er ikke i direkte uoverensstemmelse med ovennevnte definisjon, 

men i en forstand har den et snevrere nedslagsfelt og i en annen forstand er den underlagt en 

utvidet fortolkning. Det smalere innvandrerbegrepet, slik det brukes i dataen fra gatefeltet, 

                                                 
1 https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/82  
2 https://www.ssb.no/innvbef/  

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/82
https://www.ssb.no/innvbef/
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omfatter ikke innvandrere fra de tradisjonelle vestlige landene. Av praktisk betydning er 

ekskludering av innvandrere fra de nordiske landene. Denne eksklusjonen henger sammen 

med at det utvidede innvandrerbegrepet har i seg et etnisk element. Innvandrer referer her 

ikke kun til personens og foreldrenes fødested, men rommer også personens kultur. 

Innvandrere fra de nordiske landene anses således ikke som innvandrere i denne konteksten, 

fordi folk fra disse landene har en kulturell komposisjon som er svært lik den typisk norske 

majoritetskulturen, særlig på de områdene som har en reell betydning i feltet. Hertil kommer 

at ordet innvandrer innbefatter etnisitet i den grad det brukes for å uttrykke at man ikke er 

etnisk norsk. I denne sammenhengen blir det da spesielt viktig å kommunisere at man ikke er 

norsk på den måten som anses som ugunstig i gatefeltet. For å komplisere det ytterligere vil 

jeg minne om poenget som er forklart over: den første bedømmingen av en annens etnisitet 

skjer på bakgrunn av utseende og andre fysiske attributter. Det innebærer at inkluderingen 

eller ekskluderingen av en person i innvandrerbegrepet først og fremst er basert på utseende 

og andre forhold ved fremtoningen som umiddelbart sier noe om ens avstamming. Dersom 

vedkommende ser ut til å være av norsk avstamming så vil den videre antagelsen være at 

vedkommende også er etnisk norsk, med den kulturelle sammensetningen som denne 

etnisiteten tillegges. Ordet innvandrer omfatter for enkelhetens skyld også, med de 

presiseringene som er gjort over, norskfødte med innvandrerforeldre. Det kan ikke forventes 

at informantene har et avklart forhold til begrepsbruken og at denne skal være i henhold til 

faglige definisjoner. For mitt vedkommende har det vært essensielt å bruke de ordene som jeg 

mener vekker de assosiasjoner og konnotasjoner hos informantene som best gjør dem i stand 

til å beskrive virkeligheten presist og autentisk, slik de ser og opplever den.  

Dette er vanskelige merkelapper å bruke. En innvandrer kan definere seg selv om etnisk 

norsk, men jeg vil tro at jeg står på trygg grunn dersom jeg hevder at de fleste innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre som deltar i gatefeltet, ikke vil definere seg som etnisk 

norske. Når vi i tillegg vet at barn av norskfødte med innvandrerforeldre (tidligere kalt 

tredjegenerasjons innvandrer) fortsatt er en svært liten gruppe i Norge blir vi stående igjen 

med svært få mennesker som tilhører en etnisk minoritet og som ikke også er innvandrer eller 

barn av innvandrer. Jeg ser her bort i fra nasjonale minoriteter som kvener/norskfinner, jøder, 

skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere3. 

                                                 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/id1404/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/id1404/
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Et par steder har en av informantene mine brukt ordet utlending. Den formelle definisjonen av 

en utlending er en som har statsborgerskap i et annet land enn Norge. Ordbruken her er 

ensbetydende med innvandrerbegrepet slik det er redegjort for i avsnittet over.  
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3 Metode 

Den metodiske redegjørelsen vil ha en logisk fremgangsmåte, i en dobbel betydning av ordet. 

Å være metodisk impliserer generelt sett at man i sin tilnærming vil forsøke å unngå 

vilkårlighet og uforutsigbarhet, gjerne ved å anvende et system med en indre sammenheng og 

en rekkefølge hvor et element naturlig og resonnabelt følger det foregående element, slik at 

man ender opp med en helhet som gir mening for også andre enn en selv. For nærværende 

oppgave betyr det også at en redegjørelse for valgt metode bør være logisk.  

Min ontologiske posisjon vil ha en innvirkning på min epistemologiske posisjon, og disse 

posisjonene vil påvirke mine metodologiske vurderinger. Som en videre følge av disse 

standpunktene har noen forskningsmetoder fremstått som mer passende og naturlig enn andre; 

og de konkrete metodene jeg har endt opp med å anvende er blant disse.  

Jeg begynner med å gjøre rede for ontologi og epistemologi, etterfulgt av metodologi. Dernest 

tar jeg for meg forskningsmetoder og datakilder, før jeg avslutter metodekapittelet med noen 

etiske refleksjoner.  

3.1 Ontologi og epistemologi 

Ontologi 

Ontologi er læren om hva som er og hva det betyr å være (Bryman, 2012). Læren om hva som 

kan sies å eksistere er vitenskapelig ontologi. Læren om av hva det betyr å være eller eksistere 

er filosofisk ontologi. Jeg vil kun befatte meg med vitenskapelig ontologi. Innenfor 

vitenskapen er det vanlig å sondre mellom vitenskapsområdene naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap og humaniora. Oppgaven befinner seg i det samfunnsvitenskapelige 

området. For å presisere ytterligere vil jeg tilføye at jeg er interessert i å studere det sosiale 

aspektet ved menneskeskapte samfunn. Det innebærer menneskers atferd i relasjon til 

hverandre og samfunnsinstitusjonene, både på individ- og gruppenivå. Sosial ontologi dreier 

seg ikke om sosiale teorier eller konsepter per se, men de antagelser som ligger i bunn av den 

sosiologiske teoretiseringen. Dette blir styrende antagelser; som våre antagelser om hva den 

sosiale virkeligheten består av, hva som er dens «natur», hvor den eksisterer og hvordan den 

eksisterer. Disse antagelsene blir forutsetninger for hva vi kan håpe på å oppnå kunnskap om 
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innenfor det sosiale domenet, for vi kan følgelig ikke anta å oppnå kunnskap om noe som vi 

ikke tror eksisterer.   

Det finnes mange antagelser om den sosiale virkelighets beskaffenhet, men forenklet kan de 

plasseres i en av to hovedkategorier som representerer hver sin ytterlighet. Den første 

kategorien av antagelser representerer et objektivistisk syn på den sosiale virkeligheten 

(Bryman, 2012). Objektivistene vil hevde at sosiale fenomener eksisterer uavhengig av vår 

oppfatning om den; det vil si at den eksisterer «der ute», upåvirket og uforandret av vår 

kognisjon. En slik oppfatning ligger nærmest det som er vanlig i naturvitenskapene, i den 

forstand at naturvitenskapelige disipliner som fysikk, kjemi, biologi og matematikk 

beskjeftiger seg med naturlover, krefter, mønstre og regelmessigheter som ikke influeres av 

våre fortolkninger eller subjektivitet.  

Den andre kategorien av antagelser representer et konstruktivistisk syn (Bryman, 2012). 

Konstruktivistene forfekter at den sosiale verden består av entiteter og fenomener som 

konstrueres av mennesker gjennom vår interaksjon med hverandre og omverdenen. Vi har en 

oppfatning eller overbevisning og manifesterer denne gjennom handling. Ja, sosiale 

fenomener virker på oss og de kan begrense oss, men de er ikke noe som eksisterer som en 

ekstern virkelighet upåvirket av oss; de er først og fremst et produkt av menneskelig handling 

og samhandling. Kulturer og sub-kulturer har ingen objektive karakteristikker som er 

uforanderlige, men vil variere fra sted til sted og med tid. Selv den grunnleggende sosiale 

enheten familie er konstruert. Selv om familien bygger på biologiske bånd, så har dens sosiale 

funksjon endret seg veldig i vestlige post-industrielle land. «Familien» omfatter på den ene 

siden stadig færre av den biologiske slekta, men omfatter på den andre siden i større grad 

personer som vi ikke har en biologisk relasjon til.  

Skal jeg plassere meg i en av disse ytterlighetene så må det bli konstruksjonismen, fordi jeg er 

av den oppfatning at den sosiale virkeligheten ikke er en ekstern verden av fenomener som 

virker på oss uten å kunne påvirkes av oss, men at den er konstruert av mennesker og i en 

stadig konstruksjonsprosess. Jeg avviser ikke ideen om at allerede eksisterende sosiale 

kategorier og entiteter virker på oss, og at de kan oppfattes som statiske naturgitte størrelser 

med fast innhold, men jeg stiller meg sterkt tvilende til at de besitter objektive egenskaper 

som på noen måte skulle være allmenngyldige og uforanderlige. Mitt ontologiske grunnsyn 

vil i sin tur være styrende for min epistemologiske posisjon.  
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Epistemologi  

Hvis ontologi er antagelser om hva som eksisterer og hvor det eksisterer så er epistemologi 

antagelser om hvilken kunnskap det er mulig å oppnå om det vi antar eksisterer, og hvordan 

vi kan oppnå denne kunnskapen (Bryman, 2012). Samfunnsvitenskapelig sosial epistemologi 

blir da læren om i hvilken grad og hvordan vi kan oppnå kunnskap om den sosiale verden. 

Her er det glidende overganger med mange ulike posisjoner, men også her vil jeg foreta en 

konseptuell forenkling ved kun å presentere to epistemologiske posisjoner, den som jeg inntar 

og en kontrasterende posisjon.  

En av posisjonene er positivisme (Bryman, 2012). Positivisme assosieres først og fremst med 

naturvitenskapene, men er ikke forbeholdt disse. Dens hovedprinsipp er at gyldig kunnskap 

om noe er kunnskap som kan bekreftes av sansene, typisk gjennom observasjon. Av dette 

hovedprinsipp kan man utlede følgende: Vi har alle de samme sansene, hvilket innebærer at 

kunnskapens gyldighet på objektivt vis kan testes av andre gjennom egen sansing. Du kan se 

det jeg ser og du kan høre det jeg hører. Kunnskap er allmenngyldige fakta som kan 

innhentes, beskrives og forklares bare vi anvender korrekt metode. Dersom vi bruker samme 

metode på samme fenomen så vil vi komme frem til samme. Videre er kunnskap verdinøytral; 

den tillegges ikke subjektiv mening og er fri for normativitet. Forskerens oppgave er å 

registrere det som sanses, for deretter å tilby en objektiv forklaring eller beskrivelse.  

Den andre kategorien er fortolkende epistemologi (Bryman, 2012). Forskere som plasserer 

seg i denne kategorien vil hevde at forskning og kunnskapsinnhenting om den sosiale verden 

ikke ene og alene kan basere seg på den positivistiske modellen som tradisjonelt anvendes i 

naturvitenskapene. De hevder at sosiale fenomener, kategorier og entiteter er komplekse og at 

mye kunnskap vil gå tapt for oss hvis vi kun baserer oss på sensorisk kunnskapsinnhenting. 

Det er ikke tilstrekkelig å beskrive den sosiale verden, forskerens oppgave er å forstå den, og 

for å forstå den må vi få tilgang til en mengde data som er skjult. Dataene er skjult fordi man 

ikke kan observere meningsinnhold, det trer først frem gjennom en fortolkning; man må så å 

si knekke en kode. I den fortolkende tradisjonen er man mer opptatt av mennesker, ord, 

individuelle meninger og ulike meningsunivers. Alt begynner selvfølgelig med sansing. Vi 

hører for eksempel at noen sier noe eller ser noen gjøre noe, men det må gjerne en 

dekryptering av symbolikk og kontekst til, en kognitiv prosessering og tolkning av data for å 

oppnå kunnskap. 
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Den epistemologiske posisjonen kan velges uavhengig av den ontologiske posisjonen, men 

noen kombinasjoner er mer utbredt og naturlige enn andre. En objektivist vil i de fleste 

tilfeller innta en epistemologisk tilnærming som er positivistisk og vice versa, mens man i 

konstruksjonismen har en tendens til å bekjenne seg til et fortolkende kunnskapssyn.  

Som fortolkende konstruksjonist må jeg erkjenne at kunnskapen jeg presenterer har 

gjennomgått en dobbel tolkningsprosess. Ord er representasjoner av virkeligheten, og har 

samtidig kraft til å endre denne samme virkeligheten. Med ord beskriver vi virkeligheten slik 

vi har tolket den. Den sosiale virkeligheten er kompleks og fluktuerende, og tolkningsrommet 

såpass stort at informantene kan tolke en situasjon eller hendelse vidt forskjellig. 

Fortolkningens dobbelthet kommer av at forskeren nå skal tolke informantens tolkning av sin 

virkelighet. I stedet for å forholde oss direkte til vår egen virkelighet, må vi først forholde oss 

til andres representasjoner av sin virkelighet, for så å holde de representasjonene opp mot vår 

egen erfaring av virkeligheten.  

3.2 Metodologi og forskningsmetoder 

3.2.1 Metodologi 

Metodologi forstås som den enkelte fagdisiplins teoretisering og refleksjon rundt forskningens 

formål og hvilke fremgangsmåter som er best egnet til å få kunnskap/viten om den 

virkeligheten som faget befatter seg med (Bryman, 2012). Sosiologi sorterer under det 

samfunnsfaglige vitenskapsområdet. Jussen på sin side kan sees som både en humanistisk og 

en samfunnsfaglig vitenskap. Rettssosiologien er mer enn summen av sosiologi og juss da den 

tilfører nye perspektiver, men jeg vil si at min oppgave trekker mer mot sosiologien. 

Vitenskapsområdene og de enkelte fagdisipliner har utviklet sin egen vitenskapsteori med 

ulike metodiske preferanser. I samfunnsvitenskapen, og mer spesifikt sosiologien, er det stor 

variasjon og bredde i de temaer og fenomener som studeres, og det er en forståelse for at det 

kan være mange veier frem til det samme målet. Som samfunnsviter er man derfor privilegert, 

da det tradisjonelt sett er aksept for både hypotetisk-deduktive og induktive tilnærminger og 

et variert utvalg metoder for innsamling og behandling av data, herunder kvalitative og 

kvantitative metoder. I den videre fremstillingen vil jeg redegjøre for min tilnærming til 

forholdet mellom teori og metode og de konkrete forskningsmetoder som jeg har valgt å 

bruke.  
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Hypotetisk-deduktiv eller induktiv tilnærming 

Den hypotetisk deduktive tilnærmingen innebærer at man starter med en teori eller 

generaliseringer, for deretter å undersøke om generaliseringene stemmer med eller kan 

forklare empirien. Med en induktiv tilnærming går man i motsatt retning; man begynner med 

empiri og prøver å generalisere eller danne teori med basis i empirien (Bryman, 2012).  

Den sosiale verden som jeg forsøker å tilegne meg kunnskap om er bare et lite utsnitt av vår 

totale sosiale virkelighet. Ikke bare er det en liten del av det som utgjør den sosiale 

kompleksiteten i våre samfunn, men i et tidsperspektiv er det heller ikke mer enn noen 

øyeblikksbilder. Mengden data er relativt begrenset, det er i den store sammenhengen ikke 

mange ord jeg har som tolkningsgrunnlag. Jeg er allikevel i den tro at jeg har et stort nok 

tverrsnitt og tilstrekkelig med data som jeg kan tolke og utlede kunnskap fra. Når jeg skal 

samle inn og analysere dataene så vil jeg gjøre dette med utgangspunkt i Bourdieus teorier og 

begrepsapparat. Jeg har ingen intensjon eller ambisjon om teoridannelse eller å generalisere 

på et abstrakt nivå. Generalisering på et eller annet nivå er uunngåelig, all den tid jeg er 

overbevist om at det er flere der ute som tenker og oppfører seg som informantene mine. 

Selv om jeg i arbeidet med denne masteroppgaven bruker teorier om det generelle som et 

utgangspunkt for å forstå det partikulære, så er det erfaringer med og observasjoner av det 

partikulære som pirret min nysgjerrighet og ledet meg til teoriene. Problemstillingene og de 

underliggende hypotesene har modnet i spenningen mellom dette anekdotiske og opplevde 

erfaringsgrunnlaget og teoriene og begrepene. Selv underveis i arbeidet har kontakten med 

empirien farget, nyansert og fokusert min forståelse og anvendelse av teorien. I lys av dette er 

det mest presist å si at det har vært et samspill mellom induksjon og deduksjon. Jeg forstår at 

det metodologiske skillet mellom disse to ulike vitenskapelige perspektivene kan gjøre det 

lettere å kommunisere teoridannelsen og dens grunnlag og troverdighet til andre. Det er 

imidlertid min oppfatning at dette er en sondring som er vanskelig å holde tett i mye av 

forskningen som befatter seg med sosiale konstruksjoner og sosial adferd. For meg har det 

vært fruktbart å se det som et kontinuum man kan bevege seg frem og tilbake i, og ikke som 

to motstridende sider hvor man må forplikte seg til den ene eller andre siden.  

Falsifikasjon eller verifikasjon  
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Også her må jeg ta et forsiktig og forbeholdent standpunkt. Jeg kan ikke påstå at jeg har til 

hensikt å falsifisere eller verifisere Bourdieus teorier, og ikke føler jeg at empirien er 

omfangsrik nok til at jeg kan hevde det heller. På det overordnede teoretiske planet er 

spørsmålene heller om teorien kan hjelpe meg å oppnå ny kunnskap om akkurat den biten av 

verden jeg har avgrenset meg til, og om den kan bidra til at jeg bedre forstår hvorfor 

menneskene handler som de gjør under visse sosiale omstendigheter.  

Det jeg kan gjøre er å avkrefte eller bekrefte de antagelser jeg måtte ha, i den grad de kommer 

til utrykk i mine problemstillinger, eller jeg kan vedkjenne at jeg ikke har nok kunnskap til å 

gjøre verken det ene eller andre. Om avkreftelser eller bekreftelser av disse indikerer en 

falsifikasjon eller verifikasjon av teorien som sådan, avhenger nok av metodens og analysens 

kvalitet og overbevisningskraft, og om mottakeren av informasjonen oppfatter den som valid 

og reliabel.  

Validitet og reliabilitet  

Når det gjelder validitet så tror jeg at en gjennomsiktig og ærlig metodikk og en god analyse 

med en klar teoretisk forankring øker sjansene for at det som presenteres oppfattes som 

gyldig. Hvis jeg skiller mellom intern validitet, forstått som at slutningene fremstår som 

velbegrunnede, konsekvente og sammenhengende gitt det datautvalget som er undersøkt, og 

ekstern validitet, forstått som slutningenes overføringsverdi og holdbarhet i andre situasjoner 

eller med et annet datautvalg, så vil jeg anføre at de tolkninger og slutninger som fremgår av 

oppgavens analyse har intern validitet. Den eksterne validiteten finner jeg det vanskelig å 

uttale meg om. Det som taler for en eventuell ekstern validitet er at mange av funnene mine er 

i overensstemmelse med annen forskning på området.  

Etter min mening blir det kunstig å påstå at kvalitativ forskning av nærværende type kan skåre 

høyt på reliabilitet, hvis reliabilitet bestemmes av sannsynligheten for at andre kommer frem 

til samme resultat dersom de anvender samme metode. Forskeren selv er en ukontrollerbar 

variabel som kan påvirke datainnsamlingen. Relasjonen mellom forsker og informant har en 

innvirkning på hva informanten velger å si og hvordan de ordlegger seg. Dernest må det som 

sies av informantene skrives ned eller tas opp på en måte uten at informasjon går tapt i 

prosessen eller forvrenges. Videre må begrepene som verktøy i analysen gjennom en 

skjønnsmessig tolkningsprosess, før man til slutt begynner å tolke seg frem til 

meningsinnholdet i dataene man har registrert. Gitt et fortolkende kunnskapssyn, kompleks 
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empiri, kontekstuell analyse og begreper med rom for store variasjoner i operasjonalisering, 

blir etterprøvbarheten høyst usikker. Når det er sagt sammenfaller mye av min analyse med 

funn gjort av andre forskere.  

Teorien, dataene, metoden og analysen min er tilgjengelig for leseren. For meg blir 

reliabiliteten et spørsmål om min forståelse av begrepene henger på greip, om de valgte 

innsamlingsmetodene er egnet til å fange opp empirien jeg vil undersøke, om datakildene 

mine kan anses som pålitelige og om analysen av data har bakkekontakt.  

Det som kan bidra til å styrke reliabiliteten er det faktum at jeg har samlet inn data fra ulike 

tidsintervaller. Fordi noe av dataen kommer fra egne erfaringer og deltagende observasjon i 

feltet har jeg valgt å ha en gruppe med informanter som var i feltet på samme tid som meg. 

Disse vil ha en slags kontrollfunksjon opp mot den etnografiske dataen. Den andre gruppen 

med informanter deltar i feltet nå, eller har deltatt i løpet av de siste 3-5 årene. Data fra denne 

gruppen vil gi det ferskeste bildet av feltet.  

3.2.2 Forskningsmetoder 

Det er vanlig å dele inn forskningsmetodene i kvantitative og kvalitative metoder (Bryman, 

2012). Metodene omfatter datainnsamling, behandling eller bearbeidelse av data og 

fremstilling av data.  

De kvantitative metodene er metoder som har som formål å kvantifisere en årsak, effekt eller 

variabel. Disse metodene er godt egnet til å tallfeste hyppighet, frekvens og volum. Det er lett 

å se hvorfor slike metoder er foretrukket når man bekjenner seg til en objektivistisk ontologi 

og/eller en positivistisk epistemologi. Et eksempel på en kvantitativ metode for 

datainnsamling kan være bruk av spørreskjema. En etterfølgende kvantitativ metode for 

databehandling- og fremstilling kan være en eller annen form for statistisk analyse presentert i 

en statistisk modell. I kvantitativ forskning er det gjerne slik at et høyt antall unike 

respondenter er ønskelig, og ofte nødvendig for resultatets validitet.  

Kvalitative metoder er metoder som gjerne har med hermeneutisk fenomenologi å gjøre, 

hvilket vil si fortolkninger av den menneskelige erfaring. Grovt sagt så søker man med disse 

metodene dybde fremfor omfang, og mening fremfor beskrivelser. Disse metodene er bedre 

egnet til å forstå det subjektive i erfaringene av verden og egenskapene til de sosiale 
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fenomenene. Det er selvfølgelig fullt mulig å kombinere kvalitative og kvantitative metoder 

og i mange tilfeller vil de kunne komplettere hverandre slik at man får et mer nyansert og 

fargerikt bilde av virkeligheten.  

Kvalitative metoder 

Etnografisk feltarbeid 

Jeg har vokst opp i Oslo øst. Jeg har bodd på Haugerud, Vestli, Stovner og Haugen. Jeg 

deltok i varierende grad i gatefeltet i mange år. Der var jeg i et miljø preget av vold og dop. 

Jeg drev mye rundt i Groruddalen, Søndre Nordstrand bydel og indre Oslo øst. I disse årene 

var vennene mine nesten uten unntak innvandrere eller barn av innvandrere.  

Jeg er kurder fra Iran. Familien min flyktet fra Iran til Irak under den første Golfkrigen. De 

bodde åtte år i flyktningleir i Irak. Der ble jeg født. Familien og store deler av slekta mi var 

blant de heldige utvalgte som fikk komme til Norge som kvoteflyktninger gjennom FN-

systemet. Så godt som alle bosatte seg i Oslo øst.  

Jeg har tenkt en hel del på oppdragelsen og oppveksten min, og jeg har reflektert mye over 

hvordan det har vært og hvordan det er å være innvandrer i Norge. Jeg står fortsatt med en fot 

i den norske kulturen og en fot i den kurdiske, og prøver å finne balansen. Det har vært en 

vedvarende undring for meg om oppdragelsen og min kurdiske kultur har hatt en innvirkning 

på de valgene jeg tok i gatefeltet. Da jeg etter hvert begynte å studere og fikk et faglig 

vokabular, gikk undringen over til hypoteser. Jeg så lenge etter forklaringer, men det var først 

da jeg ble kjent med Bourdieus arbeider at mange brikker falt på plass. På det tidspunktet 

hadde jeg ikke andre data enn det som var basert på mine egne erfaringer. Hva om jeg så på 

min egen deltagelse som et etnografisk feltarbeid? Dermed var jeg allerede i gang med en 

mental analyse av de dataene. Så begynte jeg å samtale med venner og bekjente fra gatefeltet. 

Jeg stilte spørsmål. Hvorfor handlet vi som vi gjorde? Jeg fikk svar, men det var bare for å få 

bekreftet eller avkreftet antagelsene mine for min egen del. Først da jeg begynte på 

mastergraden fikk jeg muligheten til å gå vitenskapelig til verks. Mange av hypotesene jeg har 

forfulgt underveis springer ut av erfaringer og observasjoner fra tiden min i gatefeltet. Man 

kan også si at jeg har vært min egen informant.   
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Semi-strukturert intervju 

De kvalitative metodene som jeg har anvendt i datainnsamlingen er i første rekke semi-

strukturerte intervjuer. I forkant av intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide. Intervjuguiden 

var delt opp i temaer som samsvarer med den tematiske inndelingen i analysen. Under 

intervjuene bruker jeg alltid lydopptaker og noen ganger også notatblokk eller PC. Noen 

ganger satt vi på ett sted under hele intervjuet, andre ganger gikk vi mens vi pratet. De mest 

naturlige samtalene opplevde jeg fant sted da vi vandret og jeg kun bruke lydopptaker.  

Alle intervjuene begynte med at jeg fortalte om prosjektet og hensikten med intervjuet og 

forsikret om full anonymitet. De fleste informantene var tydelig nervøse i begynnelsen av 

intervjuene. De var ordknappe og usikre på hvordan de skulle formulere seg. I starten av 

intervjuene pratet stort sett jeg mer enn dem, men fordelingen av pratetid jevnet seg ut utover 

i intervjuene. Jeg brukte bevisst noen teknikker for å få så mye data som mulig. En av disse 

teknikkene var å bruke stillhet som middel til å presse frem prat. Når det er lengre pauser føler 

man at man må si noe for å fylle stillheten. Dette fungerte ikke alltid. Noen ganger ble det 

bare pinlig, og andre ganger endte det med at jeg følte meg tvunget til å bryte stillheten. En 

annen teknikk var å vende tilbake til et tema vi allerede hadde snakket om. Dette gjorde jeg 

for å fange opp nye nyanser i svarene ettersom samtalens dynamikk utviklet seg. En tredje 

teknikk var å speile språket til informanten for å få dem til å slappe av og føle seg 

komfortable med å snakke. Jeg ville nærme meg deres språklige nivå og måte å snakke på, 

fremfor at de skulle prøve å snakke på mitt nivå eller på min måte. Jeg oppdaget at dette 

skjedde mer eller mindre automatisk. Da jeg senere hørte på intervjuene ble jeg tidvis flau 

over eget språk, men jeg tror at det hadde en god effekt på informantenes villighet til å prate. 

Jeg vil anta at de foruten språket også kunne identifisere seg med meg på andre måter. At jeg 

selv er en innvandrer oppvokst i Groruddalen har nok vært til hjelp i så måte.  

Transkribering 

Intervjuene ble transkribert fortløpende. Det var en tidkrevende og monoton prosess. Hvert 

intervju tok 4-5 timer å transkribere. Denne jobben ble gjort utelukkende på PC. Slikt arbeid 

er ikke akkurat spennende, men jeg forstår at det er en nødvendighet. Skal jeg trekke frem noe 

positivt så er det at man under transkriberingen får en mulighet til å høre intervjuene på nytt 

og gjøre en revurdering av intervjuguiden. Det skjer også et mentalt sorteringsarbeid 

simultant med all tastetrykkingen. Jeg gjorde meg opp meninger om hvor og hvordan jeg 
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kunne bruke dataene. Det hendte og at jeg fikk ideer og oppdaget nye forbindelser i 

datamaterialet. Alle intervjuene er anonymisert.  

Koding 

Koding og tematisk sortering og organisering har skjedd på PC, i Word. Jeg har opprettet ett 

dokument for hver informant. Under arbeidet med analysen har jeg søkt i dokumentene på 

nøkkelord og emneknagger for å finne relevante sitat og utdrag fra intervjuene. Nøkkelord 

knyttet til et bestemt tema har jeg så markert med en egen farge. Eksempelvis slik at alt som 

er relatert til respekt merkes med gul farge. Noen ganger har jeg trukket ut sitater relatert til 

ett nøkkelord eller én emneknagg og lagret disse i et eget dokument. De mest brukte 

emneknaggene har vært respekt, ære, innvandrer, vold, rykte, kultur, blikk, frykt, og 

vandrehistorier.  

3.3 Datakilder  

Min primære datakilde er informantene mine. Jeg har gjennomført planlagte og semi-

strukturerte intervjuer med åtte informanter. Hver av disse er intervjuet i ca. en time. Et 

transkribert intervju utgjør mellom 4500-6500 ord. Informantene er gitt pseudonymer.  

Alle informantene er gutter eller menn, og alle er innvandrere eller barn av minst én 

innvandrerforelder. I alder spenner de fra 16-28. De har deltatt eller deltar i gatefeltet med 

ulik intensitet, og de bor i bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand. Noen av 

informantene er venner eller bekjente av meg. Andre har jeg fått tilgang til via venner og 

bekjente.  

