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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøker jeg norske forfattere med synlig minoritetsbakgrunn sine 

erfaringer, knyttet til deres posisjon i det norske litteraturfeltet. Jeg utforsker dette ved å stille 

tre spørsmål som vektlegger betydningen av ikke-hvithet og klassespesifikke ressurser: 1) Hva 

kjennetegner det litterære feltet i Norge i lys av forfatternes historier, og hvilken betydning har 

klasse og ikke-hvithet i forfatternes fortelling om deres vei inn i feltet?  2) Hvilken betydning 

har klasse og ikke-hvithet i forfatternes fortelling om møtet med den hvite offentligheten? 3) 

Hvordan kan man forstå møtet mellom noen av de yngre forfatterne og den hvite offentligheten, 

i lys av det klasseteoretiske perspektivet og transnasjonale perspektiver på tilhørighet? 

Det har vært nærliggende å ta i bruk feltteori, som bygger på Pierre Bourdieus (1993) 

klasseperspektiv. Imidlertid problematiserer ikke dette perspektivet betydningen av ikke-

hvithet. Jeg argumenterer i tråd med Beverley Skeggs (1997), for at man kan forstå ikke-hvithet 

som et kroppsliggjort trekk som medierer synlige minoriteters mulighet til å kapitalisere på de 

klassespesifikke ressursene de besitter. I forlengelsen av dette har jeg benyttet meg av begrepet 

‘rasialisering’ for å fremheve majoritetens rolle i å tilegne mennesker egenskaper basert på 

tilskrevne trekk. Jeg har også forholdt meg til at forfatterne opererer utenfor statlige grenser, til 

tross for at klasseperspektivet jeg har anlagt kan sies å være preget av metodologisk 

nasjonalisme. 

Det empiriske materialet jeg bruker til å besvare de ovennevnte spørsmålene består av intervjuer 

med 18 norske forfattere som har synlig minoritetsbakgrunn. I denne oppgaven viser synlig 

minoritetsbakgrunn til hudfarge og navn som skiller seg fra majoritetsbefolkningens hudfarge 

og navn (Rogstad 2001: 27; Eide 2010: 64). Begrepet ‘forfatter’ har jeg definert bredt, og derav 

varierer forfatterskapene til informantene. Videre har jeg intervjuet fire forlagsredaktører, da 

de sitter i kvalitetssikrende posisjoner og dermed anses som portvoktere i feltet (Mangset 2004: 

58). Jeg har også gjennomført et mindre feltarbeid, hvor jeg blant annet har deltatt på relevante 

litterære arrangementer i Oslo. 

Basert på forfatternes beskrivelser av det litterære feltet kan man, ved å trekke veksler på 

feltteori, dele forfatterne i to overordnede grupper basert på deres motivasjon for å skrive 

litteratur. 1) De som skriver litteratur for litteraturens skyld, og 2) de som anser litteraturen som 

et verktøy for å fremme virkelighetsforståelser som etter deres mening er underbelyst i 

samfunnet. Disse tilnærmingene til litteraturen speiler også ulikhet blant forfatterne når det 
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kommer til hva de anser som litterær verdi, og hvilke sjangre som har høyest status i feltet.  Jeg 

argumenterer dermed for at det finnes ulike posisjoner man kan innta i det norske litteraturfeltet, 

og har derfor valgt å beskrive forfatternes vei inn i feltet. Dette gjør jeg ved å konstruere fire 

idealtypiske narrativ basert på ulike forfatterberetninger. Disse narrativene fremhever 

hovedtendenser i materialet, og viser blant annet hvordan betydningen av ikke-hvithet varier i 

forfatternes fortellinger. Det kommer også frem at forfatterne har tatt i bruk ulike 

klassespesifikke ressurser for å hevde seg i feltet. Samtidig forteller flesteparten at deres 

foreldre jobber i typiske arbeiderklasseyrker i Norge, men at mange av foreldrene hadde 

middelklasseposisjoner i hjemlandet. Jeg argumenterer dermed for at noen klassespesifikke 

ressurser, eksempelvis verdsetting av litteratur, kan sies å være transnasjonale. 