Foruten de formelle semi-strukturerte intervjuene av informantene har jeg i løpet av den tiden 

jeg har arbeidet med masteroppgaven også hatt en rekke uformelle og ustrukturerte samtaler 

med venner og bekjente om deres deltagelse i gatefeltet. Jeg vil anslå mellom 15-20 samtaler 

med minst 10 ulike personer. Jeg har også spurt disse og min egen familie mange spørsmål 

om språk, oppdragelse og kulturen hjemme. Dette er ikke samtaler som er transkribert, men 

jeg har tatt notater dersom det har dukket opp noe interessant som jeg har tenkt kan brukes i 

oppgaven. Disse samtalene kan gjennomgående bekrefte empirien jeg har fått gjennom de 

semi-strukturerte intervjuene. Jeg har sett på dette som en styrke. 
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En del av bakgrunnskunnskapen kommer fra egen mangeårige deltagelse og observasjon i 

gatefeltet. Min og min families kulturelle bakgrunn som kurdere fra Iran vil også være en 

kilde til informasjon, og et naturlig referansepunkt særlig når det kommer til de delene av 

oppgaven som berører feltdeltagernes hjemmekultur. Videre gjør jeg en god del observasjoner 

i mitt nåværende daglige virke som lærer. Mange av elevene jeg observerer og interagerer 

med jevnlig er aktive deltagere i gatefeltet. De er i alderen 14-16. Jeg kan av forsknings- og 

yrkesetiske grunner ikke formelt intervjue disse elevene eller gjengi uttalelser som er gitt i 

uformelle samtaler og situasjoner, men gjør meg mentale notater når jeg observerer og hører 

noe av interesse. Jeg har også skriblet ned lengre generelle betraktninger med utgangspunkt i 

disse observasjonene.  

3.4 Etiske refleksjoner 

Min egen tidligere deltagelse i gatefeltet og min kulturelle bakgrunn kan sees på som både en 

styrke og en utfordring.  

En fallgruve som etnografer, sosialantropologer og sosiologer som gjør feltarbeid advares mot 

er å bli «native» (Madden, 2010). Dette betyr at man lever seg så inn i informantenes verden 

at man mister den objektive distansen som kreves for å gi nøytrale og nøkterne beskrivelser 

og analyser. Ofte er det ønskelig å innta et innenfra-perspektiv, men man skal helst ikke miste 

utenfra-perspektivet. Faren er at man mister evnen til å gjøre dette meningsuniverset 

forståelig for en utenforstående. Man går jo inn for siden å kunne komme ut og dele innsikten.  

Videre er det slik at når man begynner å se på seg selv som en insider så kan man glemme den 

effekt ens tilstedeværelse kan ha på den sosiale settingen og informantenes adferd. Det er 

viktig å være klar over den påvirkning man kan ha som en observatør og intervjuer, selv om 

man føler seg som en flue på veggen.  

En annen side ved dette er at man kan villede informantene til å tro at man er en av dem, og 

dermed tilsløre ens egentlige agenda som forsker. Etter min mening må informantene hele 

veien være innforstått med at de deler informasjon om seg og sitt liv med noen som skal 

bruke denne informasjon, selv om informasjonen er anonymisert. Det betyr selvfølgelig ikke 

at jeg stadig vekk skal proklamere dette, da det kan ødelegge autensiteten i situasjoner og det 

som fortelles. Der hvor informantene er i ferd med å si eller gjøre noe som kan påkreve en 
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reaksjon fra meg, vil det konsekvent brytes inn. For eksempel hvis informantene vil fortelle 

om planlagt kriminalitet.   

Jeg ser på meg selv som en som har vært «native» i det feltet jeg undersøker, men som ikke er 

det nå lenger. Jeg er fullstendig klar over at jeg må være åpen for at informantene ikke har 

hatt samme opplevelse av feltet som meg og jeg må være forsiktig med å fordreie 

informantens opplevelser slik at de bekrefter mine erfaringer. Imidlertid anser jeg mine egne 

erfaringer som en styrke, fordi jeg forstår sjargongen, mentaliteten, og den kulturelle 

konteksten der handlingene finner sted. Det gir meg fordeler i min rolle som intervjuer. 

Gjennom min evne til å identifisere meg med informantene, og vice versa, vil jeg oppnå tillit 

og tilgang til informasjon som ellers kanskje ville vært holdt tilbake.  

Fortrolighet med kulturen er og en styrke ved koding og tolkning av dataene. Farene for 

mistolkning er mindre enn de ville vært uten min kulturelle bakgrunn. Jeg føler at jeg sitter 

med krypteringsnøkler som tillater meg å dekryptere meningen bak ordene.  

Selve innholdet i intervjuene kan reise etiske problemstillinger. Jeg spør om atferd som per 

definisjon er ulovlig og kan berøre personlige temaer som oppdragelse, relasjoner til familie 

og venner og hjemmekulturen. Særlig i forhold til de yngre informantene vil jeg forsikre meg 

om at de forstår hva jeg skal gjøre med det de sier, at de selv bestemmer hva de vil si og 

hvordan de vil si det.  

3.5 Feltanalysen 

Gatefeltet som her er gjenstand for analyse er empirisk avgrenset. Jeg har ikke empirisk 

belegg for å uttale meg om gatefeltet generelt. Dataene mine er fra gatefeltet i områder i 

bydeler i Groruddalen, Søndre Nordstrand bydel og indre øst. Ytterligere presiseringer og 

avgrensninger er det redegjort for i kapittel 1.5. Det er således dette definerte gatefeltet jeg 

referer til når jeg bruker uttrykket. Men, en gjennomgang av forskningen på gatekultur fra 

andre steder har vist at det er noen fellestrekk som går igjen uavhengig av gatekulturens 

geografiske lokasjon (Ilan, 2015; Sandberg & Pedersen, 2009; Squires, 2009; Lalander, 2009; 

Bourgois, 2003; Anderson, 1999).  

De fire neste kapitlene er dedikert til analysen. Den overordnede inndelingen følger temaer 

som jeg anser som viktige og som også har vært fremtredende i datamaterialet. Disse temaene 
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er vold, respekt og frykt, rykte og vandrehistorier, ære, etnisitet og mobilisering. Vår sosiale 

verden er kompleks og gatefeltet er ikke et unntak i så måte. Struktureringen er gjort i den tro 

at det vil gjøre det lettere å knytte empirien til de teoretiske begrepene, og lettere for leseren å 

henge med. I realiteten, og i intervjuene, glir alle disse temaene inn i hverandre. Jeg vil 

begynne med å analysere gatefeltets voldsutøvelse.  
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4 Vold 

4.1 Vold som praksis i gatefeltet 

Her vil jeg analysere volden som utøves i gatefeltet, hovedsakelig som en utbredt praksis som 

anvendes for å akkumulere eller forhindre tap av feltspesifikk kapital, som eksempelvis 

respekt. Jeg er interessert i hvordan og hvorfor man havner i situasjoner der vold er et 

handlingsalternativ, og jeg lurer på hvorfor de velger det handlingsalternativet når de først 

havner i disse situasjonene. Noen ganger søkes aktivt situasjoner hvor man kan utøve vold, 

mens andre ganger er volden reaktiv. I sistnevnte tilfeller er ikke den fysiske konfrontasjonen 

initiert av voldsutøveren, men en reaksjon på en annens fremstøt, det være seg en 

slengbemerkning eller et blikk.  

Her er et typisk spørsmål og svar om dette temaet:  

«I: Ok. Men i den kulturen som du har vokst opp her i Oslo, ehh, er det vanlig å reagere med 

vold hvis man opplever at noen er respektløse mot en?  

Carlos: Absolutt. Det er helt vanlig her. Det er sånn… jeg vet ikke. Det er rett og slett sånn 

miljøet er da. Når du først vokser opp i…jeg vet ikke når det startet, men i hvert fall, når du 

først vokser opp i et miljø så blir du lært opp at vold blir sett på som noe godt da, det blir sett 

på som styrke, ikke sant. Hvis du klarer å fikse problemene dine med vold så…du blir 

ikke...Du blir på en måte respektert rett og slett. Du blir respektert.»  

Allerede dette første utdraget viser hvordan respekt og vold går hånd i hånd i gatefeltet. 

Carlos bekrefter vold som en reaksjon mot folk som er respektløse og at evnen til å yte vold 

vinner deg respekt.  

I den neste samtalen deler en av guttene en selvopplevd voldsepisode.  

«I: Vil du si at det å bli hissig og voldelig var en vanlig reaksjon mot folk som var respektløse.  

Omar: Ja.  
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I: Ok. Har du opplevd det selv? Enten at du har vært hissig eller voldelig mot noen fordi du 

har opplevd de som respektløse? Eller omvendt, at noen har vært det mot deg fordi de har 

ment at du har disrespecta dem?  

Omar: Ja, begge deler. Begge deler.  

I: Ok. Husker du noen konkrete episoder?  

Omar: Ja, skal vi se da. Det er jo alltid dette…når jeg var 15 jeg hadde noen venner som jeg 

var mye med, men så jeg begynte å være med litt andre mennesker og disse andre vennene, 

jeg vet ikke, de tok det ikke…de tok det dårlig, så dem fant på en grunn, at jeg hadde snakket 

dritt om dem, vært respektløs mot dem, og så ble det konsekvenser på grunn av 

respektløsheten jeg liksom hadde hatt.  

... 

I: Men du følte at det var noe de fant på?  

Omar: Det var noe de fant på.  

I: Men hvorfor tror du de ville finne på noe sånt liksom, for å ta deg? Hva var motivet? Hva 

kunne de tjene på det?  

Omar: Jeg tror at motivet var sjalusi og jeg tror at det de tjener på det er at de tror, eller 

trodde at de kunne få enda mer respekt av andre ved å gå etter meg.  

I: Ok.  

Omar: Eller frykt. Det spørs hvordan man ser på det.»  

Omar deler oppfatningen av vold som en utbredt praksis. Han mente at han ikke hadde vært 

respektløs, men at det var noe voldsutøverene hadde funnet på. Gjennom beskyldningen om 

respektløs drittsnakking og den påfølgende voldsutøvelsen, har man skapt en situasjon hvor 

man får muligheten til å eksemplifisere og tydeliggjøre hvilken adferd som ikke tolereres. 

Hertil får man fremvist voldelige egenskaper og villigheten til å ta i bruk disse egenskapene. 

Selve voldsutøvelsen er i seg selv ikke målet. Å fysisk overvinne det utvalgte offeret er en 

selvfølgelighet, men det er ikke sluttmålet. Det man ønsker er å bli respektert og fryktet, men 

ikke nødvendigvis fra offeret, selv om det absolutt også kan være en motivasjon. Eksempelvis 

da jeg spurte en av guttene om det var noe vits å ta en som kalte han for drittunge hvis ingen 
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andre enn de to var til stede. Jeg fikk til svar at, «det er litt vits da, på grunn av at han skal 

vite, ja han skal ikke…han må liksom vise respekt til meg da. Så han kan ikke bare gå og si 

«drittunge, hahaha»». Men enda viktigere, og som uttrykt av Omar ovenfor, de «trodde at de 

kunne få enda mer respekt av andre ved å gå etter meg». Å underkue og kreve respekt av 

offeret er sjelden nok. Når man først skal sloss ønsker man store ringvirkninger i feltet, at så 

mange som mulig skal frykte og respektere en. Det forutsetter at noen bevitner volden eller at 

rykter og vandrehistorier om hendelsen sprer seg. Hvordan man maksimerer effekten av 

voldsepisoder gjennom rykter og vandrehistorier skriver jeg mer om i kapittel 5.3.  

I de tilfeller, som i samtalen med Omar, hvor voldsutøveren selv initierer konfrontasjonen 

som ender med vold, er det ofte nok tid i forkant til å foreta en slags due diligence. Man har 

tid til å vurdere hvem motstanderen er og hans posisjon i feltet. Er han respektert og/eller 

fryktet? Hvem har han relasjoner til? Besitter han egenskaper som det må tas hensyn til? Jeg 

ville at gutta skulle fortelle meg om vurderingen av motstandere og konkurrenter i feltet. 

Nikko uttrykte seg slik:  

I: Ok. La oss si du ser en fyr, også, han ser på deg på en måte som kan oppfattes som 

respektløst. Hvordan vet du på en måte om det er trygt å reagere, eller om du skal la det 

passere?  

Nikko: Det går vel en god del på intuisjon. Du lærer å kjenne igjen visse trekk når du har 

vokst opp i et slikt miljø og du har vært en del av det i flere år. Eh…blikk, hvordan 

han…holdningen han har, hvordan han står, litt sånn små diffuse…hva skal jeg si…hva er 

ordet for det a… 

I: Jeg skjønner hva du mener.  

Nikko: Kroppsspråk...holdning, det er lett, ofte lett å se om det er en bløffmaker eller om han 

faktisk er noe tess, men det kan slå feil og.  

Nikko nevner «intuisjon», og forklarer dette nærmere med å si at man «lærer å kjenne igjen 

visse trekk». Disse trekkene mener han er diffuse, eksemplifisert med blikk, holdning og 

hvordan man står og går. Ofte kjenner man lusa på gangen. Denne intuisjonen er en lesing av 

den andres kroppsliggjorte kulturelle kapital, og da særlig kroppsliggjort kapital av relevans i 

gatefeltet, nemlig evnen og tilbøyeligheten til å ty til vold. Det man ønsker å vurdere i denne 

konteksten er om den andre er «noe tess». Desto bedre man er til å gjenkjenne disse trekkene, 
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desto mindre blir sjansene for at «det kan slå feil». Den kroppsliggjorte kulturelle kapitalen 

som fremvises kan mer indirekte fortelle noe om din habitus og dens tilblivelse, hvor du 

kommer fra og hvor du har oppholdt deg i det sosiale rommet. Carlos hadde følgende å si om 

disse kjennetegnene:  

“… du ser jo først og fremst på klærne hans. Om han er en kar fra drabantbyen, for eksempel, 

eller fra et forsted. Så hvis han er fra et sånt litt hyggeligere strøk så er det større sjanse for 

at du konfronterer han da. Men hvis du ser at han også er fra et litt tøffere strøk, som deg, og 

kanskje er litt større bygd, så er du litt mer skeptisk da».  

Fysisk styrke og størrelse er kanskje det letteste å lese. Ungdommene kvier seg naturligvis for 

å sloss med en som tilsynelatende har fysiske fordeler, særlig når det er én mot én. Den 

umiddelbare fysiske slagkraften er en del av vurderingen, og har mye å si for om man vinner 

den første fysiske konfrontasjonen. Men det er mer komplekst enn som så. Konfrontasjonen 

kan være det første slaget i det som blir en lengre krig. Gutta må ta hensyn til sannsynligheten 

for represalier og den andres mobiliseringsevne. Mer om det i kapittel 7.2.  

Det er imidlertid ikke alltid man har tid til å «planlegge» en konfrontasjon. Nikko mente at 

brorparten av voldsutøvelsen var reaktiv, og at den kanskje i så mye som 90 % av tilfellene 

var en reaksjon som ble utløst for ikke å miste ansikt.  

Der Omar innledningsvis ga et eksempel på den planlagte voldsutøvelsen, iverksatt for å 

vinne respekt, gjorde Nikko et poeng ut av vold som en reaktiv praksis for å forhindre eller 

begrense tap av feltets kapital. Disse situasjonene må ikke forveksles med lovlige 

selvforsvarssituasjoner. I situasjonene som omtales her er det fysiske retrettmuligheter og 

proporsjonalitetsprinsippet er gjerne snudd på hodet; det er voldsomme reaksjoner på 

uforholdsmessig små provokasjoner. Selv om provokasjonene objektivt sett, særlig sett 

utenfra feltet, er små, så er det, som vi skal se, en pris å betale dersom man lar det passere.  

Den intuitive vurderingen av motstanderen og egne sjanser for å komme ut av det uten å tape 

ansikt kan selvfølgelig slå feil. Spesielt i direkte konfrontasjoner uten gradvis eskalering 

kreves det raske reaksjoner og som regel ubevisste vurderinger. Den kroppsliggjorte kulturelle 

kapitalen og ens fortrolighet med situasjonen slår inn med full styrke. Begrenset tid til 

kognitiv prosessering og stress medfører allikevel en økt fare for at man går inn i situasjoner 

man ikke burde gå inn i. Motstanderen kan forut for sitt fremstøt ha vurdert sjansene sine som 
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gode. En mobilisering kan være planlagt eller allerede igangsatt. Når man blir tatt slik på 

senga, løper man risikoen for å havne i en tap-tap situasjon der både det å reagere og ikke å 

reagere vil føre til at man kommer tapende ut av det. Reagerer man ikke så kan man virke 

feig, og reagerer man så kan man ende opp med å få juling.  

Å tape ansikt innebærer her at de som man i feltet har en relasjon til eller hvis meninger om 

en betyr noe, endrer sin oppfatning om deg og sin atferd mot deg i negativ retning. Flere 

informanter bekreftet den påvirkning vitners nærvær har på valget om å handle, enten det er 

situasjoner med aktiv eller reaktiv voldsutøvelse. Jeg spurte Mirsad direkte om akkurat dette, 

og fikk til svar:  

Mirsad: … Men jeg tror, hvis du tar samme situasjon, det er kun deg og den personen, han 

går forbi og sier noe stygt til deg, sånn som i ungdomsårene, så tror jeg det hadde vært litt 

annerledes.  

I: Hvis det ikke hadde vært noen andre som så på? Interessant. Hvorfor det, tenker du?...  

Mirsad: Presset fra miljøet rundt blir for høyt, og det er ikke…det er ikke akseptert å velge å 

ikke gjøre noe med situasjonen, ikke sant. …» 

Mirsad gir her uttrykk for at forventningen i feltet og den voldsutøvende praksisen er så 

innarbeidet i feltet at det å ikke reagere med vold oppleves som svært vanskelig. Nikko hadde 

selv sett hvordan tilstedeværelsen av vitner kunne påvirke vurderingen av 

handlingsalternativer:  

«Jeg har med egne øyne sett folk som har trodd de har vært helt alene … dem tenker at «det 

er ingen som får med seg det her uansett. Samme faen, det er egentlig ikke verdt å gjøre noe. 

Bare la det gå». Men samme person, samme setting, men med mange vitner, eller mange folk 

som er til stede, reagerer helt annerledes.  

I: Emm. Fordi hvis du gjør det når ingen er der så får du uansett ikke noe cred for det?  

Nikko: Du får ikke cred og du mister heller ikke den æren, for ingen har sett at du har valgt å 

ikke reagere da, så det er på en måte…det blir mer nøytralt, du får hverken pluss eller minus i 

margen, holdt jeg på å si.» 
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Det er tydelig at valget om ikke å reagere med vold er lettere å ta når det ikke er andre 

feltdeltagere som observerer. I de situasjonene er det lite å vinne på å sloss og det er lav risiko 

for tap av anseelse og status dersom man forholder seg passiv. Jeg var nysgjerrig på hva gutta 

mente konsekvensene ville bli dersom man i påhør og påsyn av andre ikke reagerte som 

forventet på fornærmelser og utfordringer. Mirsad hadde tanker om dette:  

«Mirsad: … andre som ser at du blir krenka på den måten du blir og du aksepterer det, de 

forholder seg til deg på en annen måte…. Altså, du blir et indirekte mobbeoffer ikke sant. At 

det blir en aksept for å plage deg, for å krenke deg. … 

I: Mhm.  

Mirsad: Og faren for at det gjentar seg blir veldig høy da. I motsetning til hvis du hadde tatt 

affære ved første gang så hadde folk forstått at du handler, du snakker ikke bare, du tier ikke 

heller. Her har vi en som gjør noe hvis du krenker karen. … du sto i fare for å bli ekskludert 

og ikke populær og på en måte anerkjent i den gjengen som du var i. Du får fort en merkelapp 

på at du er pysen i gjengen. …» 

I utdraget over uttrykkes det på en tydelig måte at ens anerkjennelse, status og verdi i 

gatefeltets sosiale konstellasjon påvirkes av hvorvidt man reagerer på krenkelser. Også her er 

de negative konsekvensene knyttet til «andre som ser at du blir krenka». Handlingskraften 

din viser at «du tier ikke», og du viser det der og da ved å ta til motmæle. Den viser også at 

«du snakker ikke bare», du følger opp de muntlige truslene og viser at du er villig til å 

eskalere fra verbal konflikt til fysisk konfrontasjon.  

Vurderingen av om man skal eskalere til vold er kompleks. Ett hensyn som er berørt i 

utdragene over, er om noen ser det som skjer eller er i ferd med å skje, og hvem det er som 

ser. Alle vitner er ikke gode eller relevante vitner. Hvis det er vitner som ikke har relasjoner i 

gatefeltet, det vil si utenforstående, så gir det to muligheter som må vurderes. Den ene er at 

disse vitnene kan vitne i en eventuell etterforskning eller rettssak. Det andre scenarioet er at 

det kun blir ens eget ord som må bære skildringens troverdighet, det er ingen andre fra feltet 

som kan bekrefte en eventuell seier eller gunstig fremstilling av hendelsesforløpet. Her er det 

en nyanse jeg vil trekke frem. Hvis det er både interne og eksterne vitner så kan 

tilstedeværelsen av de eksterne vitnene tale for at man reagerer med vold. Det som formidles 

da er at man er villig til å sloss selv om det er eksterne vitner til stede som kan melde til 

politiet. Man slipper ikke unna fordi det er andre til stede. Den mer subtile beskjeden som 
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kommuniseres er at du ikke bryr deg om eller frykter konsekvensene av at noen går til 

politiet. En slik form for fryktløshet og likegyldighet er en av mange fordelaktige 

karakteristikker i feltet. Dersom det kun er vitner som selv er deltagere i gatefeltet så 

forutsetter man at ingen går til politiet (Sandberg, 2005). I slike tilfeller vet man også at 

historier om hendelsen vil sirkulere i feltet. Det er dermed ikke kun et tap av en fysisk 

slåsskamp som står på spill, men hvorvidt man som en følge av utfallet av kampen vinner 

respekt, sprer frykt eller taper ansikt og anseelse. Og akkurat det påvirkes av hvem som 

snakker om det i ettertid og hvordan de velger å fremstille det. Uten vitner er man på sett og 

vis utenfor feltet og de spillereglene som gjelder der.  

Et annet viktig hensyn i vurderingen av om man skal ty til vold er sjansene for represalier. 

Spørsmålet mange stiller seg er om den andre har viljen til å hevne seg senere og om han kan 

gjøre det med hjelp av andre. Det vil si, har personen som man skal gå inn i en konflikt med 

relevant sosial kapital som kan mobiliseres og er han tilbøyelig til å hevne seg med vold? 

Bedømmelsen av motstanderens mobiliseringsevne og –vilje er i stor grad basert på antagelser 

som er informert av stereotypier og rykter og vandrehistorier (Sandberg & Pedersen, 2009; 

Anderson, 1999). Dette utbroderes videre utover i analysen.  

4.2 Blikkets knivsegg 

Mye av volden i gatefeltet er foranlediget av såkalt «blikking». Det å blikke er en velutviklet 

praksis med interessante funksjoner. Blikkingen som en praksis i gatefeltet brukes til å 

utfordre, underkaste og hevde seg. Også denne praksisen innebærer en posisjonering. 

Avhengig av hvordan blikkingen utarter seg kan utfallet bli at man får mer eller mindre 

respekt. Blikking anses som respektløst og respektløshet blir generelt ikke tolerert godt i 

gatefeltet (Anderson, 1999). Som en av gutta sa, «du kan ikke gå rundt og se sur, se sinna ut, 

og inn i øya på andre. Det blir sett på som respektløst da». Som vi skal se, denne 

respektløsheten kan fort ende med at man ender i en slåsskamp. 

All øyekontakt anses ikke som blikking. Blikkene har en viss varighet og intensitet, og 

mimikken som brukes signaliserer gjerne sinne, avsky eller overlegenhet. Når man blir blikket 

har man i utgangspunktet to valg. Man kan se bort eller man kan møte blikket. Hvis man 

møter blikket og ser raskt bort så har som regel ingen skade skjedd. Da later man gjerne som 

om man bare sveipet omgivelsene med blikket eller at man ikke oppfattet den andres 
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intensjoner. Dette skjer oftere hvis ingen andre kan få med seg unnvikelsen. Slike unnvikelser 

skjer gjerne når man passerer hverandre, gjerne på avstand, og når begge er litt usikre på den 

andres intensjoner og kvalifikasjoner. Dette er ikke mulig i de tilfeller hvor det er åpenbart at 

den andre søker å låse blikk med deg, for eksempel når stirringen vedvarer. Hvis 

vedkommende fortsetter å stirre så må man forholde seg til det på en eller annen måte. Å 

unngå blikket kan oppfattes som underkastelse. Når blikkene først er låst og man holder det 

lenger enn det som er vanlig når blikket bare streifer rundt, da ligger innsatsen utvilsomt på 

bordet. Det er en ting å oppfatte intensjonen i et blikk, men en annen ting å avgjøre hvordan 

man skal forholde seg til det. Her er en samtale som kan illustrere hvordan dette kan utarte 

seg:  

«I: Og hvis noen blikker deg, stirrer deg inn i øynene da, hva er det du må gjøre?  

Carlos: Du må bare reagere likt da. Se han sint inn i øynene tilbake, og helt til en viker, holdt 

jeg på å si, men det er på en måte sånn det blir da. Også hvis ingen viker, så blir det 

konfrontasjon.  

I:… Hvordan er det den situasjonen utvikler seg? De ser på hverandre, ingen vil se bort. Hva 

skjer, steg for steg, liksom?  

Carlos: Ok, sånn ja. Ja, de ser på hverandre og før eller senere kommer en av dem til å 

spørre hva problemet er da. På en veldig frekk måte, ikke sant. Irritert.  

Som dialogen over viser, normalt matcher man blikket til den andre. Man kan trekke seg ut i 

den fasen, men da mister man antageligvis ansikt og vil fremstå som redd eller feig, som 

beskrevet lenger ut i samtalen med Carlos: “Det er på en måte som en duell. Man kan se på 

det som en duell da. Man skal ikke vike, fordi viker du blikket så anses du som svak da, for å 

si det sånn. At du er pyse, du tør ikke…at du er en pyse. …”. Den andre kan akseptere 

underkastelsen og det blir med det, men det hender stadig vekk at det ikke gir seg der.  

Den neste fasen er verbale fornærmelser. Det er noen fraser som er vanlige, eksempelvis at 

man spør om den andre har et problem, eller som en av gutta sa: «Ja, han kommer, han stirrer 

på meg. Jeg sier, «hva er det du ser på?» Sånn der, også sier han, «ja, har du noe imot», og 

sånn, så kan det gå…eskalere seg.» La det være ingen tvil, det fremgår klart av intervjuene at 

når gutta bruker ord som eskalere og konfrontasjon så mener de slåsskamp. Begge parter vet i 

denne fasen at en slåsskamp er sannsynlig og nært forestående. Å gi seg nå medfører et enda 
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større tap. Nå har man blitt utfordret verbalt og de som er til stede har hørt fornærmelsene. Et 

blikk kan man snakke bort i ettertid, dets betydning kan være ambivalent, men når ordene har 

falt er intensjonen erklært. Da kan det gå fort fra «drittsnakking og derfra til eventuell 

slåssing”.  

Blikkingen har et par andre nyanser som jeg vil forsøke å beskrive. Det er ikke uvanlig at man 

bevisst prøver å stirre en annen i senk for å score noen enkle poeng foran kameratene sine, når 

man føler seg sikker på at den andre vil vike blikket. Gutta ønsker ikke alltid at det skal 

utvikle seg til en fysisk konfrontasjon, men at den andre underkaster seg og anerkjenner ens 

posisjon. Dette kan være tilfellet når overtaket tilsynelatende er åpenbart, enten fordi man har 

overlegne fysiske attributter eller fordi man har en fordel i antall. Imidlertid vil blikking alltid 

være gambling. Mange vil reagere nesten instinktivt, og den umiddelbare reaksjonen er ofte at 

man blir fornærmet og stirrer tilbake, og eventuelt slenger med leppa. Bordet fanger, og 

konsekvensene av ikke å følge opp utfordringen vil medføre et tap av anseelse (Anderson, 

1999; Squires, 2009).  

Det er også en praksis å bruke blikking som et påskudd for å fremprovosere en slåsskamp på.  

Da er det typisk å henvende seg til den man vil yppe til bråk med, med en replikk, som for 

eksempel «hva ser du på»? Her er man gjerne sikker på at man kan ta den andre, og man 

ønsker å skape en situasjon der man kan sette seg i respekt. Ved å påstå at vedkommende 

blikket deg, skaper du en forventning hos de rundt deg om at du skal reagere. Den påståtte 

blikkingen vil til en viss grad legitimere den påfølgende voldsutøvelsen, fordi det er en 

utbredt praksis i feltet å reagere med vold på stygge blikk.  

Som i så mange andre situasjoner i gatefeltet, påvirker tilstedeværelsen av andre også her de 

vurderinger deltageren gjør. Når det reageres på blikkingen med konfronterende adferd så er 

det ikke først og fremst fordi selvrespekten står på spill, men posisjonen din i gatefeltet; du vil 

at andre skal respektere deg (Anderson, 1999). Her fra samtalen med Carlos: 

«I: Okey, men hva hvis du er alene og han er alene. Tror du fortsatt at blikkene vil på en måte 

føre til noe mer?  

Carlos: Nei, det er som oftest når du er med andre, fordi da er det så mye testosteron (ler) i 

miljøet at det…eh, du har alltid…du prøver alltid å finne en sjanse til å tøffe deg for gutta. 

Det er som oftest det det er da.  
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I: Ja, men hva er det du får ut av…for å bruke dine ord da, «tøffe deg for gutta»?  

Carlos: Du får jo mer respekt da, på en måte.» 