Til tross for at forfatterne hadde ulik motivasjon for å tre inn i feltet, ulike veier inn i feltet, og 

befant seg i ulike deler av feltet, er et funn at de alle har måttet forholde seg til sin ikke-hvithet 

i møte med den hvite offentligheten. Det er gjennomgående at de opplever at deres verk blir 

lest gjennom et ‘etnisk blikk’. Det fremkommer også at noen forfattere blir posisjonert som 

sannhetsvitner for innvandrere i Norge. Dette har jeg tolket som en form for rasialisering. 

Forfatterne ønsker ikke dette, og tar i bruk ulike reposisjoneringsstrategier som speiler hvem de 

ønsker å nå med sine verk. De som var mer opptatt av ‘litteratur for litteraturens skyld’ forteller 

at de ikke bryr seg så mye om posisjoneringen de opplever i møte med den hvite offentligheten. 

De som skriver litteratur for et bredere publikum forsøker imidlertid å reposisjonere seg på 

ulike vis: Enten tilpasser de litteraturen de skriver, eller så vil de utfordre kategoriseringen. 

Forfatterne som reposisjonerer seg på sistnevnte vis argumenterer for at de er norske, og at 

fortellingene deres er representasjoner av den norske virkeligheten. Jeg har tolket dette i retning 

av at kategoriseringen og posisjoneringen de opplever er et tilfelle av ‘symbolsk vold’, men at 

forfatterne ikke anerkjenner kategoriseringen. Derfor har jeg beskrevet denne 

reposisjoneringsstrategien som kampen om ‘den norske fortellingen’. Dette er en særlig 

fremtredende tendens blant de yngre forfatterne, som orienterer seg mot et bredere publikum, 

og kan grunne i at det er mer ydmykende å ikke få anerkjent sin representasjon av den norske 

virkeligheten når man selv er født i Norge og anser seg som norsk. Samtidig er forfatterne preget 

av en ‘double consciousness’: De sammenligner sine erfaringer med synlige minoriteter fra 

andre land når de reflekterer rundt sin posisjon. Analysen danner dermed et empirisk argument 

for hvorfor det teoretisk er problematisk å sette likhetstegn mellom nasjonen og samfunnet i 

forskning på synlige minoriteter. 
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1 Introduksjon 

 “I was expected to be 

some expert on 

multicultural affairs, as if 

multiculturalism is a genre 

of fiction or something, 

whereas it’s just a fact of 

life”1 

The Guardian intervjuet den engelske forfatteren Zadie Smith etter at hun ga ut sin debutroman 

‘White Teeth’ i 2000. Det ovennevnte sitatet er hentet fra denne artikkelen, hvor Smith 

beskriver hvordan hun, etter utgivelsen av romanen, ble ansett som et sannhetsvitne for hvordan 

det stod til med flerkulturalitet i England (Hattenstone 2000). Hun ble fremhevet som et slags 

talerør for personer med synlig minoritetsbakgrunn. I intervjuet legger Smith også vekt på at 

hennes kunnskap er knyttet til det skjønnlitterære, men at dette virker å bli delvis skyggelagt i 

møte med offentligheten. Selv om man må ta den engelske konteksten med i betraktning virker 

historien å være delvis løsrevet fra landegrenser. Forfattere med synlig minoritetsbakgrunn fra 

andre land har nemlig beskrevet lignende opplevelser. I Sverige ble det store diskusjoner rundt 

romanen ‘Et öga rött’ av Jonas Hassan Khemiri, som ble gitt ut i 2003. Han var flere ganger ute 

i svenske og norske medier for å understreke at denne boken ikke var en innvandrerroman, og 

at «tanken om at det finnes representanter for innvandrere er en farlig tanke» (Naveen 2005).  

Khemiris roman førte til at begrepet innvandrerroman, og diskusjonen rundt representasjon av 

synlige minoriteter i litteraturfeltet, fort spredde seg til Norge. ‘Et öga rött’ ble svært godt 

mottatt av både anmeldere og den leselystne delen av befolkningen, og dermed gikk 

startskuddet av for søken etter ‘Den store norske innvandrerromanen’. Dette til tross for at den 

første boken i Norge som kan sies å tematisere unge med innvandrerforeldre sine liv var boken 

‘Pakkis’ (Baugestø 1986), som utkom allerede i 1986 og var skrevet av 16 år gamle Khalid 

Hussain. Det virket likevel som at Khemiris bok vekket en ny interesse blant anmeldere, 

redaktører og leseglade nordmenn, for ‘innvandrerhistorier’. I lys av debatten virket det som 

om disse helst skulle skrives av nordmenn med synlig minoritetsbakgrunn.  