Vold eksisterer i alle samfunnslag, mellom individer som har nære relasjoner og mellom 

fremmede. Noen ganger er volden et middel, andre ganger et mål. Den utøves i forsvar og den 

utøves i angrep. Voldsutøvelsen kan skyldes en patologi hos utøveren, den kan utøves av ren 

hedonisme eller fordi det er spennende og adrenalinfylt. Det kan til og med være for å få 

oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. I så godt som alle tilfeller, med få unntak, er vold å 

regne som lovstridig atferd. Det følger av straffelovens bestemmelser om kroppskrenkelser og 

kroppsskader4. Folk flest i Norge har ikke en hverdag der de tenker på eller bekymrer seg for 

om de skal bli utsatt for vold. De vurderer det heller ikke som sannsynlig at de selv må utøve 

vold mot noen. Dette er fjerne tanker for de fleste. I gatefeltet derimot er vold en nærliggende 

mulighet, og denne muligheten blir ikke sjelden realisert. Sett utenfra kan det det virke som 

blind eller meningsløs vold. Det er imidlertid ikke tilfellet. I dette feltet er det rasjonelt å ty til 

vold. Man tyr ikke til vold for voldens skyld, men fordi det å ty til vold er en verdifull 

egenskap i feltet (Anderson, 1999; Bourgois, 2003). Når andre er klar over ens kapasitet og 

villighet til å ty til vold så er sjansene for at man selv blir plukket på og herset med mindre 

(Sandberg & Pedersen, 2009). I den konteksten som feltdeltagerne befinner seg i vil volden 

være avskrekkende og preventiv. Og ikke minst, gjennom voldsutøvelsen krever man respekt, 

og ofte får man det (Bourgois, 2003; Anderson, 1999). Vold er uten tvil en akseptert praksis i 

gatefeltet, og i en rekke situasjoner fremstår vold som det mest naturlige valget. Her vil jeg si 

meg enig med Lalander (2009), når han skriver i en beskrivelse av gaterommet han har 

forsket på i Sverige, at «det fysiska väldet eller hotet om detsamma är lika naturligt som 

senap och ketchup på en varmkorv». I neste kapittel skal jeg se nærmere på hvordan respekt 

og frykt virker i gatefeltet. 

                                                 
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-10#§281  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-10#§281
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5 Respekt 

I dette kapittelet skal jeg analysere respekt som feltspesifikk kapital som etterstrebes i 

gatefeltet. Denne kapitalen vil som annen kapital som er spesifikk for gatefeltet, dekkes av 

termen gatekapital. Dette er en term som fanger opp meningsinnholdet i Bourdieus 

kapitalbegrep uten å bryte med terminologien som er brukt i andre studier av gatekultur 

(Sandberg & Pedersen, 2006; Ilan, 2015).  

Det kan virke noe merkelig å hevde at respekt er feltspesifikk kapital, all den tid respekt er 

noe som preger allmenne følelser og sosiale fenomener som i varierende grad berører de fleste 

menneskers liv. Hypotesen er at respekt regulerer det sosiale spillet på en særegen måte i 

gatefeltet. I analysen vil jeg også se på hvordan respekt og frykt er vevd sammen på en 

intrikat måte og hvordan feltdeltagerne forstår og forholder seg til dette. I kapittel 5.3 ser jeg 

på hvordan rykte og vandrehistorier påvirker deltagernes handlinger og relasjoner. I 

delkapittelet om respekt og frykt i hjemmekulturen vil jeg utforske antagelsen om at mange i 

gatefeltet har gjennomgått en primærsosialisering med lignende opplevelser og forståelser av 

hva frykt og respekt er og kan gjøre.  

5.1 Respekt og respektløshet  

Jeg begynte alle intervjuene mine med å spørre gutta om deres definisjon av respekt. I 

begynnelsen av samtalene om respekt fikk jeg ramset opp allmenne forståelser av respekt. Jeg 

var imidlertid mindre interessert i generelle definisjoner av respekt, men mer interessert i 

hvordan følelsen av respekt, og søken etter respekt, konkret påvirket adferd og 

handlingsmuligheter. Utover i intervjuene, når gutta mentalt forflyttet seg til gatefeltet, ble det 

en gjenganger at de i samme ordelag som respekt, nevnte respektløshet, frykt, ære og vold. 

Særlig ofte ble det dratt koblinger mellom respekt og vold. Det er tydelig at disse begrepene 

er nært forbundet i gatefeltet virkelighet, og at guttas forståelse av respekt er i relasjon til 

disse begrepene.  

De mer abstrakte svarene definerte respekt som verdier, anerkjennelse og beundring. De mer 

konkretiserte definisjonene hadde til felles at de beskrev respekt som noe performativt. For de 

fleste var respekt først og fremst noe man viste gjennom kroppsspråk og handlinger. 

Eksempelvis da en av gutta sa at han viste respekt «med kroppsspråk, øyekontakt. Jeg viser 
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dem med mine handlinger, altså måten jeg er på, måten jeg handler på.» Carlos uttrykte det 

slik i en av samtalene våre:  

«I: Og hvordan…hvordan viser det seg i praksis da, den respekten …?  

Carlos: Du har…em, folk hilser på deg på en litt annerledes måte, de er litt mer…hva skal jeg 

si a, underkastende…blir det riktig? Ja… 

I: Ja, de underkaster seg ja.  

Carlos: På en måte underkastende. Så de hilser på deg på en litt sånn underkastende måte, 

mye respekt for å si det sånn. Det er én måte. …”   

Noen av guttene fant det mer naturlig og lettere å definere respekt gjennom å konkretisere og 

eksemplifisere respektløshet. Uten oppfordring fra meg valgte et par av gutta således heller å 

uttale seg om respektløshet. En av dem uttrykte seg slik: «Hva respekt er for meg…at noen 

ikke….hva skal jeg si…utfordrer autoriteten din, på en måte. At folk ikke prøver å rakke ned 

på deg, eller gjøre ting som er respektløse.»  

I flere tilfeller ga gutta uttrykk for, noen på eget initiativ, andre på spørsmål fra meg, at det 

var en forskjell på respekten man viste for familie og den respekten man viste for folk ute – 

for gutta sine. Mirsad sa det slik:  

«Mirsad: Også er respekt føler jeg, litt, eh, avhengig av person til person. … Sånn som 

respekten for foreldrene er en respekt i seg selv, til vennene, også er jo respekt noe som man 

må gjøre seg fortjent til.  

I: Gjøre seg fortjent til ja.. 

Mirsad: Det gjelder vel mest overfor jevnaldrende,… på en måte andre som ikke er 

familierelatert da. Fordi familierelaterte personer skal man utifra de verdiene man er vokst 

opp med ha en viss respekt for ...» 

Oppfatningen var at familie respekterte man i kraft av at de var familie. Andre derimot, og 

spesielt jevnaldrende, måtte «gjøre seg fortjent» til respekt. I intervjuene ble det gradvis 

tydelig hvordan man gjorde seg fortjent til denne respekten. 
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Jeg spurte i samtalene med gutta om hva det er som avgjør hvilken grad av respekt man bør 

vise for en person. Nikko svarte:  

«… utifra hvordan man kjenner den personen, bakgrunnshistorien til personen. Noen 

mennesker kan man være mer løssluppen rundt og tulle med, mens andre mennesker vet vi 

ikke tåler noe som helst, og da kan du være mer påpasselig i forhold til hvordan du ter og 

oppfører deg.» 

Nikkos svar illustrerer hvordan respekt i gatefeltet assosieres med det å trå varsomt i 

samhandlingen med andre. De er fullstendig klar over at atferd som kan oppfattes som 

respektløs kan utløse voldelige reaksjoner og konflikter. På mange måter er det viktigst å vite 

som et minimum hva som er respektløs adferd, og så lenge man ikke utviser denne adferden 

så er man innenfor det akseptable. Da jeg spurte Omar om hvorfor han viste noen mer respekt 

enn andre svarte han følgende:  

«Det kan være forskjellige grunner til det. Noen mennesker er det fordi man vet at de trenger 

å bli vist litt respekt. Eller så er det for din egen del. For å ikke bli satt i en rar eller vanskelig 

eller dårlig situasjon, fordi visse mennesker kan oppfatte ting feil, så da bare viser man litt 

ekstra.»  

Jeg ante noe mellom linjene som jeg kjente igjen, så jeg fulgte opp med å spørre om hva en 

sånn «situasjon» kan være. Da svarte han at, «de tolker ting feil, rett og slett. At de kan bli litt, 

si voldelig.» 

Dette bekreftet min antagelse, og var i tråd med de andre guttenes svar. Det som utad virket 

som respektfull adferd og som ble omtalt som å vise respekt, var i grunn adferd påvirket av 

frykt. Man respekterte folk av frykt for reaksjonene som ville komme dersom man ble 

oppfattet som respektløs. Grensen mellom respekt og frykt er en diffus grense i gatefeltet, en 

grense jeg analyserer nærmere i kapittel 5.2. 

Nikko ordla seg på en måte som viste en interessant side av den komplekse forståelsen av 

respekt. Han sa at «[h]vis du var respektløs mot riktige folk, i gåsetegn, så kunne du få mer 

respekt sjøl.» Jeg fulgte da opp med spørsmålet:  

«I: Kan du gi noen eksempler på hvordan man kan vise en sånn respektløshet som du snakker 

om?  
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Nikko: Hmmm… 

I: Den typen som gir deg respekt.  

Nikko: Det er hvis noen…et eksempel…å være stor i kjeften og sette folk på plass med 

munnen… Konsekvensen av det igjen, hvis det ikke holder med verbal bruk så må du ty til 

fysisk voldsbruk. Da kan det være noe så enkelt som et klapp, eller så ille som å grisebanke 

personen.»  

Sitatene tyder på at det å vise respekt ikke er ubetinget positivt, fordi det noen ganger er 

forventet at du er respektløs, eller at du tjener mer på være respektløs. Man må imidlertid vite 

hvem man kan være respektløs mot, fordi, som det allerede er uttrykt i noen av svarene, så må 

det være mot «riktige folk», ellers kan konsekvensen raskt bli vold. Hvem man viser respekt 

og hvordan man viser denne respekten varierer fra felt til felt. I gatefeltet vil en generell regel 

om å være respektfull mot alle du møter fungere dårlig. Min forståelse er at ens respekt i 

gatefeltet er forbeholdt de som er i den nærmeste kretsen, de som har en høyere status i feltet 

eller de som er i stand til å påføre en skade, enten vedkommende personlig eller gjennom 

nettverk sitt. Og, selv når du viser disse respekt, er det et tveegget sverd; det kan oppfattes 

som underkastelse, og denne underkastelsen kan tolkes som svakhet og feighet.  

5.2 Respekt og frykt  

Forholdet mellom frykt og respekt og deres virkninger var et tema som flere av gutta kom inn 

på. De gled mange ganger nærmest ubevisst over til å snakke om frykt, når det vi egentlig 

snakket om var respekt, og vice versa. Eksempelvis her, når Carlos selv kobler sammen 

respekt og frykt:  

«I: Er det en fordel at folk frykter deg i det miljøet?  

Carlos: Ja, at folk frykter deg blir i dette miljøet relatert med å ha respekt.  

I: Ahh, okey. Interessant. Kan du si noe mer om det? Hva mener du med det egentlig?  

Carlos: Det vil si at…folk vet hva du er i stand til å gjøre, ikke sant. Folk har hørt, for 

eksempel…det at…episoder hvor du har brukt vold til å løse problemene dine da. Så da blir 

det på en måte ordet på gata da. Så folk snakker, også hvis du klarer å opparbeide deg et ord, 
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et rykte som sier at du ikke er typen til å nøle med å bruke vold til å løse problemene dine, så 

har du frykten til andre, slash respekt da. Det blir jo på en måte sånn.» 

Utover i intervjuene ønsket jeg litt mer bevisst refleksjon rundt forholdet mellom frykt og 

respekt. Flere av guttene jeg snakket med brukte begrepene om hverandre. Og akkurat som 

Carlos i sitatet over, hendte det gjentatte ganger at gutta sa noe sånt som «respekt slash frykt». 

For eksempel da Nikko sa at det var ønskelig å få folk til å «halvveis frykte deg, slash, 

respektere deg». Jeg fikk inntrykk av at sondringen noen ganger var irrelevant. Jeg spurte 

Nikko om forskjellen mellom de to:  

«I: Men…du sa noe interessant.. du sa «respekt slash frykt». Hva er forskjellen på det da?  

Nikko: Under oppveksten så vil jeg si at de to hang tett sammen, at det egentlig var ansett 

som én ting. Eh..nå vil jeg heller si at den respekten vi snakka om da og tenkte på da er 

egentlig noe jeg vil definere som frykt mer, mens den type respekt man kan ha for familien, 

nære, de du er glad i, de respekterer du av andre grunner enn frykt. Men i ungdomsåra var 

det mer, respekt, som vi brukte respekt da, mer frykt.»  

Nikko var en av de eldste gutta jeg snakket med. Han hadde flere års fartstid og ønsket å 

legge gatefeltet bak seg. Det virket nesten som om han underveis i samtalen kom til en 

erkjennelse av at han lenge hadde tolket frykt som respekt. Min oppfatning er at veldig mye 

av det som omtales som respekt rett og slett er frykt. Omar hadde mye å si om respekt kontra 

frykt. Her er et lengre utdrag som viser flere nyanser:  

I: Du nevnte respekt, men så nevnte du rett etterpå «eller frykt».…Tror du det spiller noen 

rolle for dem om folk respekterer dem eller frykter dem?  

Omar: Nei. … Og noen ganger vil man heller at folk skal være redd for deg enn at de skal 

respektere deg.  

I: Interessant. Kan du utdype det mer? Hvorfor skulle du heller ville det?  

Omar:… Fordi man kan komme lenger…jeg vet ikke as. Frykt er noe som…Hvis en person 

frykter deg så da eier du den personen på en måte, fordi frykt er…ja…  

I: Ja, ok… 

Omar: Da eier du den personen.» 
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I denne og andre samtaler var antydningen at frykt kunne oppnå det samme som respekt, og 

til og med være mer effektivt. Gjennom frykt fikk man større makt over andre personer. Omar 

mente at det nok allikevel lønner seg i lengden at folk faktisk respekterer deg. Samtalen 

fortsatte slik:  

«I: Hvorfor det? Hvorfor lønner det seg i lengden?  

Omar: Fordi hvis du vil ha frykt fra alle så må du gjøre noe for å opprettholde den frykten, og 

da kan du tråkke mange folk på tærne på en måte, og du må liksom…du må jo gjøre noe for at 

noen skal frykte deg.  

I: Interessant. Du må jo gjøre noe for at folk skal respektere deg og.  

Omar: Jaja, men du må vise, du må gjøre mere drastiske ting for at folk skal frykte deg enn at 

folk skal respektere deg.  

I: Ok, så det krever mer å bli frykta…  

Omar: Men det er jo kanskje lettere for noen å gjøre de tingene som gjør at man blir frykta 

enn å gjøre det man må gjøre for å få respekt, for respekt, da må du ha…da må du ha…ja, 

hva skal vi si – hjerte.  

Slik jeg tolker Omar og andre med lignende utsagn, så forstod man ikke alltid forskjellen 

mellom respekt og frykt, eller man mistolket det ene som det andre. Andre ganger var man 

imidlertid klar over distinksjonen mellom de to, og man vurderte hvorvidt man ønsket å 

oppnå respekt eller frykt med handlingene sine. Oppfatningen er at handlinger som sprer frykt 

er mer effektfullt, men terskelen for å gjøre det er høyere. Det hele er en balansegang. Dersom 

intensjon er frykt, må du handle mot andre på en mer voldsom, hensynsløs eller uforutsigbar 

måte, eller som Omar ga uttrykk for – hjerteløst. Men, fordi det er en lav toleranse i feltet for 

å bli utsatt for krenkelser og fornærmelser så vil enhver slik handling være forbundet med høy 

risiko. Voldelige represalier vil i slike tilfeller alltid være en nærliggende mulighet. Gevinsten 

av å spre frykt, i de tilfellene det funker, satte en av gutta ord på slik:  

«Du fikk være mer i fred sjøl. Folk hakka ikke så mye på deg. Du slapp å være et offer, på en 

måte, eller bli utsatt for mobbing, dissing, you name it. Du blei en av de kule gutta. Folk så 

opp til deg…». 
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Det var tydelig at noen av gutta vurderte at det var verdt risikoen. Å være fryktet kunne ha en 

preventiv og avskrekkende effekt. Det gjorde at folk tenkte seg om før de prøvde seg på noe 

respektløst. Begrunnelsen for at frykt kan være å foretrekke fremfor respekt, er at når noen 

først vurderer å utfordre posisjon din, vil de sjelden la være av respekt, men det er mulig de 

lar være av frykt for konsekvensene. Et annet planlagt spørsmål fra min side var om respekt 

og frykt kunne springe ut av en og samme handling. Omar svarte bekreftende og utdypet:  

«Jaja. Det er en dualitet mellom frykt og respekt. Fordi du har jo selvfølgelig - hvis du har en 

gjengleder, de utenfor frykter han, fiendene hans frykter han, mens de som er rundt ham og 

under ham de respekterer han, ser opp til han. De respekterer frykten han har, frykten han får 

fra andre. De beundrer den, liksom, de ser opp til det. Mens de andre som frykter han, de 

bare frykter han, de har ikke noe…»  

I samtalen med Nikko konkretiserte jeg spørsmålet med en tenkt situasjon der man hadde 

banket opp en annen med flere andre til stede. Jeg lurte på om de rundt ville reagere på dette 

med frykt eller respekt. Jeg fikk dette svaret:  

«De vil, i gåseøyne, respektere deg, men den respekten du får er basert på frykt. Så jeg vil 

kanskje si at det er…Han stakkaren som får juling kommer til å være reelt redd for deg og for 

at det skal skje igjen, mens de andre tenker vel kanskje at karen er litt ustabil så vi lar han 

være, og i den grunn gir deg respekt ved å la deg være i fred, men samtidig, den respekten du 

får er, vil jeg si, basert på frykt, på en måte da. De tenker at han kan være en tikkende bombe. 

Ikke tull for mye med han, for han kan gjøre det samme mot oss.»  

I de to siste sitatene formidles kompleksiteten i forholdet mellom respekt og frykt. Man 

beundrer og respekterer, ikke nødvendigvis personen, men det faktum at vedkommende er 

frykta av andre. Det vil si at det å klare å skape frykt hos andre på en vellykket måte, også kan 

ha den indirekte virkning at det inngir respekt (Anderson, 1999). De som respekterer deg fra 

før og står inne med deg vil gjerne vise deg mer respekt og beundring, i det minste stadfestes 

respekten (Sandberg & Pedersen, 2006). På den andre siden vil de som befinner seg i en utsatt 

posisjon, hvilket ofte er de som har mindre av den feltspesifikke kapitalen, frykte for at de 

selv kan bli målet for fornærmelser og vold.  
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5.3 Rykte og vandrehistorier 

Jeg har flere steder i analysen allerede vært inne på hvor bevisst feltdeltagerne kan være på 

hvem som er til stede i situasjoner der den feltspesifikke kapitalen står på spill, eksempelvis 

når noen blikker eller kommer med fornærmelser. Slik adferd anses som respektløs og kan 

eskalere til voldsutøvelse. Når det oppstår en slik situasjon i gatefeltet aktualiseres et annet 

sett med praksiser. Disse har med rykte og vandrehistorier å gjøre. Med rykte mener jeg ikke 

sladder, men karakteristikker av en person og dennes egenskaper. En person kan for eksempel 

ha rykte på seg for å være uredd. Vandrehistorier er historier om, eller beskrivelser av, 

hendelser som primært blir muntlig fortalt fra en person til en annen.  

Det er gjort studier som viser at det i en del ungdomsmiljøer aktivt spres vandrehistorier som 

skildrer vold og at det å ha et rykte som voldelig er ønskelig (Sandberg & Pedersen, 2006). 

Antagelsen min var at dette også ville gjelde for mine informanter og gatefeltet som de deltar 

i. Jeg spurte gutta om hva slags rykte det var en fordel å ha. Hvilke karakteristikker vil man 

skal hefte ved ens navn? Nikko ordla seg slik:  

«Du er en tøffing. Du er flink til å slåss. Du tar ikke imot dritt. Det er også positivt å være 

ansett som, hva skal jeg si, gærning. Som ikke hadde noe problem med å utøve vold … Enten 

at du kan sloss, så er du mer effektiv når det smeller. Du kan ta imot…hva skal jeg si…ta opp 

en kamp mot folk som kanskje er fysisk større enn deg og som anses for å være enda mer 

gærne for å klatre opp i hierarkiet. Asså, at du er skilled nok til å banke han kanskje pluss to-

tre andre. Og det kan være nok med at du har et rykte på at du er helt rå til å sloss…»  

Det å kunne sloss utpekte seg raskt som en gunstig karakteristikk. Og ekstra potent ble 

karakteristikken dersom den også formidlet en villighet til å bruke slåssferdighetene, helst 

uten hesitasjon og betenkeligheter. Carlos ramset om disse egenskapene: «Altså, folk tenker 

«du er tøff», «du er ikke redd», «fryktløs», «utfordrer hvem som helst», og det er sånne ting 

som blir sett på som positivt da, i sånne miljøer.» Dette er ikke overraskende karakteristikker 

med tanke på at vold er en sentral praksis i feltet. 

Det er ikke kun gjetord om egenskaper knyttet til ens person som kan ha en positiv 

innvirkning på statusen og posisjonen i feltet. Som en av gutta sa, et annet fordelaktig rykte er 

at «man har kontakter som er større eller eldre som heller ikke er redd for å bruke vold». Her 

har man ikke et rykte på at man selv kan slåss eller er voldelig, men at man kjenner andre som 
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besitter disse egenskapene. Omar sa at man kunne ha som en bevisst strategi å bruke en 

annens rykte for å bedre sin egen situasjon:  

«…det er alltid folk som man ser opp til da, eller som man veit hvem er, som har enten fått 

laget seg et navn ved hjelp av frykt eller respekt, og hvis du er i nærheten av de menneskene 

så kan man bruke det navnet….» 

Så langt har vi sett at gutta vurderte det som en fordel å ha et rykte som voldelig, kompetent 

til å slåss, tøff og fryktløs. Jeg ville vite mer konkret hvilken effekt ryktet og vandrehistoriene 

kunne ha, og om det var praksiser som hadde som mål å oppnå og eventuelt maksimere denne 

effekten.  

Nikko sa det slik: «Ryktet har veldig mye å si. Hadde du opparbeida deg, hva skal vi si, 

«badass»-rykte, så fikk du være mer i fred. Og utifra ryktet så vil ikke folk in general kødde 

med deg. Eh…fordi «da visste dem», i gåseøyne, hva konsekvensene kunne være.»  

På samme måte som selve handlingene kan ha en avskrekkende virkning, kan også et rykte 

være avskrekkende. På sett og vis sparer ryktet deg for arbeid. Ryktet kan gjøre at du 

unnslipper utfordringer og samtidig utvide handlingsrommet ditt. Du kan tillate deg mer uten 

å risikere bråk. Men et rykte kan også inngi respekt. Omar differensierte i denne 

sammenheng, mellom respekt og frykt, og mellom de som er innenfor kretsen og de som står 

utenfor. Han sa at «…utenforstående kan høre og bli redde. Da får du den frykten fra 

utenforstående også får du kanskje respekt fra de inneforstående.»  

Så hvordan etableres rykte? Og hvordan starter og spres vandrehistoriene? Har du et rykte så 

er det i de fleste tilfeller også vandrehistorier om deg som sirkulerer. Det ene kan eksistere 

uten det andre, men de går som regel hånd i hånd. Og et rykte oppstår sjeldent fra løse luften, 

men springer ut av faktiske hendelser. Hvis ryktet ditt er at du er god til å sloss, så er det 

gjerne fordi du har sloss i en reell situasjon. Jeg stilte Nikko et spørsmål som berørte dette:  

«I: Men må ikke det ryktet ha kommet fra et eller annet sted?  

Nikko: Det må det, men det kan være venner, bekjente, sosial krets…  

I: Ja, men helt…hvor oppsto det? Må du ikke en eller annen gang ha faktisk gjort noe?  
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Nikko: Det må du selvfølgelig ha gjort, men det kan være sånn at én fjær blir til ti høns. Du 

kan ha banka en, vært i en slosskamp én gang, også har det blitt en liten vandrehistorie der 

det tilslutt var deg mot 6-7 stykker.»  

Situasjon blir til en vandrehistorie som gjenfortelles i feltet. Ryktet ditt kan spres uten at det 

er tilknyttet anekdoter. Man kan simpelthen fortelle til en annen at «du, han Boran er god til å 

sloss». Det er allikevel slik at ryktet blir mer effektfullt og følgelig mer verdifullt dersom det 

også fortelles vandrehistorier. Historiene blir på sett og vis bevis på at ryktet har hold i 

virkeligheten, og skildringer fenger. Carlos uttalte seg slik om spredningen av rykte og 

vandrehistorier som en bevisst kollektiv strategi: 

«I: La oss si at du har gjort noe. …Du har vært i en slåsskamp. Ikke du, men en eller annen, 

også har den personen vunnet slåsskampen. Vil vennene hans hjelpe han bevisst med å spre 

det ryktet?... 

… 

Carlos:… Det er absolutt det som pleier å skje, faktisk. Det er sånn det starter da. Gutta dine, 

liksom, dere er jo en gjeng, så med en gang en i gjengen gjør noe bra, eller, det blir jo sett på 

som bra i det miljøet ikke sant, så begynner gutta, venna, å rose han ikke sant, og skryte av 

han, og det er sånn det starter da. Det er sånn ordet starter.» 

Her er et utdrag fra en samtale med Omar som bekrefter praksisen, og som tillegger det en 

nyanse:  

«I: …la oss si, for eksempel, hvis det er en slåsskamp, og de som vinner den slåsskampen 

da…er det noe de snakker om aktivt i ettertid?  

Omar: Slåsskampen? Jaja. Da snakker man, gjenforteller historien, «så du hva jeg gjorde, så 

du hva han gjorde, hørte du når den «slapen» traff, så du hvordan han falt». Man…man 

glorifiserer det da. …» 

Det er tydelig i samtalene med gutta at selv om et rykte eller en vandrehistorie har rot i 

virkeligheten så er det ikke nødvendigvis en sannferdig beskrivelse av det som skjedde. Gutta 

skrøner, skryter av hverandre og dramatiserer når de møtes ute, på fester og i andre sosiale 

sammenhenger. At muntlige historier overdrives og endres når de gjenfortelles er ikke unikt 

for gatefeltet. Også her blir én fjær til ti høns. Imidlertid er det relevant og ikke tilfeldig 
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hvilke deler av historiene som overdrives i dette feltet. Lenger ut i samtalen med Nikko sa 

han:  

«I: Men vil du si, er de alltid sanne, de historiene?  

Nikko: Nei, ikke alltid. Ikke alltid sanne, og ofte overdrevet.  

I: Ok. Hva er det dem pleier å overdrive i de historiene da?  

Nikko: Ja, det kan bli selve handlingene, voldshandlingene eller hva som ble sagt, eller 

hvordan ting skjedde. ...»  

Her får vi også konkretisert hva i historiene som overdrives. Gutta var samstemte her. Andre 

overdrivelser som ble nevnt var «hvor mye skade du faktisk påførte den andre personen og 

hvor drastisk du var når du gjorde det», og «hvor mye han banka han.» Det er i tråd med 

feltets logikk at det er voldsutøvelsen og voldspotensialet som fremheves og overdrives.  

Ryktet og vandrehistoriene utvider først og fremst nedslagsfeltet til volden. Voldshandlingen 

påvirker således ikke bare relasjonen til de som blir direkte berørt av volden eller er 

førstehåndsvitner, men potensielt alle som hører vandrehistorien. Dette er enda mer sant i en 

tid der kameramobiler og sosiale medier tillater en raskere og bredere distribusjon av 

informasjon om og skildringer av voldsepisoder i feltet. Bilder og video er utvilsomt også mer 

virkningsfullt enn ord, og som bevis på det som har forløpt vil mange anse de som 

uomtvistelige (Sandberg & Ugelvik, 2017). 

Inntil videre er det fortsatt et trekk ved ryktets effektivitet at det svekkes over tid. Folk kan 

glemme, sirkulasjonen av ryktet avtar eller standarden for hvilke handlinger som er verdig et 

rykte eller en historie heves. Sistnevnte betyr at handlingene eller bragdene som ryktet eller 

vandrehistorien bygger på ikke lenger er egnet til å inngi respekt eller fremprovosere frykt. 

Det kan være fordi det har gått inflasjon i den typen handlinger. Det kan være fordi andre har 

gjort det samme, men mer voldelig, eller mer spektakulært, slik at den en gang imponerende 

«CV’en» nå blekner i forhold. Det kan være fordi de man har gitt juling for å etablere ryktet 

sitt ikke lenger er skryteverdige motstandere, for eksempel fordi de har fått bank av mange 

andre i ettertid og ikke ses på som noe tess. Sirkulasjonen av vandrehistorier og rykte kan 

forlenge og forsterke handlingenes effekt på ens posisjon i feltet og relasjonene til andre i 

feltet, men en stadig gjenfortelling av den samme historien er allikevel sjeldent nok til å 
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opprettholde nivået av respekt og frykt som man nyter i feltet. Posisjonen i feltet må primært 

befestes gjennom nye handlinger.  