Den beskrevne debatten er mer enn ti år gammel, og til tross for engasjementet blant forlag og 

anmeldere, var det få med synlig minoritetsbakgrunn som gjorde seg merkbare i det norske 

                                                 
1 Intervju med Zadie Smith (Hattenstone 2000)  
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litterære feltet (Dalbye 2005). De som imidlertid utga bøker fikk ofte anmeldelser som beskrev 

at boken de debuterte med ikke var ‘Den store norske innvandrerromanen’ (Brekke 2008; 

Krøger 2010; Tjønn 2015) – helt frem til i fjor, da debatten på nytt kan sies å ha blitt vekket til 

live. «Innvandrerroman fikk Vesaas-pris»2, var overskriften til en nettartikkel NRK publiserte 

i mars 2018. Det hadde nettopp blitt kjent at Zeshan Shakar vant Norges mest prestisjefylte 

debutantpris for romanen ‘Tante Ulrikkes vei’. Overskriften ble senere oppdatert til «Zeshan 

Shakar fikk Tarjei Vesaas-prisen» (Blom 2018). Endringen kan skyldes at Shakar, i likhet med 

Smith og Khemiri, har bestridt at han har skrevet en innvandrerroman, eller kan sies å være et 

sannhetsvitne for hvordan ‘det står til på Stovner’ (Brage 2018; Schultz 2018.). I lys av dette 

kan man tenke seg at norske forfattere med synlig minoritetsbakgrunn opplever sin 

tilstedeværelse i det litterære feltet annerledes enn sine hvite forfatterkollegaer. 

Dermed ønsker jeg i denne oppgaven å undersøke forfattere med synlig minoritetsbakgrunn 

sine erfaringer med å befinne seg i det litterære feltet, da dette kan si noe om deres posisjon i 

samfunnet for øvrig. Jeg skal belyse deres vei inn i feltet, hvordan de opplever møtet med den 

hvite offentligheten, og hvordan de forholder seg til dette møtet. Dette gjør jeg i lys av et mindre 

feltarbeid, fire intervjuer med norske forlagsredaktører, og 18 dybdeintervjuer med norske 

forfattere som har synlig minoritetsbakgrunn. Det litterære feltet er definert ved å trekke veksler 

på feltteori, og i forlengelsen av dette er også begrepet ‘forfatter’ bredt definert (Bourdieu 1993: 

42). 

Det har vært nærliggende å ta i bruk feltteorien, som bygger på Bourdieu klasseperspektiv, 

ettersom tidligere forskning har vist hvordan det norske kunst- og kulturfeltet er sterkt preget 

av sosial reproduksjon. Det vil si at majoriteten av aktører som befinner seg i feltet har en 

bakgrunn fra den kulturelle eliten, og nye aktører som kommer inn i feltet speiler 

klassebakgrunnen til aktører som allerede befinner seg i feltet (Flemmen, Toft, Andersen, 

Hansen, Ljunggren 2017). Samtidig har forskere på synlige minoriteter i det norske kunst- og 

kulturfeltet, så vidt meg bekjent, fortsatt ikke gjennomført en systematisk analyse av disse 

kulturprodusentenes klassebakgrunn (Vassenden og Bergsgard 2012; 2015; Ljunggren og 

Midtbøen 2017). 

Dette ville vært interessant å utforske av ulike grunner. En undersøkelse av forfatternes 

klassebakgrunn i Norge, samt foreldrenes klassebakgrunn i hjemlandet, kan blant annet fortelle 

noe om hvem som får tilgang til litteraturfeltet. I forlengelsen av dette kan det også si noe om 

                                                 
2 Se vedlegg 1  
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maktforholdet mellom grupper i samfunnet. Det sistnevnte er viktig å fremheve, da man ved å 

trekke veksler på feltteori kan argumentere for at kulturprodusenter – som for eksempel 

forfattere –  har en særegen posisjon til å fremme legitime virkelighetsforståelser. 