I enkelte tilfeller kan et rykte eller vandrehistoriene tvinge deg til å handle i situasjoner der du 

i utgangspunktet ikke ønsker det. Når ryktet først er etablert og historiene sirkulerer, så føler 

man at man må leve opp til det. Dersom det er folk til stede når man blir utfordret eller 

fornærmet og de er klar over ryktet ditt eller har hørt vandrehistorier der man har fremvist et 

handlingsmønster, så kan dette skape en sterk forventning om at man også i den aktuelle 

situasjonen skal handle på samme måte.  

Dataene viser at deltagerne i gatefeltet tenker og handler man på en spesifikk måte når de 

skaper og sprer rykter og vandrehistorier. Rykte og vandrehistorier etableres på bakgrunn av 

konkrete hendelser som man har vært involvert i, og da veldig ofte voldsepisoder (Sandberg 

& Pedersen, 2006). Hvorvidt man egentlig kommer godt ut av en konfrontasjon eller ei, 

bestemmes delvis av dens innvirkning på ryktet ditt og om de etterfølgende vandrehistoriene 

om hendelsen fremstiller deg i et godt lys.  
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6 Ære 

Ære er et svært vanskelig sosialt konsept å forstå. Vi kan ikke plassere det biologisk eller 

fysiologisk, men jeg kan tenke meg at æren på et eller annet tidspunkt har spilt en rolle i 

evolusjonen av kultur og samfunn, og sånn sett på sitt vis bidratt til det fysiske legemets 

overlevelse. Det som er sikkert er at ære er et reelt kulturelt og sosialt begrep som påvirker 

menneskers vurderinger og atferd. Ære forstås ulikt på tvers av kulturer, og har likeledes en 

varierende grad av innvirkning på folk og samfunn. Det kan hevdes at æren har utspilt sin 

rolle i Norge og andre vest- og nordeuropeiske rettsstater. Det er godt mulig at æren er 

fortrengt til fordel for andre sosiale og kulturelle mekanismer i det norske samfunnet, men 

æren lever i beste velgående i mange andre samfunn og deres respektive kulturer. Ære er 

tradisjonelt forbundet med respekt, skam, status og rykte. I kapittel 8 diskuterer jeg på friere 

grunnlag i hvilken grad tilstedeværelsen av ære, respekt og vold i hjemmekulturen kan være 

med på å tilrettelegge og disponere for deltagelse i gatefeltet. Der identifiserer jeg flere 

kulturelle trekk, som alle med ulik styrke kan spille en slik fasiliterende rolle. Noen av disse 

er til stede i gatekulturen, om enn i noe annerledes form.  

Det viste seg vanskelig for gutta å svare på direkte spørsmål om hva ære er. I stedet ble 

æresbegrepets meningsinnhold utfylt og utledet når de utover i samtalene fikk snakke om 

hvordan man mister ære, hvordan man gjenoppretter den og ærens forhold til respekt.  

På spørsmål om ære har noe med respekt å gjøre, eller om det er noe annet, svarte Omar slik:  

Det har med respekt å gjøre, men det er liksom litt dypere da på en måte. Det er liksom enda 

dypere enn respekt, det er noe…jeg vet ikke as. Det også er en følelse. For eksempel hvis man 

føler at man har mista æren sin. Det er jo fordi det har blitt gjort noe med som setter dype 

spor i deg, som setter…liksom, du blir behandla på en måte som…du blir nedverdiget.  

At ære hadde noe med respekt å gjøre ble sagt flere ganger, men det var også tydelig at det 

var noe annerledes. Æren er noe som ligger latent, og som først blir aktualisert når den er 

truet, eller som Omar uttrykte det, når man blir nedverdiget. Der respekten er aktiv, er æren 

passiv; man viser andre respekt, men man kan ikke vise andre ære. Men, dersom man 

konsekvent tillater at andre er respektløse mot en, så kan det lede til at man anses som en 

æresløs person. Da er antagelsen at man mangler en grunnleggende ære, fordi denne nærmest 

ville tvunget frem en reaksjon. Som en av gutta sa, «det henger sammen med respekt da. Du 
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mister ære når du, ehm, tillater at andre er respektløse mot deg». Dette tillater du når «En 

står og disrespecter deg, rakker ned på deg, får deg til å se ut som en stor idiot, og du 

reagerer ikke på det på noen som helst måte». Ahmed ordla seg slik: 

“For eksempel, jeg tenker «ja, hvis jeg driver og lar alle andre gå mens de snakker sånn dritt 

til meg og jeg ikke gjør noe tilbake, så kan det bli noe mer større da». Folka bare ser meg 

som en person som ikke beskytter seg selv. Og da de tenker, «ja, han der, han gjør ikke noe 

hvis jeg driver og hakker på han eller noe». … Så man må ha sine grenser da. Og det holder 

æren oppe, å ha grenser. Si «hei, slutt». Si noe tilbake. …” 

Uttalelser som dette fikk meg til å ville borre mer i hva som i gatefeltet ble ansett som 

ærekrenkende. Jeg ønsket konkrete eksempler. Hvilke fornærmelser trår over grensa? 

Her er en samtale om dette temaet:  

Mirsad: … Altså, banning, spesielt blant innvandrerungdom som stort sett var 

omgangskretsen min, var det lite toleranse for banning som rettet seg mot mødre, søstre, 

søsken. Slike ting. Eh, for det igjen er knyttet opp mot ære. Altså, familie er noe man ikke skal 

gå inn på, ikke sant. 

I: Så følte du da at hvis noen snakket om moren eller søstera di, eller kvinner i familien din, 

så var det en krenkelse av ære din? Og følte du da at du måtte gjøre noe for å forsvare den 

æren? Om ikke du spesielt, men generelt i det miljøet.  

Mirsad: Ja, da måtte man ty til et eller annet. Man står for noe og ikke tåler dritt. At man ikke 

lar seg bli krenka på den måten da. Og måten å demonstrere det på…Alle viser det forskjellig, 

men mange viser det i form av vold …”.  

Krenkelser mot familien, men særlig mødre og søstre, er noe som utvilsomt fremprovoserte 

æresfølelsen. En annen type krenkelse var også fremtredende i så måte. Følgende utdrag 

illustrerer det:  

«I: Er ære noe man kan miste da?  

Nikko: Ære kan du miste.  

I: Hvordan kan man miste det da tror du?  
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Nikko: Hvis du blir driti ut, ydmyka…jeg tror å bli ydmyka er en vesentlig faktor her…  

I: Ok. Men ydmyka, okei. Så noen må gjøre noe mot deg som er ydmykende?  

Nikko: Ja, eller så kan du gjøre noe som er ydmykende sjøl også, hvis du er helt esel.  

I: Okei. Men har du et eksempel da, et konkret eksempel på noe noen kan gjøre mot deg eller 

som du kan gjøre selv?  

Nikko: Et selvpåført… La oss ta en badass kar, han har et rykte på seg for å være klin gærn, 

men han går og blir pult i toern av en lokal homo…(ler).» 

Her gis det uttrykk for at et æretap kan komme av at noen utsetter deg for en handling eller 

ytring imot din vilje, eller ved at man av egen fri vilje ydmyker seg selv så mye at man mister 

æren. Når jeg spør om et eksempel på sistnevnte tilfelle, får jeg beskrevet typetilfellet som 

flere av gutta trakk frem som spesielt ærekrenkende. Det er interessant at Nikko i sitt 

eksempel velger å beskrive personen som en som er «klin gærn» og «badass». Dette er 

positive karakteristikker i feltet. Så kommer et men, før vi vi får beskrevet den homofile 

aktiviteten. Kontrasten som skapes ved først å gi den personkarakteristikken, for deretter å 

innskyte et men, er ikke irrelevant. Det underliggende budskapet kan være at det anses som 

uforenlig at du kan være en gærn tøffing og ha homofil sex. I så fall sier det noe om 

forståelsen av stereotypen homofil i gatefeltet. Eller meningen kan være å få frem at dette er 

en så ærekrenkende handling, at selv ikke en kar som i utgangspunktet har et rykte og 

egenskaper som anses som fordelaktige i gatefeltet, unnslipper handlingens skadevirkning. En 

annen av gutta mente til og med at «å bli pult i rompa, da liksom…det er det verste som kan 

skje med deg”. 

Det er særlig disse to kategoriene krenkelser som jeg fant krysser en grense, og som er 

spesielt rettet mot eller farlig for æren. Den ene er seksuelle krenkelser og den andre er 

fornærmelser mot kvinnelige familiemedlemmer. En enkeltstående krenkelse av en slik art 

kan være nok til at æren settes på spill. At det er akkurat disse to typene krenkelser er ikke 

overraskende i mine øyne. Jeg anser det ikke som en usannsynlig eller urimelig antagelse at 

akkurat denne spesifikke sensibiliteten i det minste delvis stammer fra en hjemmekultur med 

røtter i samfunn der mannen fortsatt har hovedansvaret for å opprettholde familiens ære, og da 

spesielt kvinnen og hennes ære, og der kvinnelige slektningers ære eller mangel på sådan, har 

en reell innvirkning på hele familiens ære. I disse samfunnene er ofte også slik at homofili 
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fortsatt er sterkt tabu- og skambelagt. Kanskje medfører antagelser om homofile menns 

manglende maskulinitet at de anses som underlegne og svake. Og når en mannlig slektning i 

disse kulturene velger å forsvare en kvinnes ære utad, så skyldes ikke dette nødvendigvis 

aktverdig kjærlighet eller omsorg, men fordi ens eget rykte og ære står på spill. På samme 

måte forsvarer deltagerne i gatefeltet sitt eget rykte og sin egen ære og posisjon i feltet.  

Jeg vil trekke frem en nyanse. Når du utsettes for ærekrenkende handlinger i feltet, er som 

oftest reaksjonen din på disse krenkelsene avgjørende for om du beholder æren eller mister 

den. Unnlater man å reagere på en passende måte risikerer man at andre ser en som æreløs. 

«Det er ikke nødvendigvis sånn at du mister ære ved å få juling, så lenge du har vist at du 

ikke tar imot dritt og er en tøffing», sa en av gutta. Men fordi homofili anses som en konstant 

ved individet, blir en som stemples som homofil per denne definisjonen en æreløs person. 

Derfor må man, dersom man blir utsatt for seksuelle krenkelser som antyder homofili, slå 

tilbake på en måte som ikke levner noen tvil; jeg er ikke homofil og vil hevne slike krenkelser 

med alt jeg har. En av gutta brukte i denne sammenheng sterke ord: «… da må du drepe de 

folka da. Rett og slett.»  

I kapittel 4 har jeg analysert vold som en praksis i gatefeltet, at vold er en reaksjon på 

respektløs adferd, og at selv et blikk kan utløse en voldelig reaksjon. Tar vi ære med i denne 

ligningen blir den enda mer kompleks, og resultatet er ytterligere et incentiv til voldsutøvelse. 

I noen tilfeller utøver man volden for å forhindre ærestap. Man møter og forsvarer seg mot 

æreskrenkelser på en slik måte at de ikke får en negativ effekt på ens status og posisjon i 

feltet. Men, det er også tilfeller der ærekrenkelsen får en negativ effekt, enten fordi man 

valgte å forholde seg passiv, eller fordi man ikke hadde mulighet eller evne til å forsvare eller 

forhindre ærekrenkelsen der og da. Da er æren tapt, eller det er sådd tvil om man er en person 

med ære.  

Jeg ville vite om æren i disse tilfellene kunne gjenopprettes, om det er mulig med et 

midlertidig ærestap. Jeg spurte Nikko - kan man få æren tilbake? Og jeg fikk til svar: «Ja, det 

vil jeg påstå. Men da må du ofte gå enda mer drastisk til verks. Du må på en måte 

kompensere for det tilbakefallet du har fått ved kanskje å være enda grovere. Eller ta hevn.» 

Dette er en gjengs oppfatning i gatefeltet. En av gutta ga uttrykk for noe tvil på dette punktet 

og nyanserte denne oppfatningen. Dersom krenkelsen er veldig grov og nedverdigende, er det 

ikke sikkert at man kan gjøre noe for å gjenvinne æren. Det ble uttrykt slik:  
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«Omar: Det var en gutt fra området som hadde blitt…Han skyldte noen penger, så hadde han 

blitt tatt med av de han skyldte penger og de putta kosteskaft i…ja, i rasshølet hans. Det putta 

et kosteskaft i rasshølet hans og det gikk rykter om at de hadde fått en hund til å voldta han 

karen også. Så da vil jeg anta han gutten følte at han hadde mista all ære i hele livet sitt fordi 

han hadde blitt nedverdiget på den verste måten liksom.  

I: Men, ok, så da tenker du at han mista æren? Folk tenkte det?  

Omar: Ja, folk tenkte det.  

I: Hadde det vært noen måte for han å få tilbake den æren? Hva kunne han gjort da for å få 

gjenoppretta æren?  

Omar: (Ler). 

I: Du tror ikke det kunne gått?  

Omar: Jeg vet ikke as. Da måtte han gjort noe drastisk noe. Liksom, da måtte han gått og 

gjort det samme tilbake dobbelt …» 

Tilfellet som beskrives her er særdeles ekstremt, og ikke på noen måte en vanlig hendelse i 

feltet. Det som derimot er vanlig er det omvendte proporsjonalitetsprinsippet. Det er ikke 

tilstrekkelig å slå tilbake med samme mynt, man bør gjøre «det samme tilbake dobbelt» og 

«være enda grovere». Seksuelle krenkelser som særdeles ærekrenkende bekreftes også.  

De æresbevarende og -gjenopprettende voldspraksisene avføder en annen praksis. I 

situasjoner hvor man ønsker å fremprovosere en konfrontasjon, er en av de sikreste måtene å 

gjøre det på å komme med fornærmelser som man vet krenker æresfølelsen. Ærekrenkelser 

kan også brukes som et konstruert påskudd, på samme måte som påstått blikking og annen 

respektløs adferd. Da er reaksjonen, ofte en voldelig en, legitimert og i overensstemmelse 

med feltets logikk. I reelle tilfeller av ærekrenkelse er det forventet at du skal gjøre noe. Når 

man skaper en slik situasjon så viser man på egne premisser og med en kalkulert risiko at man 

har ære og er villig til å forsvare denne med vold. Samtidig viser man at man er en person 

med verdier og prinsipper.  

I intervjuene var jeg også ute etter data om hvordan en som er æreløs blir sett på og behandlet. 

Hva er prisen man betaler dersom æren går tapt? Nikko svarte:  
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«Hvis du har mista æren.. Du ble hakka ned på, rakka ned på, du blir behandla som en bikkje, 

omtrent. … Da behandla folk deg mye dårligere enn hva de gjorde før. Da er det plutselig 

greit å være ufin og det som er.»  

Intervjuene tyder på at personer som blir ansett som æreløse heller ikke nyter noen respekt i 

gatefeltet. Uten ære er det tilnærmet utenkelig at man blir respektert, og det er nesten gitt at 

folk vil behandle deg på en respektløs måte. På den andre siden, folk kan være respektløse 

mot en uten at det trenger å bety at man er æresløs. Dette er nok ikke en realitet som 

utelukkende gjelder gatefeltet, men denne mangelen på respekt får en helt annen betydning 

når vi vet at en svak posisjon her medfører en reell fare for at man blir utsatt for vold. Ellers i 

samfunnet holder man seg som regel bare unna folk som man ikke har respekt for. Denne 

holdningen var representativ for gutta:  

«I: …Altså, har du respekt for folk uten ære? Har folk det generelt i det miljøet?  

Omar: Nei. I sånne miljøer så er det…så må man hele tiden opprettholde et image, og hvis 

noe…hvis du får juling, da får du jo en bulk i imaget da. Og da får du samtidig en bulk i 

respekt og ære og alt det der…» 

For å oppsummere, det å ha ære, å være ærefull eller ha en æreskodeks (det vil si prinsipper 

for hva som er ærefullt og hva som er æresløst) er en gunstig egenskap/karakteristikk i 

gatefeltet. Det er symbolsk kapital, og i likhet med de andre kapitalformene, er det også i 

relasjon til denne utviklet praksiser i feltet for å styrke, opprettholde og eventuelt gjenopprette 

kapitalen. Tap av denne vil ha en innvirkning på en persons rykte og anseelse, og således 

posisjonen i feltet. De fleste fysiske konfrontasjoner skyldes stygge blikk og 

slengbemerkninger som anses som respektløse og provoserende (Anderson, 1999; Sandberg 

& Pedersen, 2009). De færreste av konfrontasjonene skyldes at ens ære er tapt eller er i ferd 

med å gå tapt. Det er spesielt ydmykende eller nedverdigende handlinger og ytringer som 

aktualiserer æresfølelsen (Lien, 2002; van Gemert, Peterson, & Lien, 2008).  

6.1 Ærens paradoks 

Min tolkning av datamaterialet tilsa at gatefeltets forståelse av æresbegrepet og de tilknyttede 

praksisene representerte et paradoks. Hva er dette paradokset og hvordan kan det forklares? 

Til nå har jeg analysert voldspraksisens relasjon til ære og hvordan æresfølelsen og 



76 

 

æreskrenkelser kan føre til voldsutøvelse. Jeg har identifisert fornærmelser mot familien, og 

da i særdeleshet familiens kvinner, som en type fornærmelser som i større grad enn andre 

fornærmelser rører ved æresfølelsen og fremprovoserer en reaksjon. Jeg har videre gitt min 

tolkning av hvorfor dette er tilfellet. I noen av samtalene kom det frem at det kan oppstå 

situasjoner der en og samme handling både kan forsvare og skade familiens og ens egen ære. 

Jeg ønsket å vite hva gutta tenkte om dette tilsynelatende paradoksale. Og ikke minst, hvordan 

de forsonet seg med det. 

I et av intervjuene sa Omar at hans første assosiasjon til ære var foreldre. Først et stykke ut i 

intervjuet fikk jeg mulighet til å plukke opp den tråden. I samtalen som fulgte kom det en 

rekke betraktninger rundt ærens paradoks. Det virket som om jeg her rørte ved noe som 

frustrerte.  

«Omar: Nei, det jeg tenker på er…fordi det er mange som snakker om hele tiden ære og 

respekt, også går dem ut og raner eller driver med bizniz eller hva som helst, også tenker jeg, 

liksom, det er ikke noe ære for dine foreldre. Liksom, da tenker jeg på æren til familien din, 

eller det du gjør…ikke sant…hvis jeg ikke gjør det så er det fordi jeg respekterer…jeg vet ikke 

hvordan jeg skal forklare det as…  

I: Bare prøv.  

Omar: Ja, fordi det er alltid sånn «familie er viktigst», alle snakker om det, «familie er 

viktigst», og jo mer fuck, jo mer kriminell du er så er det liksom «familie og familie og 

familie», men så går du og gjør det verste. Liksom, moren din vil jo aldri se at du gjør de 

jævlige tingene du gjør, så hvor er æren i det?  

I: Så du tenker at det er motstridende? Du snakker om familie, og familie og ære, men så gjør 

du ting som… 

Omar: Som er helt det motsatte.  

I: Som er æresløse?  

Omar: Ja, moren din vil jo aldri gi deg klapp på skulderen og si «så bra at du rana han …» 

… Da får du en annen slags ære da, da er det liksom forskjellig…jeg vet ikke…følelsen, det er 

forskjellig.  
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Det er opplagt at det for Omar er vanskelig å forsone seg med en del av gatefeltets praksiser. 

Det ble etter hvert tydelig for meg at ærens paradoks kan manifestere seg på to ulike måter. 

Den ene måten dette skjer på er når gatefeltets forståelse av ære og hva som er æresbevarende 

og -gjenopprettende praksiser, strider mot familiens forståelse av hva som er ærefullt og 

æresløst. Det er denne realiteten som Omar beskriver. Han har vanskeligheter med å forstå 

hvordan man på den ene siden kan være opptatt av familien og deres ære, og på den andre 

siden drive med aktiviteter som man helt opplagt vet at familien ser på som æreløse. Det er 

imidlertid ikke gitt at familien vil synes at den ovenfor beskrevne atferd er problematisk og 

æreløs. I det neste utdraget presenterer Nikko nettopp det scenarioet:  

«I: Ok. Også, det jeg har tenkt når jeg har snakket med flere nå, det er, det som man definerer 

som ære og ærefullt, for eksempel det å banke opp noen for å få gjenopprettet en ære 

da…men hvis politiet tar deg og du havner i fengsel og blir straffa, hva skjer med æren til 

familien? … 

Nikko: Hmm…Det tror jeg…hva kan jeg si…det spørs åssen miljø familien er i igjen. Hvis 

familien består av en…mesteparten av folk…hva skal jeg si…er ikke på riktig side av loven 

eller er halvveis kjeltringer eller banditter sjøl, så vil jeg påstå at æren…hvis det ikke har 

vært opprettholdt, så kanskje forsterka. Men er det en oppegående normal vanlig familie som 

egentlig vil at, eller ønsker at barnet skal leve et normalt liv med skolegang og utdanning og 

vanlig jobb så vil jeg si at den æren har blitt skylt ned i dass i det sønnen eller…ja, 

hovedsakelig sønnen da, men også dattera, ryker inn i fengsel for å ha gjort ting han kanskje 

ikke burde ha gjort.» 

Denne distinksjonen er ikke ubetydelig. Nikko medgir at handlinger som er ærefulle i 

gatefeltet kan føre til at «æren har blitt skylt ned i dass» for familiens vedkommende, forutsatt 

at familiemedlemmene ikke selv opererer etter gatefeltets logikk. Her snakkes det om 

foreldrenes subjektive vurdering av om deres barns handlinger er æreløse. Nikko tilføyde: 

«Men det kommer an på hva slags holdning som regel far i huset har. Han, okey, du er i 

fengsel fordi du banka en som disrespekta deg, okey bra, hvis faren er opptatt av det å være 

macho og ta igjen og respekt og ære. Men hvis du har en mer, hva skal vi si, far som ikke er 

så opphengt i det å måtte yte makt for å få respekt og være både fysisk og psykisk truende for 

at barna sine eller familien skal respektere seg, men at dem skal få respekt på en annen måte 
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så vil jeg påstå at det vil være et stort nederlag og…hva skal jeg si…brist i æren, på en sånn 

type familie.» 

Vi får presisert at det spesielt er farens holdning til ære og vold som er avgjørende for om 

gatefeltets æresbevarende og -gjenopprettende voldspraksiser i familiens øyne representerer 

en «brist i æren». Men, selv om foreldrene mener at barna har handlet på en ærefull måte, så 

er det ikke gitt at andre utenfor feltet ser det slik.  

Og her kan paradokset manifestere seg på en annen måte. For eksempel når noen krenker deg 

og du føler deg forpliktet av feltets spilleregler til å reagere for ikke å bli ansett som æreløs, 

men dersom du gjør det så er det en sjanse for at du bringer skam over familien. Når 

familiemedlemmene selv ikke har et forhold til gatefeltet, er det følgelig irrelevant for dem 

hvilken posisjon de innehar der. I denne henseende har familiens ære tatt skade når ens 

handlinger har ført til at familiens ry, status og posisjon er svekket i de feltene, det miljøet og 

den kulturen som de er situert i og har relasjoner til. Spørsmålet er om familien vil tape ansikt 

i disse sosiale og kulturelle konstellasjonene som er utenfor gatefeltet. Carlos erkjente at det 

nok er mange som tenker på hvilke implikasjoner en nærstående handling kan få for familiens 

ære, men, som det påpekes her, det er vanskelige hensyn å balansere.  

«I: Men hva med æren til familien. Jeg tenker da, hvis du blir tatt av politi, er ikke det på en 

måte… 

Carlos: Jaja, skam for familien.  

I: Ja, er ikke det en skam for familien da? Eller en konflikt? Eller tenker man ikke på det der 

og da, når man er i situasjonen?  

Carlos: De fleste tenker jo på det, egentlig. Jeg har jo erfart, jeg har jo hatt venner som har 

tenkt mye på akkurat det før de har gjort noe galt da. … Og…em, det er absolutt noe som man 

tenker på før man gjør det, men fortsatt, folk liker å leke med ilden og tar risker da, når de 

holder på sånn.» 

Paradokset er komplett om man tar følgende perspektiv i betraktning. Gjennom den kulturelle 

oppdragelsen har feltdeltakerne fått innprentet at det er i deres interesse å bevare og forsvare 

ære. Under primærsosialiseringen er det stort samsvar mellom egne interesser og familiens 

interesser, og utad skiller man ikke mellom familiemedlemmenes individuelle ære. Da 

forsvares den kollektivt, selv om familiemedlemmene seg imellom og utad kan nyte 
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varierende grad av respekt. I ungdomsårene blir ens egeninteresse gradvis separert fra det som 

er familiens kollektive interesse. Primærsosialiseringen har gått over i sekundærsosialisering 

utenfor hjemmet, og ungdommen deltar i nye felt med andre konstellasjoner og egne kamper 

om respekt og ære, eksempelvis i gatefeltet.  

Det kan imidlertid argumenteres for at ungdommene, så lenge de er en del av familien, i 

mange andre kontekster fortsatt deler familiens ære og deres interesse i å forsvare den. 

Dermed er forutsetning til stede for at en handling både kan være ærefull og æresløs, fordi 

æren kan være bevart i gatefeltets kontekst, samtidig som man utenfor feltet har tapt den. Da 

er den personlige æren forsvart innad i feltet, men handlingen har samtidig skadet familiens 

ære utenfor feltet og derigjennom også ens egen ære i sammenhenger der den ikke er løsrevet 

fra den kollektive æren.  

Dette eksterne ærestapet som man lider gjennom familiens ærestap kan også på ulike finurlige 

måter penetrere feltet, selv om handlingen i utgangspunktet var i henhold til gatefeltets logikk 

og således forventet og ærefull. Relasjonene man har utenfor feltet som har tatt skade av den 

æreløse eller skambelagte handlingen kan påvirke relasjoner innad i feltet på en negativ måte. 

Dette kan være tilfellet dersom man har relasjoner til noen av feltdeltagere også utenfor feltet, 

i kontekster der den aktuelle handlingen ble sett på som æreløs, og disse tar med seg den 

oppfatningen inn feltet og lar det prege forholdet der. Videre kan det oppstå og sirkulere 

rykter og historier om utenfor feltet som portretterer handlingen som æreløs og skamfull, og 

således stiller vedkommende i et dårlig lys der. Det negative ryktet og de negative historiene 

kan så finne veien inn til feltet og få en innvirkning på den statusen man har der. På denne 

måten taper man ære som en følge av omveien utenfor feltet. Et felt har som nevnt ikke 

vanntette skott. Slike virkninger er ikke usannsynlig, da innvandrermiljøene i Oslo ikke er 

store, og mange av familiene kjenner til hverandre.  

Hensynet til familiens ære kan også virke som en korreksjon eller en grunn til ikke å ty til 

vold, men jeg har min analyse av hvorfor de, tross risikoen for skade på familiens ære, og 

gjennom denne sin egen ære, velger å spille spillet i gatefeltet. Jeg vil fremheve et par grunner 

til at de som regel i slike situasjoner velger å gjøre det som der og da fremstår som et forsvar 

av ens egen posisjon i gatefeltet.  

Den første er at det å redde eller tape eget ansikt i gatefeltet ofte gir en umiddelbar og direkte 

respons, mens familiens eventuelle tap er en avledet konsekvens som gjerne kommer senere i 
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tid. Det er kjent innenfor psykologien at folk flest velger umiddelbar belønning fremfor en 

forsinket belønning, selv om sistnevnte er større. Dette gjelder også for gatefeltets deltagere. 

Det er ikke urimelig å anta at lignende betraktninger leder en til å velge en umiddelbar, 

potensielt positiv respons og avvergelse av en umiddelbar, potensielt negativ respons, fremfor 

avvergelse av en fremtidig, potensielt negativ respons. Vurderingen er om du skal akseptere 

det umiddelbare tapet av ansikt fordi du og familien kanskje kan tape ansikt lenger frem i tid.  

Den andre grunnen er at den umiddelbare negative konsekvensen av ikke å redde eget ansikt 

faktisk forholdsvis lett kan forutses og til en viss grad beregnes. Analysen har vist at 

deltagerne settes i mange situasjoner der de vet hvilke umiddelbare følger handlingsvalget får 

for deres ve og vel, eksempelvis at de blir ofre for mobbing og trakassering eller utsatt for 

vold (Anderson, 1999; Sandberg & Pedersen, 2006). Familiens tap av ære er på sin side en 

eventualitet som kan inntreffe, og det er mer usikkert hvor alvorlig følgene blir dersom det 

inntreffer. Det er en risiko som er mer uforutsigbar og vanskelig å forholde seg til. Som nevnt 

over, så forutsetter det ofte at man faktisk blir tatt av politiet eller observert av noen utenfor 

feltet, og at familien eller folk som familien har en relasjon til får vite om det. Det aktualiseres 

først når den potensielt æreløse eller skambelagte handlingen eller informasjon om 

handlingen slipper ut av feltet. I de fleste tilfeller befinner ikke feltdeltagernes familier seg i 

feltet. Det er også derfor jeg i den hypotetiske spørsmålsformuleringen min noen ganger 

betinget at man er tatt av politiet eller fengslet. Jeg ønsket å formidle at feltet er invadert eller 

at informasjon med høy sannsynlighet er lekket ut. Av disse grunner er det muligheter for at 

man kan redde eget ansikt uten at familien taper ansikt. Man kan få i pose og sekk. Hertil 

kommer at erfaringen har vist at muligheten for nettopp dette er god; familien får sjelden 

kunnskap om det ungdommene foretar seg i gatefeltet og det er i relativt få tilfeller at politiet 

blir innblandet.  
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7 Etnisitet, nasjonalitet og 

mobilisering  

7.1 Etnisitet, nasjonalitet, og bosted  

Etnisitet, nasjonalitet og bosted er forhold som virker som symbolsk kapital i gatefeltet. Som 

kapital har det en reell verdi i feltet. Verdien er reell fordi den har en faktisk innvirkning på 

hvordan du oppfører deg og hvordan andre oppfører seg mot deg. Den symbolske virkningen 

kommer av at det er visse egenskaper som assosieres med disse markørene, og disse 

egenskapene kan medføre at individet blir respektert eller fryktet. Virkningen kan finne sted 

uavhengig av om individet faktisk besitter eller har fremvist disse egenskapene. Kapitalen kan 

imidlertid også ha en negativ verdi, eksempelvis i den forstand at noen etnisiteter assosieres 

med egenskaper som blir sett ned på i gatefeltet. En av tesene mine var at det å være etnisk 

norsk i mange sammenhenger kunne være en ulempe i gatefeltet. Jeg ønsket å vite om dette 

stemte, og i så fall hvordan og hvorfor.  

Gutta var samstemte i at det var lettere å ty til vold mot etniske norsk ungdom, men 

begrunnelsene varierte og de fanget opp ulike sider av feltets logikk i denne sammenhengen. 

Her fra en samtale med Mirsad:  

«Hvis noen går forbi deg og fornærmer deg … vil du reagere likt uansett hvem som kommer 

med de krenkelsene, eller vil du se an hvem det er?  

Mirsad: … hvis en helt tilfeldig person hadde gått forbi…si at denne tilfeldige fyren var etnisk 

norsk jevnaldrende og kom med en bemerkning om moren din eller søstrene dine, så hadde 

jeg nok … reagert med å ty til vold veldig raskt, eller reagere i det hele tatt, på grunn av at 

vedkommende er etnisk norsk. … Altså, da har du fått en kraftig ripe i lakken hvis en etnisk 

norsk fyr, på en måte spytter på respekten din da, eller på en måte krenker æren…og ja.  

I: Okei, så det går et skille der? ...  

Mirsad: Det har nok med, på en måte, de fordommene som man får overfor de etniske norske, 

og de, hvis man skal si…altså, man blir jo betrakta, som en utlending så blir man betrakta 

som en risikofaktor i seg sjøl, ikke sant. Og det er veldig mange som spiller på den. Ved at 

man er utenlandsk så er man aggressiv, man skal ty til vold, og ja, man handler som man 
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handler. Man gikk vel rundt og antok at etnisk norske var på en måte et pysete folkeslag … og 

antok det at de aksepterte mer dritt fra utlendinger enn utlendinger seg imellom.»  

I utdraget over får vi belyst hvordan det anses som et sterkere tap av respekt og ansikt dersom 

man blir satt på plass av en som er etnisk norsk. Her pekes det på to antagelser som virker 

sammen. Det ene er antagelsen om at etniske nordmenn har høyere toleranse for krenkelser og 

ikke tør å ta igjen og det andre er motsetningsvis antagelsen om at innvandrere er aggressive 

og villige til å ty til vold. Det er lett å se hvordan disse antagelsene i en syntese leder til at 

man har lettere for å konfrontere etniske nordmenn. Mirsad omtaler det selv som fordommer, 

og det stemmer nok at mange, enten bevisst eller ubevisst, spiller på stereotypien av 

innvandrere som farlig og «en risikofaktor i seg sjøl».  

Stereotypier oppstår fordi vi simplifiserer og generaliserer trekk og egenskaper ved andre 

mennesker og kulturer. Man søker essensen, fellestrekk, ikke avvik og kompleksitet. Vi 

simplifiserer ytterligere gjennom binære strukturer. Vi tenker i motsetninger. Det harde eller 

det myke, det ærefulle eller det æreløse, det sterke eller det svake. Dette er dikotomier som er 

uttrykt i datamaterialet og som kan karakterisere henholdsvis de som er i feltet og de som er 

utenfor, eller som her, henholdsvis innvandrere og etniske nordmenn. Sandberg (2005) har 

skrevet om hvordan innvandrerungdom bruker stereotypien som farlig til sin egen fordel på 

«gata». Han fremhever hvordan dette kan ha den uheldige virkning at det forsterker 

stereotypien som er med på å stigmatisere og marginalisere dem i utgangspunktet, og at det 

kan bekrefte de negative fordommer folk måtte ha mot innvandrere generelt. 

Omar fortalte også at det var lettere for en etnisk norsk ungdom å få juling, og han utdypet 

hvorfor han mente at det var sånn:  

«Fordi han hadde ikke en gæren storebror eller en fetter eller…han hadde ikke samme 

nettverket rundt seg, eller han kjente ikke like mange folk som…for du går ikke å gir juling til 

en du veit kjenner hundre stykker. For da veit du at da må du snakke med de hundre etterpå. 

Så da er det bedre å gå å banke en som kjenner bare en eller to andre karer som…ikke 

sant…(ler)…ja, jeg vet ikke hvorfor det er sånn as. Det er ikke bra at det er sånn, men sånn er 

det bare. Det er ikke jeg som har laget reglene.» 

Her deles oppfatningen om at risikoen for negative konsekvenser er mindre dersom man juler 

opp en etnisk nordmann, men her er oppgis grunnen til å være en manglende hevnkultur og 

mobiliseringsevne. De to grunnene som beskrives henger sammen. Når hevnen kommer, 
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kommer den ofte med en tropp på slep. Man mobiliserer familie; brødre, fettere og onkler, 

men også venner og deres venner. Den etnisk norske har ikke relevant sosial kapital som kan 

mobiliseres i en hevnaksjon.  

Manglende æresfølelse og en utilbøyelighet til å forsvare æren med vold var en annen 

forklaring. En av gutta sa det slik: «Jeg tenker at de kanskje tenker at innvandrere kanskje er 

mer opptatt av å forsvare en eller annen form for ære, mens de kanskje tenker at det er lettere 

å krenke etniske nordmenn fordi de ikke har den samme æresfølelsen. Også den antagelsen 

ble gjenspeilet hos flere. 

Så langt er det tydelig at det av ulike grunner er en ulempe å være etnisk norsk i gatefeltet. Jeg 

var imidlertid nysgjerrig på om det var etniske grupper eller nasjonaliteter som var mer fryktet 

enn andre eller som nøt en større grad av respekt i kraft av etnisiteten eller nasjonaliteten. 

Omar uttrykte seg slik om dette:  

«I: Er det noen etnisiteter som man kanskje var ekstra forsiktige med eller var det etnisiteter 

som man kanskje var mindre redd for å gå i konflikt med?  

Omar: Jeg kan huske at man var litt ekstra forsiktig med kanskje somaliere og vietnamesere, 

fordi de hadde en tendens til å bruke kniver og sånn. Så da man kanskje tenkte seg litt mer 

om.  

I: Men hvordan visste du det? Hvor kom det fra liksom? Hvor fikk man den informasjonen 

fra? … 

Omar: Ting som man hørte hadde skjedd. At han hadde stukket han eller det hadde vært 

masseslagsmål og vietnameserne hadde stukket ned flere stykker eller somaliere. Bare sånn, 

rykter og hearsay, word of mouth.»  

Omar peker på at enkelte etnisiteter ble sett på som farligere enn andre, fordi det er antatt at 

de lettere tyr til våpen. Slike assosiasjoner og generaliseringer kan raskt feste seg som en 

sannhet i feltet på bakgrunn av relativt få virkelige hendelser, fordi det er vanlig å fortelle 

slike vandrehistorier og fordi de ofte overdrives. Og når oppfatningen har satt seg rammer den 

gjerne alle med den etnisiteten.  

Da jeg spurte Mirsad om hva det er ved han som fornærmer deg som kan fortelle deg om det 

er trygt eller ikke å ta ham, svarte han følgende av interesse her:  
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«Det er, holdt jeg på å si, litt i forhold til hvilken nasjonalitet han som sier noe stygt til deg 

kommer fra. Ved å gå mot en person, la oss si en pakistaner, la oss si oppi 16-17 års alderen, 

fullt av gullkjeder og litt forskjellig, men så la man automatisk til en kobling til B- og A-

gjengen, ikke sant. At det er brødre eller søsken eller fettere involvert …men samtidig så 

måtte man gjøre et eller annet ...» 

Mirsad trekker frem pakistanere. Det er ikke tilfeldig, men avslører en antagelse om at mange 

av pakistanerne i gatefeltet har forbindelser til organiserte kriminelle gjenger som er i en helt 

annen liga enn ungdommene flest. Det er de færreste som ønsker å rote seg bort i konflikter 

med disse. En annen antagelse er at folk av pakistansk nasjonalitet har sterk solidaritet innad i 

gruppa, og at denne solidariteten kan brukes til å mobilisere i konflikter. Gullkjeder blir her et 

eksempel på objektivisert gatekultur som også har en symbolsk effekt.  

Flere av gutta ga uttrykk for at vold antageligvis var mindre utbredt i den norske kulturen, i 

forhold til den kulturen innvandrerne hadde vokst opp i. Kulturens fysiske konfliktløsning og 

kontroll og bruken av trusselen om vold innprenter i individets habitus vold som en akseptert 

måte å reagere på. Handlingsmønstrene til hjemmets voldsutøvere blir internalisert, og når en 

selv havner i situasjoner som man oppfatter som likeartede så trer voldsutøvelse frem som den 

naturlige og best egnede måten å handle på. Foruten måten å handle på vil man også få 

overført den samme sensibiliteten eller tolkningstendensen. Det innebærer at man begynner å 

være følsom overfor og på vakt for atferd og fornærmelser som man selv har sett reaksjoner 

på. Man får en følelse for hva man skal reagere på. Jeg utbroderer dette mer i kapittel 8.  

Det var imidlertid en hypotese som jeg gjerne ville ha belyst, og som ved første øyekast 

tilsynelatende motstrider det som så langt er skrevet om den logikken som vanskeliggjør 

etniske nordmenns deltagelse i gatefeltet. Samtaler og observasjoner i gatefeltet tydet på at 

innvandrerungdom var overrepresentert i feltet, men ikke slik at det eksklusivt var disse som 

kjempet om gatekapitalen. I feltet var det også etnisk norsk ungdom som på en suksessfull 

måte hadde klart å befeste en posisjon som en som burde bli respektert og/eller fryktet. Jeg 

ønsket å høre guttenes meninger om hvordan det har seg at en del etniske nordmenn lykkes 

under de vanskelige omstendighetene som er beskrevet over. På spørsmål om etnisk norsk 

ungdom også deltok, eller om det kun var innvandrerungdom, svarte en av gutta på denne 

måten:  
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«Eh..Det er nok noen… jeg vil ikke si at de er unntatt eller… det er mange etnisk norske 

ungdom som vokser opp i, si Groruddalen, og hvor de faktisk må vise at de har denne respekt- 

og æreskodeksen, og på en måte at de må forsvare den enda mer. At de føler det og at de 

faktisk må vise det at de er villig til å forsvare den enda mer enn det innvandrere er.»  

Lignende uttalelser om at etniske nordmenn måtte strekke strikken enda lenger eller foreta seg 

noe mer drastisk dukket opp ved flere anledninger. Slik valgte Omar å ordlegge seg:  

«… Du sa jo at innvandrerungdom var overrepresentert i de ungdomsmiljøene, men det er 

ikke sånn at det ikke er noen etniske nordmenn?  

Omar: Nei, det er også etniske nordmenn.  

I: Ja, men hva er det som…er det noen trekk ved de…hva er det som gjør at de… 

Omar: Ja, de er klin gærne. De er villig til å gå enda lengre for å vise at de er en av de. Og 

de må, ja de må være villig til å gå enda lenger for å få den respekten.»  

Carlos mente at en etnisk norsk må «tøffe seg ekstra mye» og tilføyde at «hvis en vanlig 

utlending gjør én så må han gjøre to, ikke sant, fordi han er…på grunn av hans etnisitet er 

sett litt ned på da, i sånne miljøer da.» 

Den etnisk norske har bevisbyrden og må motbevise de negative antagelsene. Ofte er det ikke 

nok å matche innvandrerungdommene, det må gjerne tas ekstra hardt i for å være 

overbevisende. Som Nikko sa, «[f]or å få innpass i et sånt miljø så må du på et eller annet 

stadie gjøre noe eller vise noe, eller hevde deg i en eller annen situasjon for at du skal være 

kul nok til å få være med de folka på en eller annen måte.» Denne inngangsbilletten er dyrere 

for etnisk norsk ungdom, og dette noe som Nikko snakker om er vanligvis slåssing. Hertil 

kommer at innvandrerungdom kan spille på stereotypien som farlig og voldelig. Oppfatningen 

av norsk kultur som en ikke-voldelig kultur blir i gatefeltet en negativ heftelse ved etniske 

nordmenn. Hvis de skal vise at de besitter de voldelige egenskapene som er fordelaktige i 

feltet så må det gjøres tydelig og markant. Her er Omars oppfatning, som er representativ for 

gutta: «… Norsk kultur er ikke så voldelig av seg som andre kulturer … da må han norske 

bare vise at han også kan være voldelig da, rett og slett.»  

Det kan synes som om det er utbredte rasistiske holdninger i gatefeltet. Jeg er imidlertid ikke 

av den oppfatning. Under intervjuene hadde jeg en ambisjon om å få frem dypere refleksjoner 

hos guttene. Her er en samtale med noen refleksjoner rundt en interessant dikotomi:  
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«Ahmed: … For vi oppfatter det som at norske lever i et…åssen skal jeg si det…harmful? At 

det ikke skjer noe med dem da, for de lever i et så bra miljø rundt dem og sånn. Det er ikke 

noe…åssen skal jeg si det? Det er ikke noe som kan skade dem her, men i hjemlandet så er det 

noe helt annerledes. Folk har det hardt og sånn. Så hvis vi tar en myk person, ikke på grunn 

av hudfargen, men…  

I: Kulturen?  

Ahmed: Ja, kulturen. En myk person med en stein person, og han myke vinner, så får 

menneske sjokk, skjønner du?  

I: Jaja, okey. Så etniske nordmenn da, norske, de blir sett på som myke?  

Ahmed: Mhm, og ikke bare…ikke bare på grunn av at de bor her. Jeg har også blitt født her, 

men spørs, for eksempel, jeg får mer ansvar hjemme, selv om jeg har blitt født her, men jeg 

får mer ansvar hjemme. Jeg må bære ting, jeg må…Ja, mens norske må ha sånn…ja, frokost, 

kom her, innetider. Men vi har ikke sånn frokost. Moren min lager mat, også hvis du skal ha 

mat, gå og kjapp deg før de andre spiser det opp. … Så jeg har det mer tøft da.  

I: Så du mener at det…  

Ahmed: Det er ikke på grunn av hudfargen.  

I: Oppdragelsen har vært tøffere på en måte?  

Ahmed: Ja.» 

Denne dialogen viser de underliggende vurderingene. Det som kan virke som rasistisk 

motivert vold er ikke det. Mine erfaringer og min analyse viser at det ikke er et hat mot 

etniske nordmenn, eller en oppfatning i gatefeltet at etniske nordmenn er mindre verdt som 

mennesker. Det er strategiske vurderinger, både bevisste og ubevisste, som gjøres på 

bakgrunn av den kunnskapen de har. Som alle mennesker stiller deltagerne i gatefeltet seg 

spørsmålene: Hva må jeg gjøre for å bli respektert? Hva må jeg gjøre for å bli likt? Hva må 

jeg gjøre for at folk ikke skal plage meg? I gatefeltet er evnen til å sloss verdsatt. Derfor vil 

man vise at man kan sloss. Når man skal fremvise denne egenskapen så vil man naturligvis 

gjøre dette på en måte som maksimerer den positive effekten og minimerer den negative. Da 

ypper man til bråk mot en som er «myk». Erfaringen i feltet er at nordmenn mest 
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sannsynligvis er myke, men det utelukkes ikke at andre etnisiteter også kan være myke. 

Ahmed forklarer videre:  

«Ahmed: Så det er ikke på grunn av hudfargen.  

I: Så la oss si, hvis vi bruker det eksempelet vi brukte istad da. Det står en guttegjeng et eller 

annet sted, de står og chillern på et hjørne, også kommer det en… 

Ahmed: En lanker. (fra Sri Lanka) 

I: En lanker…? 

Ahmed: Fordi de er også sånn myke.  

I: Okey, så de blir også sett på som myke?  

Ahmed: Ja. (Ler)  

I: Kan du gi meg eksempler på hvem som blir sett på som myke og hvem blir sett på som 

harde?  

Ahmed: De med rike foreldre, fordi de fattige er mer sånn…ja, de, de har det tøffere da. Men 

de rike og sånn, de har alt det de vil ha. Og det er det som ser på som myke. Hvis det hadde 

vært en somalier som er veldig rik og han er ikke så kjent i området og sånn, da hadde jeg tatt 

han som et mykt person.  

I: Okey, så la oss si at det kommer en «myk» person og sier noe, slenger dritt, sier drittunge. 

Også er det en annen dag. Så kommer den samme situasjonen. Du står der, men det kommer 

en «hard» person. Reagerer man forskjellig på den myke og den harde, hvis man kan si det 

sånn?  

Ahmed: Ja. Ja. Han myke hadde fått en juling ….»  

Vi ser at både sri-lankere og somaliere kan anses som myke. Det er bare mindre sannsynlig at 

de er det. Som Ahmed sier – det handler ikke om hudfarge, men hvilke kulturelle trekk 

vedkommende har, og hva de forteller om villigheten til å sloss. Tanken er at tøffe 

oppvekstsvilkår gjør deg tøff. Materiell velstand og et «bra miljø» nevnes eksplisitt. Det var 

tydelig at folk fra visse deler av Oslo, for eksempel i Groruddalen, i større grad enn folk fra 

andre steder i byen ble ansett som tøffe og harde, eller «stein, for å si det sånn». Ahmed 
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passet også på å poengtere at selv den harde kan få bank. Det er større risiko, men også større 

fortjeneste.  

Carlos ga meg også noen refleksjoner rundt oppdragelse og oppvekst:  

Carlos: Ehm, de er jo vant til litt mildere kår…levekår…nei, bedre levekår, men litt sånn 

mildere situasjon da, med tanke på oppvekst og alt, så, eh, det er… 

I: Hvordan? Hva er forskjellen i oppveksten?  

Carlos: De har jo forholdene satt litt bedre for seg da, med tanke på økonomi, ressurssterk 

familie, ikke sant. Og de møter kanskje ikke like mange problemer som en med litt dårligere 

økonomi i en drabantby møter da, ikke sant. De er i et mye mer beskyttet miljø. Her er det 

ikke så mye…her er det ikke like mye, så man er vant til å overleve litt sånn tøffere situasjoner 

da, så man blir automatisk litt tøffere ...»  

Det er verdt å bemerke seg hvordan Carlos, og flere av de andre også, ser ut til å 

sammenkoble etnisitet og bosted. Dette er fordi den gatekulturen som vi samtaler om primært 

eksisterer i innvandrertette områder i øst, sør og indre øst i Oslo. Og gutta vet at det er en høy 

andel innvandrere som bor i disse områdene. De ubevisste slutningene avslører således at man 

først og fremst tenker på innvandrere når man omtaler feltets deltagere. Når gutta i denne 

sammenheng snakker om ungdom fra Groruddalen eller østkanten, er en rimelig tolkning at 

det implisitt snakkes om innvandrere. Skillet mellom etnisk norske og innvandrere og mellom 

øst og vest glir ofte inn i hverandre (Sandberg, 2005).  

Som utdragene viser, er etnisitet, nasjonalitet og bosted symbolsk kapital som differensierer i 

feltet (Sandberg, 2005; Lalander, 2009). Holdningene og relasjonene til etniske nordmenn i 

feltet er hovedsakelig basert på fire gjengse oppfatninger. Den første er at en som er etnisk 

norsk ikke er villig til å angripe eller forsvare seg med vold. Den andre er at etniske nordmenn 

ikke har det i sin kultur å hevne seg, dermed trenger man ikke å bekymre seg for represalier. 

Den tredje er at etniske nordmenn ikke har en æresfølelse, og således ikke noe behov for å 

forsvare ære. Den fjerde antagelsen går ut på at etniske nordmenn ikke stiller opp for 

hverandre i farlige situasjoner. Motsetningsvis er det en gjengs oppfatning i feltet at 

innvandrere som regel, i motsetning til etniske norske, vil hevne fornærmelser og vold, de er 

villige til å ty til vold og de vil ikke komme alene. Dette kan skyldes kulturelle forhold som er 

mer vanlig i en del innvandrerkulturer, sammenlignet med den norske majoritetskulturen.  
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Fordi erfaringen i feltet er at de fleste etnisk norske ungdommene ikke er villige til å følge 

spillereglene i feltet, eller sagt med andre ord, ikke kan eller vil benytte seg av de praksisene 

som akkumulerer gatekapital, så havner de i en svakere posisjon. Fra et dårligere 

utgangspunkt må de så overbevise om at de er villige til å gjøre det som kreves. De kan ikke 

spille på antagelser om at de kommer til å reagere med vold og det vil være vanskeligere for 

dem å nyttiggjøre seg av mindre alvorlige praksiser som å posere som farlig eller aggressiv 

eller true med vold og represalier. Det er mindre sannsynlig at det er reelt og de andre 

deltagerne vil ikke ta det seriøst. Det vil være vanskelig å slippe unna med å bløffe. I tillegg 

kommer at det medfører et større tap av feltets symbolske kapital å la seg skremme eller true 

av en etnisk nordmann, så deltagerne i feltet vil yte større motstand og strekke seg langt før de 

lar noe sånn skje. Man kan således gå ut ifra at en etnisk nordmann som er akseptert og 

respektert og/eller fryktet med stor sannsynlighet har gjort seg fortjent til dette gjennom 

faktiske handlinger, typisk ved å fremvise voldelige egenskaper. Suksessen til etniske 

nordmenn i gatefeltet er således en suksess som er bygd på en overbevisende og tydelig 

mestring av feltets praksiser.  

7.2 Mobilisering  

I dette kapittelet skal jeg se på mobilisering i gatefeltet, både som en praksis for å akkumulere 

feltspesifikk kapital og som sosial kapital. Mobilisering er allerede berørt enkelte steder. Det 

er vanskelig å unngå, men her tar jeg opp igjen noen av trådene og går grundigere til verks.   

7.2.1 Som sosial kapital  

Den sosiale kapitalen er en variabel i kapitalsammensetningen som kan differensiere mellom 

posisjoner i et felt. Her analyserer jeg feltets sosiale kapital i relasjon til feltdeltagernes 

mobiliseringsevne. Når denne sosiale kapitalen omsettes på en måte som fører til at andre 

respekterer eller frykter deg så virker den også som symbolsk kapital.  

Jeg begynner med en kort ordveksling der jeg spør Mirsad om hvordan han vurderte om han 

skulle ta igjen eller la det passere når noen fornærmet ham. Han hadde følgende å si:  

Mirsad: … du ser an hvem det er, også på en måte, «har den personen nok bak seg?».  

I: Hva mener du med «har nok bak seg»? 
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Mirsad: I den forstand at brødre, søsken, familie, støtteapparatet rundt seg, og da mener jeg 

venner og familie med muskler da.»  

Sitatet viser at enhver relasjon eller kontakt ikke er relevant sosial kapital. Det bør være folk 

«med muskler». Dette kan tolkes dithen at de bør være i stand til og villige til å ty til vold, 

eller i hvert fall ha et rykte på seg som gir dette inntrykket til folk. Guttene gir her uttrykk for 

en kjensgjerning i feltet; selve vissheten om at den andre har et nettverk som er villig til å 

stille opp kan føre til at man ikke initierer en konfrontasjon. Under en samtale med Ahmed 

spurte jeg om hvorfor han i noen situasjoner mener at han kan slippe unna med å være 

respektløs. Han svarte følgende: 

«Han lar det gå på grunn av jeg har mange venner … Så hvis han for eksempel vil slåss mot 

meg, han tenker «åh, tenk deg hvis jeg slår han, han kommer til å hente noen andre med seg, 

og jeg kan ikke hente folk, for jeg…han har mer folk enn meg da.» 

Så godt som alle som deltar i gatefeltet kjenner noen som kan stille opp i en konflikt, men det 

varierer i kvalitet og kvantitet. Noen ganger blir «kvaliteten» på de man kjenner avgjørende, 

andre ganger er det avgjørende å ha et stort antall i ryggen. Det kan være nok å kjenne én 

person som er høyt respektert eller fryktet i feltet. Nikko mente at folk flest visste hvem det 

var de kunne og ikke kunne gå i konflikt med. Han la til at det gikk mye på tilknytning – «… 

hvem du har bak deg, hvem du henger med. Og de få tilfellene der du har en som ikke hadde 

noen bak seg, så måtte karen være ti ganger sprøere og ti ganger mer voldelig for å få være i 

fred sjøl.»  

Det er redegjort for flere praksiser som har en avskrekkende virkning. Her poengteres det at 

mobiliseringskapasiteten også kan være avskrekkende og preventiv. Dette var et 

gjennomgående poeng. Manglende mobiliseringsevne betyr at du ikke har andre å lene deg 

på. Du får ingenting gratis, er særlig utsatt og må bitere hardere fra deg for å skremme unna 

utfordrere. Det er dog svært sjeldent at noen som aktivt velger å delta i gatefeltet ikke har noe 

sosial kapital som kan nyttiggjøres i feltet. Dette underbygger imidlertid poenget i 7.1, om at 

etniske nordmenn som lykkes i gatefeltet var ekstra voldelige.  

En lignende betraktning fikk jeg også av Mirsad, som faktisk hadde sosial kapital som 

antageligvis hjalp ham i feltet:  
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«Jeg tror veldig mange hadde hatt lettere for å plage meg, mobbe meg, krenke meg hvis det 

ikke hadde vært den antagelsen om at han har eldre søsken, eller den og den og den, så det er 

nok en del av bildet her, at det er noen faremomenter. For jeg tror nok at jeg har sluppet 

billig unna med tanke på det … hvis jeg ikke hadde hatt den familien og det apparatet rundt 

så hadde nok jeg måttet kjempe hardere for å opprettholde den respekten og æren.»  

Mirsad er klar over at hans sosiale kapital og folks visshet om denne gjorde at han i mindre 

grad var nødt til å implementere praksiser for å opprettholde og forsvare respekt og ære. Jeg 

tolker det dithen at den sosiale kapitalen kan virke som symbolsk kapital uten at det har 

skjedd en faktisk mobilisering. Selv et nyss om at du kjenner eller står i relasjon til folk som 

har vilje og evne til å stille opp, kan medføre at folk på den ene siden aktivt viser deg respekt 

gjennom sine handlinger, og på den andre siden unnlater å foreta seg noe mot deg av frykt for 

hva en faktisk mobilisering kan føre til.  

Når man har mange bak seg som stiller opp, er det vanlig å utnytte dette til egen vinning. Man 

kan tillate seg å utfordre folk og man slipper unna med mer. Omar hadde fortalt meg om en 

episode der han hadde fått bank. Jeg spurte han om gutta som gjorde det ikke risikerte 

represalier. Da brakte han opp dette poenget:  

«Jo, de risikerer det, men de også er selvsikre på seg selv, fordi de også har folk bak dem 

igjen. Storebrødre og sånne ting som de også tenker at, «hvis det skulle skje noe så er jeg 

også sikra» på en måte. … Hadde ikke de hatt de storebrødrene de hadde så hadde dem aldri 

gjort det dem gjorde, eller vært de de er.»  

En annen side av dette er at besittelse av slik sosial kapital også vil kunne øke andres 

forventinger om at du skal hevde deg og samle troppene til et sammenstøt. Sånn sett kan den 

sosiale kapitalen bli en byrde, i den forstand at du føler at du må gå inn i en konfrontasjon og 

involvere venner og familie i potensielle farlige situasjoner og konflikter for ikke å miste 

respekt. Det var Mirsad som gjorde meg oppmerksom på denne nyansen: 

«I: Så du sier at hvis folk veit at du har folk bak deg så er det en enda sterkere forventning om 

at du skal reagere? … 

Mirsad: Ja. Da er det forventninger om at du skal reagere og mobilisere. Og da skal det bli 

synlig at du klarer å mobilisere personer da.  

I: Aha. Okei.  
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Mirsad: Du var nødt til å demonstrere det og. Det var ikke nok å bare vise, og trusselen om at 

ja jeg er ditten og datten ja. …» 

I gatefeltet er det utvilsomt av stor verdi å kjenne folk som er villig til å stille opp, særlig i 

situasjoner der respekt og ære står på spill og voldelige konfrontasjoner er en mulighet (Ilan, 

2013). Å starte bråk uten å ha oversikt over nettverket til motstanderen kan få alvorlige 

konsekvenser. Kunnskap om nettverkene i feltet er følgelig av stor verdi for gutta. Hvordan 

vet man hvem som står bak hvem og om de er noe tess? Mye av informasjonen i gatefeltet 

distribueres gjennom rykter og vandrehistorier, som analysert i punkt 5.3.  

7.2.2 Som praksis  

I gatefeltet settes den sosiale kapitalen i spill primært ved at man mobiliserer når man havner i 

en situasjon der man må forsvare seg, eller i en situasjon der man aktivt søker å sette seg i 

respekt. Som de sier i feltet, «man henter folk» eller «samler gutta». Det er en ting å ha 

nettverket liggende i bakhånd som en latent trussel eller forsikring, men det er noe annet å 

faktisk mobilisere. Den faktiske mobilisering er fremvisning av den sosiale kapitalen man 

besitter.  

Der målet med mobiliseringshandlingen er å sette seg i respekt eller skape frykt kan den ses 

som et forsøk på å konvertere sosial kapital til symbolsk kapital. En vellykket mobilisering vil 

sånn sett være en vellykket konvertering, og en vellykket konvertering vil være når det finner 

sted en faktisk mobilisering eller en ytret trussel om mobilisering som fører til en forbedret 

posisjon i feltets sosiale struktur. Mitt inntrykk er at mobilisering er en utbredt praksis og at 

det å true med å mobilisere er enda vanligere. Deltagerne i gatefeltet hadde ikke vært så 

bevisst og opptatt av muligheten for mobilisering og konsekvensene av en eventuell 

mobilisering dersom det ikke hadde hatt rot i en erfart virkelighet. Veldig mange i dette feltet 

har bevitnet eller selv vært involvert i en mobilisering. 

I feltet er mobilisering av grupper man tilhører, enten de baserer seg på familiær, etnisk eller 

nasjonal tilknytning, med det formål å gi noen juling, en akseptert praksis som er i tråd med 

feltets logikk. Å deeskalere situasjonen på «den norske måten», med Mirsad sine ord, å «gjøre 

skadene minimale» og «snakke seg ut av det … på en sivilisert måte», representerer en 

heterodoks praksis som ikke er forenlig med feltets måte å løse uenigheter på. Selv om det er 

den aksepterte fremgangsmåten utenfor feltets kontekst. De som besitter relevant sosial 
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gatekapital, det vil si et nettverk med slagkraft, vil yte motstand mot en slik praksis, fordi den 

kan lede til en devaluering av denne kapitalen. Da vil det åpnes opp for at en helt annen 

kulturell kapital og andre egenskaper verdsettes, eksempelvis formuleringsevner, 

argumentasjonsegenskaper og forsoningsstrategier. Det er naturlig å ikke ville gi opp en 

posisjon man har investert tid og ressurser i å oppnå, og som fører med seg anseelse og 

aktelse.  

Mobiliseringspraksisen brukes i tre typesituasjoner. Det første tilfellet er en planlagt 

mobilisering som skjer i forkant av et sammenstøt som man aktivt søker, uten at det har vært 

en foranledning. Noen ganger er motstanderen varslet, andre ganger ønsker man et 

overraskelsesmoment. Det andre typetilfellet er når man mobiliserer for å hevne en konkret 

fornærmelse eller krenkelse. Da ønsker man å vinne tilbake respekten man har mistet eller 

gjenopprette æren som er tapt. I det tredje tilfellet mobiliserer man i påvente av represalier. I 

disse situasjonene har man gjerne banket opp eller fornærmet noen som man vet vil komme 

tilbake for hevn. Tapet av respekt er så følbart og ødeleggende at de færreste klarer å la 

fornærmelser og tapte slåsskamper passere; balansen må gjenvinnes (Anderson, 1999).  

I feltet er man innforstått med at et angrep på et enkeltindivid ofte fører til en konflikt med 

hele nettverket til den personen. Resultatet av mobilisering som en praksis i gatefeltet er at 

konfrontasjoner mellom enkeltindivider ofte eskalerer til større konflikter med mange 

involverte. Det er heller ikke uvanlig med flere påfølgende sammenstøt etter hvert som man 

får mobilisert nettverket sitt og den opprinnelige konflikten kan forgrene seg ut til flere 

konflikter som utvikler seg uavhengig av hverandre (van Gemert, Peterson, & Lien, 2008).  
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8 Diskusjon 

I gjennomgangen av relevant forskning i kapittel 1.4 skriver jeg om uenighet blant forskerne 

om hvor stor betydning man skal tillegge forhold som kulturell bakgrunn og etnisitet, 

sosioøkonomiske faktorer og marginalisering, fremmedfølelse og avmakt når man skal 

forklare gatekulturens årsaker, virkninger og tiltrekning. Jeg vil diskutere og utforske noen av 

disse temaene og deres forhold til gatefeltet.  

Jeg har vært særlig opptatt av innvandreres deltagelse i gatefeltet. Det har dels å gjøre med at 

jeg selv er innvandrer, dels fordi media synes å være opptatt av innvandreres deltagelse i 

voldspregede ungdomsmiljøer, og dels fordi innvandrere tilsynelatende er overrepresentert i 

det utsnittet av gatefeltet som nærværende oppgave berører.  

I punkt 8.1 behandler jeg kulturelle trekk som jeg mener fasiliterer for deltagelse i gatefeltet. 

Slik jeg ser det, er dette trekk i hjemmekulturen som er mer fremtredende og utbredt hos 

innvandrerbefolkningen, og da spesielt hos ikke-vestlige innvandrere. Jeg vil presisere 

allerede her at disse kulturelle trekkene hver for seg i varierende grad også kan finnes i etnisk 

norske familier. Hjemmekulturen kan være en del av forklaringen på at innvandrere er sterkt 

representert i gatefeltet, men det kan ikke utledes fra dette at innvandreres deltagelse ene og 

alene skyldes denne kulturen. Jeg ønsker å synliggjøre at det er mange mekanismer og forhold 

som sammen øker sannsynligheten for deltagelse i gatefeltet, og at flere av disse forholdene er 

utenfor den enkelte ungdoms bevissthet og kontroll. 

Helt fra 1950-tallet og frem til i dag er det gjort betydningsfull forskning der forskerne har 

identifisert en gatekultur som i varierende grad har vært preget vold, hevn, tøffhet, 

fryktløshet, fysisk dominans, respekt, aggresjon og ære, og der denne har vært mest utbredt 

blant ungdommer tilhørende underklassen og arbeiderklassen (Ilan, 2015). Min empiri tyder 

på at gatekulturen har en sterk tilstedeværelse i områder i bydeler i Groruddalen, i bydel 

Søndre Nordstrand og i indre øst. I mange av disse bydelene er det over 50 % innvandrere og 

norskfødte med innvandrerbakgrunn5, og befolkningen her er blant de lavest lønnede og 

lavest utdannede67. Bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand er gode eksempler. 

                                                 
5 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03  
6 https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-levekar-og-sosiale-

forhold/utdanningsniva/#gref  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-levekar-og-sosiale-forhold/utdanningsniva/#gref
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-levekar-og-sosiale-forhold/utdanningsniva/#gref
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Det som gjør diskusjonen interessant, men også vanskelig, er at den store majoriteten av 

innvandrere og norskfødte barn av innvandrere i som er bosatt i Oslo jo nettopp bor i disse 

områdene der mange er sosioøkonomisk vanskeligstilt. Jeg vil skrive mer om disse forholdene 

i kapittel 8.2.  

I tillegg til dette kommer at fremmedfølelse og avmakt er nært forbundet med 

sosioøkonomiske faktorer, etnisk segregering og psykososiale forhold. Det hele inngår i et 

intrikat samspill. Tross dette vil jeg forsøke å behandle temaene adskilt, men noe lekkasje vil 

det nødvendigvis bli. 

8.1 Vold, respekt, frykt og ære i hjemmekulturen 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på vold, respekt, frykt og ære som trekk i deltagernes 

hjemmekultur og hvordan disse trekkene kan være med på å fasilitere for deltagelse i 

gatefeltet.  

Hjemmekulturen er den kulturen man har til felles med familiemedlemmene og som utspiller 

seg innenfor hjemmets fire vegger. Som kultur er den ikke unik og isolert fra omverdenen. 

Tvert imot er den i dette henseende en refleksjon av en kultur som eksisterer utenfor hjemmet, 

i en større sosial konstellasjon. For innvandrere er dette ofte kulturen fra hjemlandet, bevart 

og overført primært fra foreldrene til barna, men også gjennom andre nære relasjoner. 

Hjemmekulturen er selvfølgelig i varierende grad påvirket av og tilpasset lokale forhold. For 

innvandrere som deltar i gatefeltet har denne kulturen i mange tilfeller røtter i land hvor 

følgende fortsatt er en realitet: 1. fysisk oppdragelse, 2. patriarkalsk, fedre/menn dominerer i 

samfunnet og i familien og tar de viktige avgjørelsene, 3. opptatt av ære og ærekrenkelser, 4. 

frykt for autoriteter, 4. rettighetstenkningen ikke utviklet og allment akseptert, 5. svak rettsstat 

(vilkårlighet, forskjellsbehandling og likegyldighet) 6. myndighetene gjør illegitime overgrep 

og inngrep i den private sfære, 7. fortsatt familien/klanen/stammen som sørger for beskyttelse, 

8. kollektiv tankegang fremfor individualistisk tankegang, med dertil sterkere sosial, kulturell 

og emosjonell tilknytning til slekta, 9. mange analfabeter og lavt utdannede, særlig på 

landsbygda, 10. betydelig andel av befolkningen er lavtlønnet eller ulønnet. For 

                                                                                                                                                         
7 

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80

%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog79&submode=catalog&mode=documentation&top=yes  

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog79&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog79&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
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hjemmekulturer som reflekterer den norske kulturen i dagens Norge, er det trygt å si at dette 

ikke er passende karakteristikker.  

I henhold til Bourdieus teori er pregingen av habitus sterkest under primærsosialiseringen og 

motstandsdyktig mot senere preging. Hele det sosiale rom som individet kommer i kontakt 

med og har en relasjon til, vil kunne påvirke dets habitus. Det er imidlertid slik at våre 

nærmeste er i en særstilling når det kommer til pregingen av vår habitus og overføringen av 

kroppsliggjort kulturell kapital. Vi ser opp til dem, vi er emosjonelt tilknyttet dem, vi har tillit 

til dem, vi modellerer oss etter dem, de er kjente for oss, de er tilgjengelige for oss, de deler 

fysisk rom med oss og vi har intense og regelmessige interaksjoner.  

Jeg presiserer at jeg ikke påstår at disse trekkene er en nødvendig betingelse for deltagelse i 

gatefeltet. Jeg påstår heller ikke at trekkene er en tilstrekkelig betingelse for deltagelse i 

gatefeltet. Det ville være å overforenkle prosesser og ignorere alle de komplekse kulturelle, 

sosiale, biologiske og psykiske forhold som virker på oss og våre valg. I flere av samtalene 

berørte gutta noen av disse forholdene. Noen ganger i relasjon til vold, respekt og ære, og 

andre ganger som selvstendige forhold. Det jeg derimot vil argumentere for er at en oppvekst, 

oppdragelse og sosialisering der disse trekkene har vært en realitet, sannsynligvis vil prege 

habitus og sammensetningen av kroppsliggjort kulturell kapital på en slik måte at man blir 

mer fortrolig med gatefeltets praksiser, og tilbøyelig og villig til å utøve disse praksisene. En 

side av det er det som innprentes og internaliseres. Den andre siden, som er vel så viktig, men 

som det ikke vil dedikeres plass til her, er hva det skjer på bekostning av; hva er det som ikke 

læres og internaliseres, og hvis fravær er med på å gjøre deltagelse i gatefeltet mer 

sannsynlig? 

8.1.1 Vold i hjemmekulturen  

En av mine hypoteser er at mange av de som utøver vold som en praksis i feltet, kommer fra 

et hjem hvor vold på ulike måter er en del av kulturen. Vold blir hverdagslig, og ikke en 

ekstraordinær handling i spesielle situasjoner. Det er en normalisert interaksjonsmåte, en 

fysisk uttrykksform som er akseptert og som erfaringsvis har gitt ønsket resultat. Vold i 

hjemmekulturen er slik en av flere forhold som fasiliterer for deltagelse i gatefeltet og øker 

sjansene for å lykkes i det. Dette er et argument som også er berørt av Sandberg og Pedersen 

(Sandberg & Pedersen, 2011, s. 135): “… children from violent homes may develop a 

tolerance for violence that can become a form of empowerment and street capital. Some of 
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The River dealers described what it was like to grow up in abusive homes and how it 

acclimatized them to violence as young teenagers.” Og i Gatekapital (Sandberg & Pedersen, 

2006, ss. 56-57) er ett av funnene at det blant informantene er både innvandrere og etniske 

nordmenn som har opplevd vold hjemme.  

Jeg vil fremheve en distinksjon som man bør ha med seg når man leser dette kapittelet. Den 

henger sammen med forklaringen av uttrykket hjemmekulturen. Jeg vil utvikle denne 

forklaringen videre med vold som eksempel. Det er en forskjell på vold i hjemmet og vold i 

hjemmekulturen, og følgelig en forskjell på å vokse opp i et voldelig hjem og i en voldelig 

hjemmekultur. I norsk kultur er ikke vold akseptert og utbredt. Det er ikke en innvevd del av 

kulturen og språket. Det er tvert imot forbudt, fordømt og sett ned på. Hos nordmenn anses 

det som et traume, som mishandling, når et barn blir slått hjemme. De fleste vil melde 

bekymring til barnevernet eller politiet. I en del innvandrerkulturer er det nødvendig 

oppdragelse, og denne oppdragelsen bekreftes og rettferdiggjøres av andre med samme 

oppdragelseskultur. Verken barna eller foreldrene føler et behov for å holde det skjult innad i 

egne kretser er og de er ikke av den oppfatning at den fysiske oppdragelsen er fordømt i 

kulturen. Jeg vil hevde at vold i hjemmekulturen i større grad en vold i hjemmet skaper en 

tilbøyelighet til selv å ty til vold. Det er mer komplekst og nyansert enn at man har blitt slått 

hjemme og senere hermer etter denne atferden. Jeg vil endog hevde at man kan komme fra en 

slik hjemmekultur uten faktisk selv å ha blitt utsatt for vold i hjemmet. 

Voldskulturen manifester seg og overføres på ulike måter. De har en effekt hver for seg, men 

når de virker sammen har de enda større påvirkningskraft. En måte er gjennom observasjon 

og virtuell interaksjon med vold på TV og i spill. Akkurat dette kan sies å være et generelt 

voksende trekk ved dagens ungdomskultur. Virkningen blir imidlertid sterkere i de tilfeller 

der det er manglende tilsyn over denne omgangen med virtuell vold og lite kunnskap om 

voldseksponeringens påvirkningskraft. Hertil kommer den manglende fordømmelsen av 

voldseksponeringen. Den voldelige kulturen kan også vise seg gjennom historier om 

voldsutøvelse og voldsforherligelse. Ofte fortalt av mannlige slektninger, særlig eldre brødre, 

fettere og onkler. De som forteller historiene er antageligvis uvitende om effekten den kan på 

barn og ungdom i en påvirkelig alder. I lek og rollespill er det heller ikke uvanlig å late som 

om man slåss med barnet, typisk at man gir lette klapp på baken, kinnene og hendene.  

Ord og uttrykk i språket som formidler at vold er akseptert er en annen måte å kommunisere 

voldskulturen på. I den del kulturer trues det hyppig med bank. Noen ganger følges trusselen 
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opp, andre ganger ikke. Noen ganger er man mottaker av trusselen, andre ganger kun 

observatør. Terskelen er lav, og selv mindre frustrasjoner kan utløse et voldelig språk. Det er 

så «ufarlig» og «harmløst» i disse kulturene, så innvevd i språket, at selv når man skal 

uttrykke kjærlighet tyr man til stadighet til en voldsterminologi. Men da er den konnotative 

betydningen som regel en annen enn den denotative. Her fungerer språket som en 

kulturbærer.  

I den voldelige hjemmekulturen har mor og far ulike roller og posisjoner i hjemmets struktur. 

Far har det primære ansvaret for å fysisk disiplinere ungdommens overtredelser og 

respektløse adferd, enten den har funnet sted hjemme eller ute. Barna søker gjerne nåde hos 

mor og gjør det de kan for at far ikke skal få vite hva de har gjort. Mor havner da i en kinkig 

situasjon der hun må vurdere hvor mye hun skal holde skjult for mannen sin og hvor mye hun 

skal blande seg inn i fars disiplinering av barna. Men ofte er mor uvitende og passivisert i 

forhold til den virkelighet som ungdommen oppholder seg i. At mor ikke behersker det norske 

språket og ikke har nok kunnskaper om ungdommens liv utenfor hjemmet til å sjekke eller 

følge opp de forklaringene hun får servert, er også et moment her. I det store og hele gir dette 

færre oppdragelsesmuligheter.  

I slike kulturer er det også lite rom for barna til å diskutere og argumentere sin sak overfor 

foreldrene. Dersom man åpner opp for diskusjon som en måte å løse uenigheter og 

uoverensstemmelser på i hjemmet, så endrer man også spillereglene og maktforholdet i 

relasjonen. I en diskusjon hvor man skal overtale den andre til å føye seg eller endre atferd 

eller mening med argumenter, blir det fysiske overtaket irrelevant. Da er det viktigere å kunne 

snakke for seg og bruke overbevisende saklige og logiske resonnement. Far og mor har sine 

praksiser som er generert av den habitusen de har, og den habitusen er ikke en habitus som er 

fortrolig med mellommenneskelig problemløsning der det fysiske repertoaret er tatt ut av 

ligningen. I denne kulturen er det respektløst av barna å gå inn i en diskusjon med de som står 

over deg i hierarkiet. Det er en trussel mot posisjonen og dominansen og åpner opp for at den 

dominerende kan ta feil. Å insinuere at man vet bedre enn en som er eldre enn seg er 

respektløst. Det er å utfordre autoriteten i hjemmet, og dersom man tillater det så har man satt 

presedens. Det er også en frykt for at dette på lang sikt kan føre til at man mister kontrollen 

over hjemmet og barna. En typisk utvikling er at barna i familien tillater seg å utfordre 

autoritetens ufeilbarhet og ubetingede krav om respekt når de blir så store/gamle at det fysiske 

overtaket utlignes.  
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Foreldrene har en habitus og kroppsliggjort kulturell kapital fra hjemlandet, og vold som 

oppdragelsesmetode er så sementert at det er vanskelig å avlære. En omskolering i denne 

henseende blir ytterligere vanskeliggjort fordi foreldrene mangler språk til å tilegne seg ny 

kunnskap om pedagogikk og oppdragelse. Det er rimelig å anta at innvandrere i høyere alder 

også har større vanskeligheter for å bevege seg utenfor den kulturen de har fra hjemlandet og 

som de deler med sine landsmenn derfra. Bruken av vold og trusler om vold som en 

oppdragelsesmetode og kontrollmekanisme i denne hjemmekulturen er ikke et resultat av den 

sosioøkonomiske situasjonen familien er i Norge og den manglende integrasjonen og 

inkluderingen i det norske samfunnet, men en slik realitet gjør det mindre sannsynlig at den 

habitusen og kulturelle kapitalen som genererer disse voldspraksisene utfordres og endres. 

8.1.2 Respekt og frykt i hjemmekulturen 

Feltdeltagernes hjemmekulturer varierer, men mange av de som deltar i kampen om respekt i 

gatefeltet kommer fra et hjem med en kultur der respekt og frykt differensierer mellom 

individene og regulerer deres atferd seg imellom på en høyst konkret måte. 

Denne typen hjem har gjerne et patriarkalsk hierarki hvor far troner øverst, etterfulgt av enten 

mor eller eldre sønner. Dernest følger normalt døtre eller yngre sønner, avhengig av hvem 

som er eldst. Sist kommer de yngste døtrene, eller yngste sønnene i fravær av døtre. 

Hierarkiet er reelt i den forstand at det er normer og forventninger til hvordan du skal forholde 

deg til og respektere de ulike «nivåene», og vises gjennom respektfull adferd, og hvor 

respektløs du kan tillate deg å være. Det skjer tidlig en innprenting av hva som er respektfull 

adferd (tillatt) og hva som er respektløs adferd (forbudt) gjennom observasjon og verbal 

kommunikasjon. Det ligger imidlertid i menneskets natur å utfordre og hevde seg og å prøve 

og feile når man skal finne sin plass. Det skjer også her, men maktforholdene i 

familiestrukturen opprettholdes som beskrevet i punkt 8.1.1, gjennom fysisk maktutøvelse 

eller trusselen om sådan. Det som er felles for den atferden som sanksjoneres med vold, er at 

man i språket omtaler den som respektløs, æreløs og skambringende. Det interessante er 

følgelig ikke respekt som et abstrakt konsept, men respekt og respektløshet i relasjon til vold 

og trusler. Det er mange og til dels intrikate situasjoner der man må oppføre seg på bestemt 

måte for å være respektfull. Jeg vil beskrive en rekke slike situasjoner.  

Det er generelt en sterk forventing om at man skal vise respekt for de som er eldre, og også 

autoriteter og andre med titler, verv eller prestisjefulle posisjoner i samfunnet uavhengig av 
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deres alder. Konkret viser det seg i handling og samhandling. Det kan være gjennom 

titulering, eksempelvis så benevner man ikke eldre menn eller kvinner ved navn, man kaller 

de, avhengig av alder og som et tegn på respekt, for onkel, tante, bestemor eller bestefar, selv 

om de ikke faktisk har den slektsrelasjonen. Respekten viser seg også ved prioritering i ulike 

situasjoner; gjester og de som er eldre enn en skal først inn dører, først opp trapper, de 

serveres og forsyner seg først og så videre. Å vende ryggen, rompa eller føttene mot andre 

anses som respektløst. Man reiser seg når andre reiser seg, eller når man skal hilse på folk 

som kommer inn i rommet. Og hver gang man hilser på noen er det et helt ritual man skal 

gjennom; det utveksles høfligheter og man spør hvordan det går med vedkommende, 

ektefellen, barna, mor, far og resten av slekten. Sitteplasser, både hjemme og i det offentlige 

rom, tilbys de som er eldre enn deg, selv om de ikke er gamle. Gjestene skal gis den mest 

gunstige og høyeste plassen i rommet. Gjester følges alltid til døren, og gjerne et stykke på 

vei. I det hele tatt mange ritualer og sosiale normer som skal sikre at samfunnets og hjemmets 

hierarki respekteres.  

Øyekontakt og blikk er en annen måte man kan vise respekt eller mangel på sådan. Å se ned 

eller bort er i mange situasjoner et tegn på servilitet, ydmykhet, underkastelse og respekt. 

Motsatt, å holde øyekontakt vil i en rekke situasjoner kunne oppfattes som provoserende og 

respektløst. For eksempel, når man blir irettesatt er det vanlig å se ned. Å holde blikkontakten 

vil tolkes som trossende og manglende respekt for personen som snakker til deg. En annen 

typisk situasjon der det er kultur for å unngå øyekontakt er i møter og samtaler mellom en 

kvinne og mann som er fremmede for hverandre. Når mannen i en sånn situasjon ser ned så er 

det for å uttrykke at man anser kvinnen for å være en kvinne av ære, og man respekterer 

hennes og hennes families ære. Dersom man her holder blikket, så er man ikke bare 

respektløs, men antydningen er at kvinnen, og dermed hennes familie, ikke er verdig 

respekten. I denne øyekontakten vil man endog i noen tilfeller kunne innfortolke en enda mer 

subtil kommunikasjon. Hvis andre som er til stede ser at mannen på en i utgangspunktet 

respektløs måte ser kvinnen i øynene, så vil spørsmålene melde seg: Hvorfor er ikke hun og 

familien verdig respekten? Hva slags kvinne er dette? Har hun gjort noe æreløst som han vet 

om?  

Disse forskjellene og nyansene i den sosiale interaksjonen kan selvfølgelig lede til 

misforståelser, noe den også gjør, selv mellom de som helt og holdent er vokst opp i denne 

kulturen. Når slike situasjoner utspiller seg utenfor den opprinnelige kulturelle konteksten så 
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øker sjansene for misforståelser, og i enda større grad når en som mestrer disse sosiale kodene 

skal interagere med en som er uvitende om dem. Dette kan illustreres med et eksempel som er 

opplevd av min far. Min far jobbet i det norske barnevernet, og i den kapasitet deltok han på 

et møte med en pakistansk far, sammen med en av sine norske kvinnelige kollegaer. Under 

hele møtet unngikk mannen øyekontakt med kvinnen. Etter møtet spurte faren min kollegaen 

sin om hvordan hun synes det hadde gått. Min far synes det hadde gått bra. Kvinnen var 

frustrert. Hun syntes mannen viste en mangel på respekt for henne og det hun hadde å si. Som 

hun sa: «Ikke én gang så han meg i øynene». Slutningen var at han tydeligvis ikke var 

interessert og engasjert i det som angikk hans barn. Faren min ble umiddelbart forbauset. Han 

hadde ikke oppfattet denne mistolkningen av hans unnvikende blikk under møtet, men nå 

oppklarte han misforståelsen og forsikret henne om at mannen tvert imot hadde vist stor 

respekt og aktelse for henne, nettopp ved å se ned i gulvet.  

Det er i tillegg til det overnevnte mange ulike sosiale situasjoner der det har utviklet seg en 

nærmest formalisert og rituell prosedyre der man utveksler bestemte fraser. Dette kan være i 

forhandlinger eller i hverdagslige situasjoner. Eksempelvis når man tilbyr noen mat eller 

hjelp. Da skal den ene parten takke nei, selv om man ønsker det som tilbys. Her kan man 

finne på å si at man er uverdig, at man er mett, eller at man ikke har bruk for det som tilbys. 

Disse argumentene, og den ekte eller falske beskjedenhet, skal møtes med at man insisterer 

iherdig, selv om man egentlig ønsker at den andre skal takke nei. Da underspiller man gjerne 

betydningen eller verdien av det som gis. Det sier seg selv at i en slik situasjon så må en av 

partene gi seg til slutt. Også her eksisterer det en sosial kutyme. Gir man seg for tidlig eller 

for sent kan det oppfattes som uhøflig, og til og med respektløst. Det er imidlertid noen 

etablerte argumenter som trumfer. Eksempelvis at man sverger på gud eller livet til noen som 

står en nært, eller at man påberoper seg høyere rang eller alder. I Iran vet jeg at denne sosiale 

atferden kalles for tarof. Det vil føre for langt å beskrive tarof i detalj. William O. Beeman har 

imidlertid skrevet en bok om dette med navnet Language, Status and Power in Iran (1986).  

Respekt og frykt er relatert i den forstand at frykt og respekt sammenblandes og forveksles. 

Respekt, som i realiteten kan være frykt med et skinn av respekt, skal gis uavhengig av om 

man beundrer kvaliteter ved mottakeren eller om mottakeren gjennom handling har vist 

overfor deg at han er verdig din respekt. Det er fullt mulig at det som fra den enes perspektiv 

er respekt, fra den andres perspektiv er frykt. For eksempel en far som synes hans sønn 

fremviser en respektfull atferd. Fra sønnens perspektiv kan denne atferden ha lite med respekt 
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for faren å gjøre, den kan fullt ut være styrt av frykt. En annen relatert oppfatning er at man 

kan bruke frykt for å lære noen respekt. Troen er at man kan banke respekt inn i et annet 

menneske. Den etterfølgende underdanigheten og underkastelsen kan lett mistydes som 

aktelse.  

8.1.3 Ære i hjemmekulturen 

Jeg hevder ikke at en kulturbakgrunn med elementer av tradisjonell æres- eller føydalkultur er 

en nødvendig betingelse for eller en direkte årsak til den voldsutøvelsen som i dag finner sted 

i gatefeltet. Vold er gatekultur og vold som praksis i gatefeltet har eksistert før etniske 

minoriteter inntok gatefeltet, både i Norge og andre land som man i dag vanskelig kan si har 

en fremtredende ære- og føydalkultur. Men, jeg hevder at ærekultur er en bestanddel av 

gatekulturen og at noe av volden blir utøvd for å forsvare eller gjenopprette en eller annen 

form for ære, og i enkelte tilfeller påberopes æreskrenkelse som et påskudd for å kunne utøve 

vold. I sistnevnte tilfeller er voldsutøvelsen en praksis og et middel som brukes for å sette seg 

i respekt eller for å bli fryktet. Noen ganger er æren som motiverende faktor antageligvis helt 

ubevisst. Det er ikke konsensus blant forskerne når det gjelder ærens plass og rolle i 

gatekulturen. Sandberg og Pedersen fornekter ikke at volden kan være motivert av ære og 

æresfølelse: «Disputes can escalate when the implicated parties feel compelled to act by their 

sense of self-respect and honour – and, not least, to avoid trouble further down the line» 

(2011, s. 125). De ser imidlertid ut til å avfeie koblingen mellom vold og tradisjonelle 

æreskulturer når de skriver at «we found it hard to find a direct link between so-called 

‘traditional honour cultures’ and violence» (2011, s. 132). Uenigheten dreier seg således 

strengt tatt ikke om hvorvidt gatekulturen også innbefatter en ærekultur og om æresfølelsen 

kan motivere til vold, men knytter seg til om denne ærekulturen er en tradisjonell ærekultur 

som ofte tilskrives etniske minoriteter og som disse «beskyldes» for å ha brakt med seg inn i 

feltet. Lien ser ut til å argumentere for at en del av volden som er motivert av denne 

«importerte» ærekulturen (2008; 2002). Jeg vil trekke frem et par nyanser som differensierer 

mitt standpunkt.  

Jeg har ikke inngående kulturhistorisk kunnskap om ære i norsk sammenheng, men jeg vet at 

Norge på et tidspunkt har vært et føydalsamfunn og at man har vært opptatt av kollektiv ære 

(ættens mæle og ettermæle). Når et samfunn utvikler seg og gjør kulturelle og sosiale 

fremskritt, er det vanlig at det er de øvre sosiale klassene som leder an; de med høyest 
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utdanning og størst materielle ressurser. Hele befolkningen vil ikke gjennomgå den sosiale og 

kulturelle forandringen i samme fart. Marginaliserte felt og subkulturer, slik som 

gatekulturen, har tradisjonelt vært å finne blant de lavere sosiale klasser, og fra ståstedet til 

samfunnets dominerende klasser har disse subkulturene ofte blitt sett på som relativt sett 

primitive og usiviliserte. En mulighet er således at æren har fortsatt å ha en funksjon her og 

derfor blitt holdt i hevd, og at den i sin nåværende form gjør seg gjeldende i gatefeltet.  

Jeg anerkjenner argumentene for at gatas æreskodekser ikke helt og holdent kan stamme fra 

etniske innvandrerkulturer, men mine data og mitt erfaringsgrunnlag tilsier at mange av 

deltagerne i gatefeltet er innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere fra land hvor den 

tradisjonelle æreskulturen fortsatt er levende på et høyst reelt vis. Dersom det bredere 

argumentet er at dette ikke er tilfellet så er det uforenlig med mine slutninger. Hvis man er 

åpen for at gatekulturen generelt, og feltdeltakernes holdning til og forståelse av ære og 

respekt spesielt, kan være påvirket av gangsterrap og –filmer (Sandberg & Pedersen, 2009; 

Sandberg, 2008), så blir det vanskelig ikke å erkjenne muligheten for at denne forståelsen og 

holdningene også kan være påvirket av familiens og hjemmekulturens æresbegrep. Disse vil 

ha en unektelig påvirkning på vår habitus og kroppsliggjorte kulturelle kapital. Jeg vil tilføye 

at det faktum at det har eksistert en ærekultur før de etniske minoritetene ble en del av 

gatebildet, ikke utelukker at de kan ha brakt med seg sin egen ærekultur og forståelse av ære 

inn i gatefeltet. Æresbegrepet, slik det virker i gatefeltet i dag, kan derfor være en syntese av 

disse.  

En annen nyanse er følgende: De internaliserte handlingsmønstrene (f.eks. å reagere bestemt, 

aggressivt, konfronterende, voldelig når noen snakker stygt om søstera eller moren din), kan 

være løsrevet fra den opprinnelige konteksten som handlingen tradisjonelt har utspilt seg i, 

nemlig situasjoner hvor æren har vært på spill (f.eks. at man taper ære dersom man lar 

offentlige fornærmelser mot ens familie passere). I et slikt scenario handler man som en 

reaksjon på fornærmelsen, uten å relatere det til et potensielt æretap. Følgelig kan man ha 

«arvet» handlingsmønsteret, særlig der handlingsmønsteret er observert gjentatte ganger, men 

ikke «arvet» den samme forståelsen av ærens kompleksitet og dens innvirkning på 

mellommenneskelige forhold og ens status i et samfunn. Feltdeltagerne forstår og bruker i 

mange henseende ære annerledes enn sine foreldre og besteforeldre, hvilket er forståelig, gitt 

at man ikke lenger er på landsbygda, i for eksempel Iran. Akkurat dette er også lagt merke til 

og påpekt av Sandberg og Pedersen når de i sin argumentasjon mot den tradisjonelle 
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æreskulturens relevans skriver at «the young men and their parents and grandparents 

entertained very different notions of what honour means» (2011, s. 132). I mine øyne kan det 

beskrevne scenarioet snus på hodet; man kan få innprentet en følelse av ære og en visshet om 

at ære er viktig å opprettholde, uten at man har tillærte handlingsmønstre å ty til når æren 

faktisk blir truet. Dette kan tenkes å skje når ærekulturen innlæres gjennom språket og ikke 

gjennom en observasjon av ærebevarende og -gjenopprettende handlinger. Man har således 

sensitiviteten, men ikke handlingsmønsteret. Ifølge Bourdieu skyldes ikke slike ulike 

oppfatninger mellom generasjonene nødvendigvis selve aldersforskjellen, men det at deres 

habitus har tatt form under ulike omstendigheter, og leves ut under ulike omstendigheter 

(Bourdieu, 1977).  

Hvordan overføres denne æreskulturen helt konkret? Viktigheten av å beskytte og 

opprettholde æren og gjenopprette eventuell tapt ære innprentes implisitt og eksplisitt 

gjennom språk og handling. Språkets kulturbærende funksjon utgjør en unektelig faktor. I 

noen minoritetskulturer er det fortsatt mange ord og uttrykk i språket for det å være æresløs, 

skamløs og uten verdighet. Helt fra man er liten gutt eller jente får man høre at man ikke skal 

gjøre det ene eller det andre fordi det vil bringe skam over familien. For små barn er ikke 

konsekvensene store, men man får allikevel høre det klart og tydelig dersom man oppfører 

seg på en æreløs måte. Og når foreldre vil påvirke ungenes valg, eksempelvis i valg av 

kjæreste, utdanning og yrke, så bringer de ære inn i samtalen. Da er det gjerne slik at noen av 

valgalternativene vil sette familiens ære på spill. Selv i dagligdagse situasjoner og samtaler 

brukes det et språk som fremkaller æresfølelsen. Sladder om andre som har gjort noe æresløst 

og skambelagt, og konsekvensene av det, er heller ikke uvanlig. Dette styrker ens egen følelse 

av ære og virker samtidig oppdragende og opplærende på barn og ungdom som hører 

samtalene. I kulturer der æren har mistet sin praktiske betydning, forsvinner den også fra 

dagligtalen og språket.  

Beskyttelse av æren er ofte motivasjonen bak den sosiale kontrollen av gutter og jenter, men 

spesielt jenter. Jentenes ære avhenger gjerne av at deres anstendighet og fromhet, og at deres 

kropp og seksualitet er beskyttet og ubesudlet. I disse samfunnene er det også slik at nakenhet 

og seksualitet fortsatt er undertrykt og forbeholdt den private sfære. Det er kvinnens atferd 

som har størst skadepotensiale; hennes handlinger fører lettere til skam og ærestap, og det 

vurderes som mer alvorlig. Videre er det slik at kvinnens ære er uløselig knyttet til familiens 

ære. Kvinnens ærestap er familiens ærestap. Dette er en holdning som guttene i familien lærer 
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i relativt tidlig alder. De har et ansvar for familiens ære, og i forlengelsen av dette et ansvar 

for at kvinnenes familiemedlemmer ikke gjør noe som kan bringe skam over familien. 

Familiens anseelse og status i den sosiale gruppen avhenger av det. Guttenes ære på den andre 

siden er mindre påvirket av slike hensyn. I forhold til æreløse handlinger er man mer 

ettergivende og tilgivende overfor gutter. Noe av denne forskjellsbehandlingen skyldes en 

underliggende oppfatning av kvinnen som det underlegne og svakere kjønn. Jenta er 

uselvstendig, mens gutten i flere henseende er et selvstendig individ og derfor alene kan stå til 

ansvar for egne påfunn. Men det er to typiske unntak for guttene. Han kan for all del ikke 

være homofil, det er tabu- og skambelagt. Han må finne seg en kone, og helst fra samme 

kultur og fra en ærefull familie.   

Det er også et tragisk faktum at en slik æreskultur i ytterste konsekvens kan føre til æresdrap. 

Æresdrapet er en handling som er ment å gjenvinne den tapte æren. Det er spesielt kvinner 

som utsettes for æresdrap. I avsnittet over skrev jeg at en jentes ære er uløselig knyttet til 

familiens ære. Så uløselig er denne at enkelte føler at de må drepe for å kutte båndet og 

assosiasjonene.  

8.2 Feltets beskaffenhet og eksistensvilkår  

I det følgende vil jeg skrive noen ord om feltets beskaffenhet og eksistensvilkår og hvordan 

disse forholdene kan bidra til at ungdom trekkes inn i feltet og forblir der i en på mange måter 

viktig og sårbar alder. Noen av disse forholdene gjelder i samme grad for innvandrerungdom 

og etnisk norsk ungdom, men noen av de kan bidra til å forklare hvorfor det er forholdsvis 

mange innvandrere og norskfødte barn av innvandrere i gatefeltet. Lignende slutninger kan 

man trekke på bakgrunn av arbeidene til Lalander (2009) og Sandberg og Pedersen (2006; 

2009), og Lien, som mener at innvandrere som en følge av forhold ved migrasjonen kan bli 

utsatt for en akkumulasjon av risiko (2011, s. 152). 

Det første tesen som jeg vil utforske er at bostedets geografiske nærhet til feltet har mye å si 

for ens valg om å delta i det. Nærhet i fysisk rom indikerer ifølge Bourdieu nærhet i sosialt 

rom (Bourdieu, 1984). Vi er biologiske vesener med utstrekning i rom og tar fysisk plass i 

verden. Vi har en mer eller mindre fast base, som vi kaller hjem, og fra dette hjemmet beveger 

vi oss i forholdsvis faste mønstre til skole, jobb, nærbutikken, storsenteret, t-banen, 

busstasjonen, familie, venner, osv. Antagelsen er at stedene vi oppholder oss på og knytter oss 
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til også forteller noe om vår plass i det sosiale rommet. Posisjonen i det sosiale rommet 

avhenger av ditt totalvolum av kapital og kapitalens sammensetning. Som forklart i teoridelen 

kan kapitaltypene grovt deles inn i økonomisk, sosial og kulturell kapital. Økonomisk kapital 

virker opplagt inn på valg av bosted, gjerne slik at den begrenser deg på grunn av manglende 

råd, men mange velger av andre grunner å bli der de er eller flytter dit på tross av at de har 

penger til å bo i dyrere områder. Sosial kapital er vel så viktig. Du bosetter deg gjerne i 

nærheten av nettverket ditt, eller du bosetter deg der hvor du tror du kan få en relasjon til de 

rundt deg. Fortrolighet med stedets kulturelle og etniske sammensetning er også av stor 

betydning. Kulturell likhet kan gi trygghet, tilhørighet og en hjemmefølelse. Man bosetter seg 

sjelden et sted hvor man blir den som er unormal eller annerledes, og spesielt dersom denne 

annerledesheten oppleves som en ulempe. Har familien først «valgt» å bosette seg et sted hvor 

gatefeltet har en sterk tilstedeværelse så er sjansene store for at man i tillegg til valg av 

samme bosted også har mye annet til felles med de som allerede bor der og deltar i gatefeltet. 

Den mest komplekse og differensierende sosioøkonomiske variabelen er kulturell kapital.  

En annen måte å si det på er at sannsynligheten er stor for at folk som bor på samme sted 

tilhører samme klasse. Klassebegrepet er et stort begrep som er gitt mange ulike definisjoner. 

Jeg vil ikke vie plass til en generell gjennomgang, da det vil sprenge oppgavens rammer, men 

vil påpeke at klassene kan inndeles etter kapitalsammensetning og kapitalvolum. Majoriteten 

av Oslos befolkning som tilhører de øvre klassene bor eksempelvis vest i Oslo. Det motsatte 

kan sies om Oslo øst, brorparten av dem som tilhører de nedre klassene bor der. Jeg vil 

påpeke at den faktiske klassekonstellasjon i vestlige land er dynamisk og i endring. 

Eksempelvis så har England tradisjonelt vært et utpreget klassedelt samfunn med en tydelig 

adskilt arbeiderklasse og overklasse. For noen år siden ble det gjort en stor studie som viste at 

det nå var mer presist å snakke om hele sju ulike klasser89. Denne undersøkelsen anvendte 

nettopp Bourdieus kapitalbegrep for å disserensere mellom klassene. Jeg vil anta at Norge i 

dag ikke er så annerledes. Uansett hvor mange klasser man definerer så er det fortsatt et 

faktum at ikke-vestlige innvandrere svært ofte ender opp i de lavere samfunnsklassene når de 

ankommer Norge. De begynner livet i Norge med lite relevant kulturell, sosial og økonomisk 

kapital. Hertil kommer at den sosiale mobiliteten er liten, slik at påfølgende generasjoner i 

mange tilfeller blir på stedet hvil.  

                                                 
8 http://www.bbc.com/news/uk-22007058 
9 http://www.bbc.co.uk/science/0/21970879 

http://www.bbc.com/news/uk-22007058
http://www.bbc.co.uk/science/0/21970879
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Det er ikke slik at de som bor på steder der gatefeltet og den tilhørende gatekulturen har en 

tilstedeværelse er isolert fra resten av samfunnet. En majoritetskultur vil så godt som alltid 

utøve et press på minoritetskulturer om konformitet. Med bourdieusk terminologi betyr det at 

gatefeltet og dets kultur blir påvirket av bevegelser og endringer i det omkringliggende sosiale 

rom. Gatekulturen er en kultur med kriminelle elementer som man trygt kan påstå ikke er 

ønsket eller akseptert av nordmenn flest. Denne motstanden mot feltet kan penetrere det og 

føre til at det som en respons oppstår nye strategier og praksiser, både til det bedre og til det 

verre, sett utenfra. Dessverre er det slik at politikken som føres og den generelle 

samfunnsutviklingen snarere forsterker enn svekker gatefeltets levekår og tiltrekningskraft. 

Boligpolitikk er integrerings-, sosial- og kriminalitetspolitikk. Gentrifiseringen som har pågått 

i Oslo i mange år og som nå pågår for fullt på Grønland, reduserer den geografiske 

sosioøkonomiske spredningen og gir folk med dårlig råd stadig færre valgmuligheter når de 

skal velge bosted. Mange innvandrere og flyktninger og deres barn har etter norsk standard 

dårlig råd og følgelig ender de opp i bydeler med lave boligpriser og økende 

innvandrertetthet. En realitet som også Lien trekker frem: «Migrasjonen går gjerne inn til 

områder hvor husleiene er lave, hvor det kan ha dannet seg stor arbeidsledighet og sosiale 

problemer, og hvor det eksisterer gjengdannende prosesser» (2011, s. 152). Det hjelper ikke 

at vi har en naturlig inklinasjon til å bosette oss i nærheten av folk som er like oss selv. Slik 

jeg ser det vil en fortsatt tilvekst av særlig nye innvandrere i sosioøkonomisk belastede 

områder bidra til å forsinke og endog sette tilbake forsøk på å oppløse gatefeltets autonomi og 

ortodoksi. Nærheten i det fysiske og sosiale rommet til feltdeltagere med den samme 

kulturelle bakgrunnen letter tilgangen til feltet for tilflyttere og oppvoksende generasjoner. De 

har lignende habitus og kroppsliggjort kulturell kapital og bekrefter og forsterker denne 

gjensidig på en måte som oppleves som positiv.  

En annen tendens som påvirker gatefeltets levedyktighet er den parallelle fraflyttingen fra 

områder med sosioøkonomiske utfordringer og høy innvandrertetthet. De som flytter ut er 

gjerne de som har råd til det og som opplever situasjonen og utviklingen i området som 

uholdbart. Jeg ser det som særlig gunstig for gatefeltets videre eksistens når representanter for 

den norske majoritetskulturen flytter fra disse områdene. Den norske majoritetskulturen gis 

her en vid mening, slik at den omfatter den felles kultur som eksisterer utenfor gatefeltet. 

Dette er kulturelle fellesnevnere som deles av et flertall og som står igjen når kulturelle 

«avvik» og særegenheter er subtrahert. Etter en slik definisjon er majoritetskulturen relativ 

homogen. I den grad gatekulturen er en subkultur så er det denne kulturen den er underordnet 
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og i den grad gatekulturen er en motkultur så er det denne kulturen den står imot. Her 

generaliserer jeg selvfølgelig. Jeg vil driste meg til å hevde at denne uheldige effekten oppstår 

til en viss grad, selv om det skulle være slik at fraflytterne rent faktisk ikke besitter eller 

bekjenner seg den norske majoritetskulturen, så lenge de ser norske ut. Poenget her er at man i 

kraft av å se norsk ut symboliserer den norske stereotypen og den norske majoritetskulturen, 

enten man vil eller ikke, og uavhengig av i hvilken grad man forfekter denne kulturen 

gjennom ord og handling. Dette utelukker ikke at en innvandrer kulturelt sett kan være vel så 

norsk som en hvilken som helst nordmann. Jeg vil bruke noen ord på å forklare denne 

symbolske effekten og assosiasjonene den vekker.  

Ens person fysiske trekk er åpenbart ikke løsrevet fra kultur i vår daglige samhandling med 

hverandre. Vi antar og mener en hel del om et individs kulturelle sammensetning på bakgrunn 

av synlige markører som indikerer opphav. Til sammenligning antar vi også en hel del om et 

individ basert på klesstilen, men klær kan relativt enkelt byttes ut, selv om kultur og økonomi 

selvfølgelig virker inn og begrenser valgmulighetene. Budskapet vi formidler med klærne 

våre kan vi manipulere og styre. Hvis du får mange negative reaksjoner på grunn av klærne 

dine så kan du gjennom en stilendring påvirke disse reaksjonene. Opphav kan man derimot 

ikke endre, i beste fall forsøke å kamuflere ved å endre på utseendet. De færreste er villige til 

å gjøre noe så drastisk, men det er ikke lenger uvanlig at man bytter navn på grunn av 

opplevde negative reaksjoner. For veldig mange av feltdeltagerne representerer den etnisk 

norske majoriteten, slik de kjennetegnes, det som er utenfor feltet - det heterodokse. At den 

etnisk norske majoriteten er typiske representanter for kulturen utenfor feltet må ikke tolkes 

antitetisk dithen at jeg dermed mener at etniske minoriteter som deltar i gatefeltet er typiske 

representanter for sin etnisitet. Jeg prøver følgelig ikke å si at en typisk pakistaner er den 

pakistaneren som du finner i gatefeltet. Det typisk norske, både faktisk og ideelt, er på mange 

måter ikke forenlig med gatekulturen. Når etniske nordmenn flytter fra disse områdene tar de 

også med seg faktisk og symbolsk kultur som kan konkurrere med og bryte ned gatekulturen. 

Når gatekulturen får fritt spillerom i et område blir det lettere for deltagerne å glemme at de er 

en del av et samfunn som verdsetter en annen type adferd og kultur. Fraflyttingen bidrar til at 

gatekulturen får dominere et stadig større fysisk og sosialt rom i disse områdene. Og det 

medfører en reduksjon av faktiske og potensielle relasjoner mellom gatekulturen og 

utenforstående. Dette er relasjoner som kan påvirke gatefeltets deltagere og potensielle 

fremtidige deltagere, og på sikt endre gatehabitusen og -kulturen gjennom vedvarende 

overføring av en annen kultur; en kultur som kan prege individet med de verdier og 
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holdninger som skal til for å lykkes og aksepteres i det norske samfunnet; en kultur som i det 

minste harmonerer med det å være lovlydig.  

Det skal være teoretisk mulig å påvirke gatefeltet, fordi det som et felt eksisterer som en semi-

autonom del av en større sosial struktur. Endringer utenfor feltet, det være seg demografiske 

forflytninger, teknologisk utvikling eller økonomiske fluktuasjoner, har ringvirkninger som 

slår innover i feltet. Det forutsetter imidlertid at deltagerne i gatefeltet eksponeres for en 

alternativ sosial virkelighet, for virkeligheten utenfor feltet. De må få se og erfare, helst så 

ofte som mulig, at man helt fint kan snakke, handle og løse uenighet på en måte som ikke 

involverer samfunnsskadelig og ulovlig adferd. Slik vil mer allment aksepterte praksiser 

utfordre feltets ortodokse praksiser og kanskje helt erstatte dem. Når Lien skriver om 

nedbrytning av det hun kaller det autopoietiske kriminogene systemet (2011) peker hun på 

noe som har relevans her. Hun skriver om «programmer som retter seg mot verdier og 

tenkemåter, mentaliteter og kognisjon nettopp for å skape et perspektivskifte», og videre at 

disse «forsøker å treffe noe dypt i personene slik at de motiveres til å slutte med kriminalitet» 

(2011, s. 158).  

Det rettslige/byråkratiske feltet er et felt som har og ønsker å ha en innflytelse på andre felt 

generelt (Bourdieu, 2013; Moore, 1973), og gatefeltet konkret (Sandberg & Shammas, 2016). 

Det rettslige/byråkratiske feltet forsøker å kontrollere og regulere gatefeltet gjennom 

lovgivning, overvåkning, etterforskning, straffeforfølgelse og delegasjon av makt til aktører 

med tilgang til gatefeltet og dets deltagere (Sandberg & Shammas, 2016). I gatefeltet er 

politiets tilstedeværelse den tydeligste representasjonen av det rettslige-byråkratiske feltets 

innflytelse. I samtalene med gutta spurte jeg om deres forhold til politiet og loven. Jeg vil 

fremheve noen interessante poenger. 

For det første, det å utfordre politiet og andre representanter for lov og orden på gata, kan i 

seg selv være en praksis som man aktivt søker å bruke for å oppnå en bedre posisjon i feltet. 

Å yppe mot politiet, slenge kommentarer og gjøre mild motstand er av mange ansett som tøft.  

For det andre, erfaringer med å sitte på glattcella eller i varetekt kan gi vedkommende et rykte 

og være materiale for vandrehistorier som gir økt respekt i feltet. For det tredje, dersom man 

soner sammen med andre så vil det være en mulighet til knytte nye kontakter og således øke 

ens sosiale gatekapital. Man kan til og med øke den kulturelle kapitalen ved å tilegne seg 

kunnskap og ferdigheter som senere kan nyttiggjøres i gatefeltet på en fordelaktig måte. For 

det fjerde, selve domfellelsen og soningen kan fungere som en institusjonalisering av 
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gatekapital. I kapittel 2 har jeg skrevet at institusjonalisert kapital er kapital som er anerkjent 

av en anerkjent institusjon. Hvis man blir tatt av politiet, eksempelvis for vold, så blir det et 

ubestridelig bevis på ens villighet og evne til å ty til vold. Eller som en av gutta sa, det er som 

å få en stjerne i boka av læreren. Domstolene og politiet er på ulike måter anerkjente 

institusjoner utenfor og i feltet. I feltet er de anerkjent som reelle aktører med makt til å 

berøve frihet og på andre måter straffe. Og det er anerkjent at denne maktutøvelsen er i 

henhold til loven og statens mandat. Vi ser at det oppstår et vanskelig paradoks her. Slik jeg 

ser det kan det rettslige-byråkratiske feltets forsøk på å kontrollere, regulere eller oppløse 

gatefeltet på flere måter bidra til å styrke posisjonene til de av gatefeltets deltagere som 

berøres. Innad i gatefeltet blir de strategiene som implementeres av det byråkratiske feltet 

manipulert og tilpasset gatefeltets logikk på en slik måte at de virker til feltdeltagernes fordel. 

Et ytterligere dilemma er at de feltdeltagerne som kommer i kontakt med politiet på denne 

måten gjerne er gutter som allerede har en sterk posisjon og en intens forpliktelse til 

gatefeltets spilleregler.  

8.3 Avmakt og fremmedfølelse 

Jeg vil bestrebe meg på å tolke og forstå begrepene avmakt og fremmedfølelse på en måte 

som er i overensstemmelse med det øvrige begrepsapparatet. Kan avmakt og fremmedfølelse 

forklares med Bourdieus begrepet? Dette begrepsparet er etter en alminnelig forståelse av 

ordlyden relatert og kan i noen henseender beskrive overlappende fenomener og følelser. Jeg 

vil forsøke å behandle de hver for seg, og begynner med avmakt. 

8.3.1 Avmakt 

Jeg finner det nødvendig først å skrive noen ord om makt. Det er et komplekst begrep som det 

kan skrives mye om, men til mitt formål holder det å gi det en bourdieusk «oversettelse» som 

ikke strider mot gjengse forståelser av begrepet. En tradisjonell minimumsdefinisjon av makt 

er at makt er evnen til å påvirke andre. Du har således makt når du kan påvirke andre til å 

handle eller avstå fra å handle, i henhold til dine interesser. Men hva er det helt konkret 

utøveren av makten besitter som gjør at vedkommende klarer å påvirke andre? Og sett fra 

andre siden; hvorfor handler man i tråd med andres interesser? Det kan være fordi man tenker 

at vedkommende vet hva som er best for en, basert på den kunnskap, posisjon eller 

informasjon som vedkommende innehar. Man kan lystre en annens interesser av ren respekt 
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og beundring, eller det kan rett og slett skyldes at man frykter konsekvensene dersom man 

ikke handler slik som vedkommende ønsker. En bevisst og vellykket utøvelse av makt i en 

relasjon forutsetter i alle tilfelle at man på en eller annen måte gjør sine interesser og ønsker 

kjent, enten implisitt eller eksplisitt, og at denne bekjentgjørelsen fører til en påvirkning som 

er henhold til de uttrykte interesser.  

Alle får imidlertid ikke samme gjennomslag for sine ønsker og interesser, vi har ulik 

påvirkningskraft. Makten må således være differensiert på en eller annen måte. Denne 

differensieringen forklares gjerne med hvilke maktmidler man har tilgang til. Det kan 

eksempelvis være penger, utseende, våpen og retoriske evner. Skal vi forstå makt og 

maktmidler med Bourdieus begreper kan vi si at makt er kapital, og kapitalformene og –

typene de ulike maktmidlene. Maktutøvelsen skjer da når kapitalen fremvises og settes i spill 

på en måte som har en påvirkning på andre personers handlinger og holdninger. Det 

eksempelet med opplagt størst overføringsverdi er penger. At penger er makt er en klisje, men 

det det er like fullt en kjensgjerning. På samme måte er økonomisk kapital makt. Sosial og 

kulturell kapital er imidlertid også makt, om enn mindre opplagt enn den økonomiske 

kapitalen. En vellykket maktutøvelse er ikke bare avhengig av at man besitter kapital, men 

mengden og typen kapital, og selve måten, stedet og tiden man fremviser denne på, vil virke 

inn på i hvilken grad man oppnår det man ønsker. Du kan ha positiv kunnskap om kulturen i 

feltet hvor du ønsker å utøve makten, og gjøre vurderinger av når og hvordan du vil utøve 

makten på bakgrunn av denne kunnskapen, eller handlingsvalget og timingen kan springe ut 

av en ubevisst kroppsliggjort intuisjon. Ofte fører maktutøvelsen til at man får mer makt, eller 

sagt med andre ord, man akkumulerer mer kapital. Gjennom utøvelsen foretar man en 

posisjonering hvis mål er å komme i en bedre posisjon, slik at man kan foreta de neste 

posisjoneringene med fortsatt suksess eller med større suksess enn de foregående 

posisjoneringene. Så, hvis kapital er makt, kan vi slutte fra dette at den kapitalløse er 

maktesløs. Avmakt kan brukes synonymt med maktesløshet og maktesløs kan brukes som 

adjektivformen av substantivet avmakt. Avmakt er normalt brukt for å uttrykke det motsatte 

av makt eller fraværet av makt. Det å føle avmakt eller maktesløshet betyr for mitt formål det 

samme.  

Gatekapitalen er en kapital som er sterkt feltspesifikk, hvilket betyr at den makten man 

besitter der og dens utøvelse normalt ikke kan utøves på samme måte eller med samme 

suksess utenfor feltet. Følgelig er det mulig å besitte stor makt i gatefeltet, samtidig som man 
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er maktesløs utenfor feltet. For deltakerne i gatefeltet oppstår avmaktsfølelsen når de beveger 

seg ut av gatefeltet og opplever at de ikke lenger har gyldig kapital. Avmaktsfølelsen skyldes 

ikke bare mangel på relevant kapital, men følelsen av maktesløshet kan også oppstå de 

gangene de faktisk uttrykker og fremviser gatekapitalen, men det avstedkommer uberegnelige 

og utilsiktede negative reaksjoner eller resultater. Det er naturlig å føle at man ikke har makt 

over en situasjon når man ikke klarer å forutse eller kontrollere konsekvensene av 

handlingene sine. En slik følelse av avmakt kan føre til at man heller velger å forholde seg 

passiv og uengasjert.  

Noen ganger invaderer gatefeltets konkurranse andre felt og setter deg i dilemmaer hvor du 

må velge å lystre gatefeltets logikk for ikke å tape feltspesifikk kapital, selv om du vet at det 

vil få negative konsekvenser for deg på andre måter. Eksempelvis når de du har relasjoner til i 

gatefeltet også står i en relasjon til deg på skolen, og det oppstår en situasjon der noen 

fornærmer deg i påhør og påsyn av disse. Å velge ikke å reagere med egne fornærmelser eller 

vold i en sånn situasjon vil være det gunstige å gjøre med tanke på skolens reaksjoner og de 

ansattes oppfatning av deg. På den andre siden vil det kunne føre til tap av gatekapital, fordi 

du kan tape ansikt foran gutta. De vil kunne oppfatte deg som feig, redd eller som at du er 

villig til å ofre ære, rykte og status for å være flink skolegutt. Da setter du andre hensyn og 

interesser foran gatefeltet og det det representerer. Som lærer har jeg selv sett akkurat dette 

mange ganger, på både ungdomsskole og videregående skole. Jeg har sett hvordan 

provokasjoner fikk passere når tilknytningen til gatefeltet var fraværende, men at man 

reagerte med vold på lignende provokasjoner fordi folk man hadde en relasjon til i gatefeltet 

var til stede.  

Det man ønsker er å omsette kapitalen man besitter på en måte som gir anerkjennelse. Når det 

viser seg at dette ikke bare feiler i en gitt kontekst eller under visse omstendigheter, men enda 

verre, gir en negativ feedback, så søker man seg bort fra disse situasjonene. Utenfor gatefeltet 

opplever ungdommene fravær av positive opplevelser og positiv respons, for eksempel på 

skolen som manglende mestring og ros, eller de får forhåpninger og lovnader om positive 

resultater som ligger langt frem i tid, som utsagn av typen «innsatsen din på skolen nå vil 

hjelpe deg med å lande en god jobb når du er ferdig med utdanningen». Dette står i 

umiskjennelig kontrast til gatefeltet hvor det er flere situasjoner med umiddelbar respons, og 

denne oppleves som positiv. Dette er tilfellet når kameratene dine gir deg skryt, forteller 
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historier om deg til andre, sier at de trenger hjelpen din og støtter deg når du havner i 

klammerier.  

Avmaktsfølelsen forsterkes og opprettholdes når individet ikke er klar over mekanismene som 

er i effekt. Da er tilblivelsen, grunnlaget og legitimiteten til «de andres» makt utenfor feltet 

tilslørt. Maktforholdene fremstår som naturlige og faste, hvilket kan føre til en ytterligere 

resignasjon og frustrasjon. For eksempel når en annen elevs gode resultater ene og alene 

tilskrives dennes arbeidsinnsats på skolen. Innvirkningen som primærsosialisering og kulturell 

innprenting hjemmefra kan ha hatt på resultatet tas ikke med i vurderingen. Denne 

påvirkningen kan ligge langt bakover i tid og det krever et lengre tidsperspektiv for å se 

sammenhengen. Forskjeller i faktisk innsats og variasjoner i intelligens kan redegjøre for noe 

av differansen, men selve villigheten til å gjøre en innsats på skolen, vissheten om at innsats 

vil føre til gode resultater og at det er viktig for fremtiden, kan ofte tilskrives det tidlige 

pedagogiske grunnarbeidet som er gjort av familie og venner. De ungdommene som har fått 

innprentet og kroppsliggjort denne «skolevennlige» kulturen vil møte en skolehverdag som i 

stor grad bekrefter og forsterker denne. De maktesløse ungdommene fra gatefeltet vil 

konkludere med at den negative forskjellen i suksess på skolen skyldes dårlige eller 

manglende ferdigheter og egenskaper hos en selv og at dette er et naturgitt og statisk forhold. 

Slik berettiges andres makt og ens egen avmakt (Bourdieu & Passeron, 1990).  

8.3.2 Fremmedfølelse 

Jeg forstår fremmedfølelse som en følelse av å være en anomali, en følelse av at man ikke er 

inkludert i fellesskapets definisjon av oss. Psykolog Judith van der Weele knytter det til 

identitet og selvforståelse. Hun har sagt at fremmedfølelse er det motsatte av anerkjennelse og 

tilhørighet og at kultursjokk ofte er grunnlaget for fremmedfølelse10. Et aktuelt eksempel er 

kultursjokket som oppleves av dagens krigsflyktninger. Man trenger imidlertid ikke å være en 

fersk krigsflyktning, eller innvandrer generelt, for å oppleve en kulturell omveltning som 

foranlediger en fremmedfølelse, og alle innvandrere føler seg ikke fremmedgjort i en ny norsk 

kulturell kontekst. 

Overført til Bourdieus begrepsapparat kan fremmedfølelse ses som en konsekvens av at 

habitus er formet av og under andre økonomiske, materielle, sosiale, psyko-sosiale og 

                                                 
10 http://www.sinnetshelse.no/artikler/fremmedfoelelse.html  

http://www.sinnetshelse.no/artikler/fremmedfoelelse.html
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kulturelle forhold enn de man befinner seg i. Noen ganger skjer dette som en følge av at 

individet flytter på seg i fysisk rom, eksempelvis til et nytt land. Andre ganger flytter ikke 

individet på seg men samfunnsendringer fører til at de forholdene som har formet habitus 

opphører å eksistere eller endrer seg dramatisk. Når man under slike nye forhold fortsetter å 

handle utfra den habitusen så skjer det i en inkongruent kontekst, noe som kan føre til at man 

misforstås og misforstår eller at man i det hele tatt ikke forstår eller blir forstått. Habitus 

medierer som sagt det vi sanser og opplever på den ene siden og hvordan vi velger å agere og 

reagere på den andre siden. Tidligere persepsjonsdata, det vil si sansbare inntrykk av 

omgivelsene dine, er tolket, klassifisert og kategorisert i en kognitiv struktur, som ikke lenger 

er valid under de gitte omstendighetene. Disse endrede omstendighetene vil føles fremmed for 

en, og fordi man forstår seg selv i relasjon til den omgivende kulturen så vil også ens 

selvforståelse miste noe av sin forankring; man vil føles fremmed for seg selv. Det er dette 

som er «kultursjokkets» tragedie. Den manglende anerkjennelsen vil være andres avvisning 

av den klassifisering du baserer dine handlingsalternativer på. Det er derfor ikke bare 

handlingene dine som avvises, men hele det normeringsgrunnlaget som de bygger på.  

Jeg tror at fremmedfølelse paradoksalt også kan oppstå når man anerkjennes, når det som 

anerkjennes er begrenset til din annerledeshet eller når det som er annerledes ved deg 

anerkjennes på en overdreven måte. En slik anerkjennelse kan ha gode intensjoner, men 

indirekte forteller også den at du egentlig ikke hører til, at du er et eksotisk fremmedelement 

og ikke sånn som oss. Andre ganger kan det være motsatt, at man opplever at anerkjennelsen 

er gitt under forutsetning om at man tilpasser seg sitt nye «habitat»; eller mer populært, så 

fremt man assimilerer seg. Dette er imidlertid også en falsk lovnad. En kulturell assimilasjon 

vil aldri kunne endre det faktum at ens utseende røper det etniske opphavet, og reaksjonene på 

denne «avsløringen», det være seg bevisst eller ubevisst, vil være stadige påminnelser om at 

en «egentlig» er fra et annet sted. Spørsmålet man gjentar for seg selv er: Hører jeg til her? Et 

spørsmål som man til stor frustrasjon ikke klarer å svare tilfredsstillende på. Dette er 

antageligvis et spørsmål mange innvandrere og barn av innvandrere stiller seg. Mange har nok 

en habitus som ikke er like godt tilpasset det norske storsamfunnet og den norske 

majoritetskulturen som habitusen til en som har norsk opphav og etnisitet.  

Når vi snakker mer konkret om gatefeltet så tror jeg at deltagelse i dette feltet i visse tilfeller 

kan forsinke, forsterke og forlenge den fremmedfølelsen som spesielt innvandrerungdom 

allerede er utsatt for. Gatefeltet gir deltageren et sted som er kulturelt gjenkjennbart og som 
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det evner å navigere i. I feltet får de anerkjennelse og handlingene gir mening. Så lenge man 

er i feltet klarer man å holde fremmedfølelsen mer eller mindre i bakgrunnen, men på et eller 

annet tidspunkt må de fleste ta innover seg at dersom de skal få et godt og lovlydig liv i Norge 

så må de melde seg ut av konkurransen om gatefeltets kapital. De må begynne å konkurrere 

om kapital på utenfor feltet; utdanning og karriere venter. Selv om de føler seg mer hjemme i 

feltet enn utenfor, så må brorparten forlate denne tryggheten. Mange kommer da til den 

vanskelige erkjennelsen at all tiden og energien de har investert i gatefeltet har vært 

bortkastet. Man forstår at man må endre tanke- og handlingsmønstre, og erfaringen er at vaner 

faktisk er vonde å vende. Relasjoner må brytes og den man var i feltet er ikke akseptert 

utenfor feltet. Karaktertrekkene og identiteten man har bygd opp og bevart i feltet må 

omskapes og omdefineres. For mange, og særlig innvandrerungdom, som nærmest, og som 

regel uten å være bevisst det, har satt integrasjonen i det norske samfunnet på vent i den tiden 

de har deltatt i feltet, vil fremmedfølelsen komme først når denne prosessen er i gang. 

Lalander beskriver denne realiteten i en passasje der han analyserer ett sitat gitt av en av 

informantene hans (2009). Informanten ønsker å integrere seg i et «normalt» sosialt liv, og  

«innser på sätt och vis att han gick i fel skola – gatans skola – som förvisso var rolig och 

spännande för stunden och som gav honom en känsla av kompetens, etnisk identitet og 

manlighet, men hur han nu inte har någon egentlig nytta av sina kunskaper. Det är som om 

han vaknat upp och börjat se sitt liv med facit i hand, ur ett mer «normalt» perspektiv.» 

(2009, s. 204)  

Enkelte sliter med å akseptere og håndtere denne erkjennelsen, de klarer ikke å gi slipp på 

feltet. De prøver å endre seg og klare seg utenfor gatefeltet, men samtidig opprettholde 

relasjonene og kapitalen de har opparbeidet seg i feltet. Dette kompromisset gjør at habitus 

må tilpasse seg to svært ulike verdener, en verden som er lettere å leve i med den habitusen du 

har, og en verden som krever at du endrer habitusen din. Kroppsliggjort kulturell kapital er 

kapitalformen som er vanskeligst å avlære og bryte med. Materiell kultur kan byttes ut, men 

den kroppsliggjorte kulturelle kapitalen som du uttrykker vil fortsette å signalere din habitus, 

din historie og tilhørighet. Det tar som nevnt tid for habitus å tilpasse seg en tilværelse i en 

dramatisk annerledes kulturell og sosial kontekst. Dette etterslepet gjør at man en tid fortsetter 

å implementere gatefeltets praksiser utenfor den kjente konteksten. Menneskene man i de nye 

omstendighetene må forholde seg til har ikke den samme habitus. Fordi deres habitus ikke er 

preget av gatefeltet, men under andre forhold så vil de sannsynligvis ikke ha den samme 
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referanserammen når de tolker handlingens intensjon og motivasjon, og dette kan gi uheldige 

virkninger. Sandberg og Pedersen fant at dette var tilfellet for noen av deres informanter. De 

skriver: 

«Guttene har kompetanse når det gjelder rolleskifte, men likevel er det vanskelig å bryte med 

en gangsterdiskurs som også har blitt kroppsliggjort. Det at gangsterdiskursen var så tydelig 

i intervjuene, tyder på en selvforståelse og et språk som er vanskelig å bryte. Vi vet fra 

samtaler med sosialarbeidere at gangsterhabitusen og gangsterdiskursen kunne dukke opp 

når guttene skulle søke jobb eller leie bolig. Dette gjorde det selvfølgelig mye vanskeligere for 

dem.» (2006, s. 239) 

Den forsinkede synkroniseringen mellom den subjektive habitus og de objektive 

omstendigheter kaller Bourdieu for hysteresis (1977). En av de uheldige effektene av 

hysteresis er at man ikke gjenkjenner og griper muligheter som tilkjennegir seg fordi man 

ikke er disponert til å se disse mulighetene som muligheter; aspirasjonene er ennå ikke justert 

til den nye virkeligheten og de mulighetene som der presenteres seg (Swartz, 1997).  

Ungdommer som deltar i gatefeltet gjør det med ulik intensitet (Ilan, 2015). Noen har vært 

mer i periferien av feltet og tatt få sjanser. De har aldri blitt fanget av spillet, men selv valgt 

mer eller mindre bevisst på egne premisser når de har engasjert seg. De har kanskje hatt 

kapital med gyldighet utenfor feltet og fått anerkjennelse annetsteds. Andre har satset alt og 

fordypet seg helt i gatekulturen og feltets konkurranse om gatekapital. De har investert det de 

har hatt av tid og krefter i feltet og der har de navigert i et habitat som de kjenner og er 

fortrolig med. Kanskje har de hatt lite anerkjennelse og mestring å hente utenfor feltet og en 

kapitalsammensetning med lite relevans utenfor gatas kontekst. De som har lengre fartstid i 

feltet og som har deltatt intenst vil ha en mer utpreget gatehabitus, og følgelig vil deres 

overgang og tilpasning til livet utenfor feltet være vanskeligere.  
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9 Oppsummerende avslutning 

I innledningen har jeg skrevet om samfunnsdiskusjonen som utspiller seg i våre naboland og 

med økende intensitet også her hjemme i Norge. Debatten foregår i et diskursivt slagfelt der 

det kjempes med retorikk og ulike virkelighetsframstillinger. Politikere og bekymrede borgere 

diskuterer – får vi svenske tilstander i Norge? Det trekkes koblinger mellom innvandring, 

kriminalitet og etnisitet. «Svenske tilstander» har blitt et uttrykk for et samfunn som nærmer 

seg apokalyptiske tilstander som en følge av innvandring. Det er et uttrykk som norske 

toppolitikere har brukt aktiv. Finansminister Siv Jensen skrev på sosiale medier under sist 

valgkamp at «[v]old og kriminalitet må slås hardt ned på! Vi skal ikke ha svenske tilstander i 

Norge11». Norske politikere har til og med vært på ekskursjon i de såkalte lovløse områdene i 

Sverige, tilsynelatende for å høste erfaringer og se med egne øyne et scenario som de frykter 

kan bli en realitet i våre hjemtrakter12. Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, har også uttalt 

seg i denne debatten. I et intervju, foranlediget av en rekke voldsepisoder i Osloskolen, sa 

Johansen:  

«Dette er til sjuende og sist et klassespørsmål. Det snakker vi ikke om lenger, vi snakker 

heller om etnisitet. Men dette henger sammen. Mange av dem som sitter nederst ved bordet, 

har minoritetsbakgrunn. Og lignende type problemer som det vi ser nå, har vi alltid hatt, 

uavhengig av etnisitet.13» 

Sosial ulikhet og sosioøkonomiske forhold er også relevante ingredienser i denne debatten. 

Den politiserte diskusjonen og de ulike standpunktene som tas her er ikke bare et spill for 

galleriet, men får realpolitiske virkninger som også når bakkeplan. Og på bakken, langt fra 

politisk beslutningsmyndighet, finner vi ungdommene som er gjenstand for diskusjon og 

politiske tiltak. I indre Oslo øst og i drabantbyene sør og øst i byens utkant bor det 

ungdommer som kjenner på avmakt og fremmedfølelse. De går ut døra og inn i en kultur og et 

sosialt spill som de må forholde seg til. De prøver å finne sin plass, kjenne tilhørighet, 

anerkjennelse og et fellesskap. Føle at de har makt over sin egen situasjon og hverdagen de 

møter på fritiden, på senteret, på hjørnet og på skolen. I denne daglige interaksjonen er det lite 

rom for å tenke på langsiktige perspektiver og abstrakte størrelser som lov og rett. Fokuset er 

                                                 
11 Fra https://www.facebook.com/Siv.Jensen.FrP/ 21.6.17 
12 https://www.aftenposten.no/norge/i/mJLVl/Listhaug-i-Sverige--Jeg-er-ikke-her-for-a-bli-tatt-bilde-av-

sammen-med-noen 
13 http://www.dagsavisen.no/innenriks/det-er-et-klassesporsmal-1.1035975  

https://www.facebook.com/Siv.Jensen.FrP/
https://www.aftenposten.no/norge/i/mJLVl/Listhaug-i-Sverige--Jeg-er-ikke-her-for-a-bli-tatt-bilde-av-sammen-med-noen
https://www.aftenposten.no/norge/i/mJLVl/Listhaug-i-Sverige--Jeg-er-ikke-her-for-a-bli-tatt-bilde-av-sammen-med-noen
http://www.dagsavisen.no/innenriks/det-er-et-klassesporsmal-1.1035975
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på de umiddelbare og konkrete konsekvensene, og i situasjonene som oppstår handler de etter 

beste evne i henhold til det som virker rasjonelt der og da.  

Jeg har analysert gata som et felt og noen av de typiske aktivitetene som praksiser i dette 

feltet. Som analyseverktøy valgte jeg sentrale begreper fra Bourdieu. Det er ikke nytt å bruke 

Bourdieus teorier, og spesielt begrepene habitus og kapital er brukt i en rekke studier av 

gatekultur (Sandberg & Pedersen, 2006; Ilan, 2015). Jeg har hatt som intensjon å nyttiggjøre 

meg av de mulighetene som ligger i en kontekstualisering av «gata» som et felt i bourdieusk 

forstand (Sandberg & Shammas, 2016). Som et felt er ikke gata bare et fysisk sted der 

gatekulturen utspiller seg, men en sosial struktur bestående av differensierte posisjoner der 

aktørenes handlinger kan ses som posisjoneringer innenfor denne strukturen. Det har også 

åpnet opp for en analyse av gatefeltets beliggenhet og forhold til det større sosiale rommet. 

Fordi alle av Bourdieus sentrale begreper utfyller hverandre og best kan forstås i relasjon til 

hverandre, har analysen blir mer helhetlig ved å inkludere feltbegrepet. Det er analyseverktøy 

som har hatt et selvstendig forklaringspotensiale, og som samtidig har styrket og gjort 

anvendelsen av begrepene kapital, habitus og praksis lettere. Det ene har bidratt til å forklare 

det andre, og vice versa, og således redusert behovet for å ty til andre begreper som kanskje 

ikke har et like gjennomtenkt og «naturlig» forhold til det øvrige begrepsapparatet. 

Tilnærmingen har således vært unik fordi jeg har tatt det som til nå kun har vært en teoretisk 

størrelse i denne forskningstradisjonen og anvendt den i en empirisk studie av gatekultur.  

Analysen har vist at gatefeltets logikk på mange måter manifesterer seg som vold og trusler 

om vold. Volden i gatefeltet utøves i en rekke ulike situasjoner. Noen ganger er 

voldsutøvelsen en reaksjon på en verbal fornærmelse eller et stygt blikk. I disse tilfellene tyr 

man til vold for å forhindre at man taper ære eller respekt i feltet. Utfallet av en slik 

konfrontasjon kan også være økt anseelse. Andre ganger tar man et aktivt initiativ for å utøve 

vold mot en annen. I slike tilfeller søker man situasjoner der man på en direkte og fysisk måte 

kan sette seg i respekt og spre frykt. En uskyldig kommentar eller harmløs øyekontakt, til og 

med oppdiktede som sådan, kan brukes som et påskudd for å starte en slåsskamp. Uavhengig 

av om volden er aktiv eller reaktiv, fremviser man gjennom voldsutøvelsen egenskaper og 

ferdigheter som inngir respekt eller fremprovoserer frykt. Noe av volden kan også ha en 

preventiv funksjon. Tanken er at dersom man viser en villighet til å ty til vold, så vil andre i 

feltet enten av respekt eller frykt, la deg være i fred.  
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Paradokset er at mye av volden er vold som hevnes. Voldsutøvelsen i feltet eskaleres 

ytterligere fordi det er en praksis for å mobilisere ens sosiale nettverk når man havner i 

konflikter. Kontakter som er villige til å stille opp i konflikter som med høy sannsynlighet vil 

ende med vold, er å regne som sosial kapital i gatefeltet (Ilan, 2013). Selv om konflikter i 

feltet gjerne starter med 1-1 situasjoner så hevnes de sjelden alene. Dette medfører at 

konfliktene vokser og berører et stort antall feltdeltagere. Det er heller ikke uvanlig at slike 

slag forgrener seg ut i flere konflikter som etter hvert ikke har noe å gjøre med de personene 

som startet konflikten. På denne måten får volden store ringvirkninger i feltet.  

En annen relatert praksis er sirkulasjonen av rykte og vandrehistorier i feltet (Sandberg & 

Pedersen, 2009). En persons rykte og vandrehistorier om slåsskamper og andre aktiviteter 

som verdsettes i feltet, har på samme måte som volden, men på en mer indirekte måte, som 

mål å styrke posisjonen i feltet. Karakteristikkene og skildringene spres når gutta henger 

sammen ute eller er på fest. Sosiale medier brukes også i dette øyemed i større og større 

omfang. Denne praksisen øker voldens effektive radius ved at flere får høre om 

voldshandlingene og de voldelige egenskapene som fremvises. Ryktet og vandrehistoriene 

påvirker oppfatning av og relasjon til personene som omtales.  

I feltet er det ikke like forutsetninger og like muligheter. Man går ikke inn i feltet på like 

vilkår og selve tilgangen til feltet er diskriminerende. I gatefeltets konkurranse om 

anerkjennelse og respekt er det noen kulturelle og etniske trekk som gir fordeler, og noen 

etniske trekk som medfører ulemper (Sandberg & Pedersen, 2006). Etnisk norske oppfattes 

som mindre villige til å ty til vold og til å forsvare ære. Det antas også at de vil unngå 

konflikter, at de ikke vil hevne voldsutøvelse og andre krenkelser, og at de ikke har et 

nettverk som kan mobiliseres i eventuelle konflikter som måtte oppstå. På den andre siden er 

antagelsen at innvandrere som et utgangspunkt er villige til å engasjere seg i voldelige 

konfrontasjoner og at terskelen for å gjøre det er lav. Antagelsene går også ut på at 

innvandrere har en sterkere og mer sensitiv æresfølelse enn etnisk norske, at de vil hevne 

verbale og fysiske krenkelser, og at de har en tilbøyelighet til å mobilisere venner og familie. 

Dette betyr ikke at etnisk norske ikke deltar i feltet, men at de må motbevise en del antagelser 

som jobber imot dem. Ofte må de overkompensere for å overbevise om at de hører til og 

fortjener å bli tatt seriøst. Denne overkompensasjonen kan vise seg ved at deres voldsutøvelse 

er grovere, mer uberegnelig og uforutsigbar, eller at de tyr hyppigere til vold.  
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I studier av gatekultur er det en uenighet om hvorvidt innvandrerungdom har tatt med seg en 

forståelse av æresbegrepet fra sine hjemland og om denne forståelsen kan knyttes til noe av 

volden som utøves i kriminelle miljøer. Sandberg og Pedersen er avvisende til at volden som 

utøves har noe med en slik æreskultur å gjøre. De viser til at innvandrerne i gatefeltet står i en 

lang gatekultur-tradisjon som er kjent fra gamle arbeiderklassegjenger i Oslo og andre byer  

(2006). Lien er derimot av den oppfatning at mange av de kriminelle gjengene opererer i 

henhold til en æreskultur som har kommet med innvandringen fra land med føydale 

strukturer, som Pakistan og Somalia (2008; 2002; 2011). Jeg plasserer meg her i en 

mellomposisjon. Jeg vil si meg enig i at ære og vold har eksistert i gatefeltet, uavhengig av 

innvandrernes inntreden. Empirien viser at noe av volden i dagens gatefelt utøves for å 

forsvare eller gjenopprette ære, og at en person som blir ansett som æreløs som regel ikke blir 

respektert, med de implikasjoner som det får. Intervjuene synes å vise at forståelsen av ære og 

følsomheten overfor æreskrenkelser, for en del feltdeltagere, stammer fra land der 

æreskulturen på flere måter fortsatt har en aktiv innflytelse på det sosiale samkvemmet. 

Imidlertid har gatefeltet en sosial og kulturell særegenhet som gjør at æresbegrepet ikke helt 

kan tolkes og implementeres på samme måte som i de landene der innvandrernes 

hjemmekultur har sitt opphav. Hertil kommer at feltet kun er semi-isolert fra den 

omkringliggende sosiale og kulturelle virkeligheten som på ulikt vis penetrerer og påvirker 

det. Dette fører til at innvandrerungdommen i en del situasjoner havner i et paradoks der en 

og samme handling både kan forsvare og skade deres ære, jamfør kapittel 6.1.  

Intervjuene tyder på at majoriteten av ungdommene som deltar i gatefeltet befinner seg i de 

lavere sosiale klassene og bor i sosioøkonomisk vanskeligstilte områder. En slik indikasjon 

fremgår også av annen forskning på gatekultur (Anderson, 1999; Bourgois, 2003). Når det 

gjelder innvandrerungdom, er de ikke jevnt fordelt langs den sosioøkonomiske aksen. En 

uforholdsmessig stor andel innvandrerungdom har foreldre med lav inntekt og utdanning14. Vi 

vet at sosioøkonomiske faktorer har en innvirkning på om man lykkes i skole og arbeidsliv, 

og at den sosiale mobiliteten er lav1516. Mens det før stort sett var vanskeligstilte 

arbeiderklassegutter som sloss og herjet i Oslo, er det nå et økende antall vanskeligstilte 

innvandrerungdommer som sliter på skolen og ikke finner seg til rette i storsamfunnet som tar 

denne plassen. I tillegg til utfordringene som følger av de klassiske sosioøkonomiske 

                                                 
14 https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173  
15 https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/oktober/fortsatt-strid-om-sosiale-forskjeller-i-osloskolen/  
16 https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/NOVAs-forskning-p%C3%A5-ulikhet-i-

skolen-en-oppsummering.pdf  

https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/oktober/fortsatt-strid-om-sosiale-forskjeller-i-osloskolen/
https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/NOVAs-forskning-p%C3%A5-ulikhet-i-skolen-en-oppsummering.pdf
https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/NOVAs-forskning-p%C3%A5-ulikhet-i-skolen-en-oppsummering.pdf


121 

 

variablene, må innvandrerungdom også gjennom en personlig integreringsprosess der de 

prøver å balansere to kulturer, to eller flere språk, religion og tilhørighet til andre 

folkegrupper og land.  

I feltet kan ungdommene oppnå og oppleve samhold, anerkjennelse, anseelse, status, 

beundring, aksept, makt og mestring. De forstår det sosiale samspillet og reglene i feltet. 

Gutta rasjonaliserer på samme måte og vet hva som er på spill. De forstår hva som kan vinnes 

og hva som kan tapes. De slåss seg fremover og oppover i det sosiale hierarkiet. Vinnerne 

føler seg respektert. De er populære blant damene og gutta. Andre ungdommer oppsøker dem 

og viser sin respekt ved å hilse og uttrykke interesse og underdanighet. De skryter av dem og 

uttrykker og viser støtte, ler av det dem sier og inviterer på fester og andre sosiale aktiviteter. 

Responsen er ofte umiddelbar og den føles reell og viktig i ungdommens daglige liv. Dette 

gjelder dessverre også for taperne. For at noen skal vinne må andre tape. Taperne blir i beste 

fall ignorert, og i verste fall mobbet, ranet og banket opp. Det er imidlertid ikke slik at man en 

dag tar en avgjørelse om å delta i feltet. Man vokser opp og inn i det. Man ser opp til og 

følger i fotsporene til de eldre gutta. Det er lett å identifisere seg med de som allerede er i 

feltet, fordi de har lignende habitus og kulturell bakgrunn. Og en fysisk nærhet til gatefeltet 

gjør det mer sannsynlig at man samtidig trekkes og dyttes inn i det. Gatefeltet har en sterk 

tilstedeværelse i de innvandrertette bydelene.  

Å lykkes i gatefeltet betyr ikke at man har eller klarer å lykkes utenfor feltet. Det krever 

kunnskap, kompetanse og ferdigheter å navigere i gatefeltet på en vellykket måte, men 

habitusen, ferdighetssettet og kapitalen som har vært nyttige å ha i feltet mister mye av sin 

verdi utenfor feltet (Anderson, 1999; Bourgois, 2003). Handlingsmønstre som er rasjonelle og 

i henhold til gatefeltets logikk kan få uheldige konsekvenser når de praktiserer ute i 

storsamfunnet (Sandberg & Pedersen, 2009; Lalander, 2009). I flere henseende er det en 

direkte ulempe. På skolen og i arbeidslivet vil det eksempelvis sjelden lønne seg å reagere 

med vold på fornærmelser og stygge blikk. Gatespråket er heller ikke gangbar mynt. Selv om 

ungdommen vil endre seg så tar tilpasningen til nye sosiale og kulturelle konstellasjoner og 

omstendigheter tid. Habitusen og den kroppsliggjorte kapitalen som er sementert gjennom 

deltagelsen i gatefeltet endres tregt. Dette kan lede til manglende tilhørighet og 

fremmedfølelse.  

En annen uheldig konsekvens av deltagelsen i feltet er at den har gått på bekostning av noe 

annet. Enn så lenge kan mennesker bare være et sted av gangen, og vår evne til å skape 
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relasjoner og tilegne oss ny kunnskap og nye ferdigheter på flere arenaer samtidig er 

begrenset. Den dagen feltdeltagerne begynner å søke kulturell, økonomisk og sosial kapital 

som er gyldig utenfor feltet, vil de merke at de er på etterskudd i forhold til de som ikke har 

investert tiden og innsatsen sin i gatefeltet. Ikke bare besitter de kapital som i mange 

sammenhenger nå er verdiløs, men de mangler annen relevant kapital som de kan nyttiggjøre 

seg av utenfor gatefeltet. I en slik situasjon er veien til maktesløshet kort.  

Vold i hjemmet er utpekt som en fellesnevner for mange av ungdommene som velger å 

befatte seg med gatekulturen. Jeg har hevdet at mange av innvandrerungdommene i gatefeltet 

ikke bare kommer fra et hjem der de har blitt utsatt for fysisk vold, de er vokst opp med vold 

som en del av hjemmekulturen. Her er fysisk oppdragelse og fysisk konfliktløsning akseptert 

innad i kulturen, og dette kommuniseres til ungdommen gjennom språk og handling. Hertil 

kommer at en slik hjemmekultur også kan ha en utpreget respekt- og æreskultur. I disse 

kulturene er man fortsatt opptatt av ære og skam, og det er mange sosiale normer som 

regulerer hva som er henholdsvis respektløs og respektfull adferd. Skamfull og respektløs 

adferd straffes fysisk innad i familien, og utad kan en selv og hele familien miste ansikt og 

havne i vanære. Sosialiseringen og oppdragelsen som har funnet sted i hjemmekulturer med 

disse kulturelle trekkene, har fra tidlig alder av formet en habitus som gjør at terskelen for å 

delta i gatefeltet blir lavere og mestringen av feltets praksiser lettere, herunder 

voldspraksisene. De tanke- og handlingsmønstrene man har tillagt seg vinner gjenklang i 

feltet.  
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Stufnarliv 2 

En høyre kryss som fyres av som et hydraulisk stempel, i en rett linje fra min kjeve til din. 

En forbindelse oppstår. 

Ufrivillige, men villige blodsbrødre, som forbrødrer gjennom slag.  

Å gi gjør like vondt og like godt som å ta imot.  

Slik kommer vi oss sammen gjennom dette livet.  

 

- Benjamin Yari 