Klassebegrepet har, i lys av det teoretiske perspektivet og den tidligere forskningen, dermed 

stått sentralt i denne oppgaven. 

Imidlertid er det et annet trekk forfatterne har til felles ved siden av det at de skriver bøker, som 

kan ha hatt en betydning for deres historier: nemlig at de har synlig minoritetsbakgrunn. Dette 

betyr at forfatterne har et navn eller en hudfarge som skiller seg fra majoritetens (Rogstad 2001: 

27; Eide 2010: 64). Tidligere forskning har vist hvordan denne dimensjonen er av betydning 

for menneskers livssjanser, og historiene til de ovennevnte forfatterne tyder på at dette også 

gjelder i litteraturfeltet. Samtidig kan betydningen av ikke-hvithet sies å skyggelegges i det 

ovennevnte klasseperspektivet. 

Dermed har jeg, i tråd med Beverley Skeggs (1997), argumentert for at man kan forstå ikke-

hvithet som et kroppsliggjort trekk som medierer synlige minoriteters mulighet til å kapitalisere 

på de klassespesifikke ressursene de besitter. For å fremheve majoritetens rolle i denne 

prosessen har jeg valgt å implementere begrepet ‘rasialisering’. Det viser til hvordan tilskrevne 

trekk, som ikke-hvithet, kan bli tillagt egenskaper av andre personer. Samtidig har jeg tatt i bruk 

et transnasjonalt perspektiv, da det fremkom av datamaterialet at forfatterne orienterer seg 

utenfor nasjonalstatens grenser - både når det gjaldt hvilke ressurser de tok i bruk for å erverve 

seg en posisjon i feltet, og hvordan de reflekterte rundt deres posisjon i litteraturfeltet og i 

samfunnet for øvrig.  

Denne kombinasjonen av teoretiske perspektiver har vært viktig for å belyse forfatternes 

opplevelse av å befinne seg i det litterære feltet. Det ville ikke vært mulig å forstå sentrale 

dimensjoner ved deres erfaringer uten å benytte seg av flere perspektiver. Det har også ført til 

at denne masteroppgaven ikke kun er et bidrag til den smale forskningslitteraturen som finnes 

på synlige minoriteter i det norske kunst- og kulturfeltet, men også til den teoretiske debatten 

om relevansen av ikke-hvithet, feltteori, og klasse. I tillegg til dette kan funnene fra 

masteroppgaven være nyttige på et mer overordnet samfunnsnivå. Det er nemlig et uttrykt 

politisk mål at kunsten og kulturen må være åpen og inkluderende, da dette er viktig i et 

demokratisk samfunn og legger grunnlaget for ytringsfrihet og likeverd (Kulturdepartementet 

2011-2012: 7).  
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Samtidig som jeg har vektlagt at det ikke finnes sosiologisk forskning som tematiserer 

erfaringene til norske forfattere med synlig minoritetsbakgrunn, er det verdt å nevne at 

litteraturvitere har problematisert begrepet innvandrerroman og studert fenomenet fra et 

litteraturvitenskapelig perspektiv (eks: Nilsson 2008; 2010). Derfor ønsker jeg å understreke at 

denne masteroppgaven ikke er et bidrag i den litteraturvitenskapelige diskusjonen, som på et 

mer overordnet nivå handler om hvorvidt man skal lese verk i lys av forfatterne som har skrevet 

de (Foucault 1969; Barthes 1994; Burke 2008). Hensikten er imidlertid å belyse forfatternes 

fortellinger om å befinne seg i det litterære feltet, da dette kan si noe om hvordan de opplever 

sin posisjon i litteraturfeltet, og i samfunnet for øvrig. 

1.1 Problemstillinger og oppgavens oppbygning  

Oppgavens hovedformål er som nevnt å undersøke forfatternes fortellinger om å befinne seg i 

det litterære feltet, og hvorvidt dette kan si noe mer overordnet om deres posisjon i samfunnet. 

På bakgrunn av dette har jeg underveis i prosessen utarbeidet tre problemstillinger. Disse har 

blitt formulert i lys av de ovennevnte teoretiske perspektivene og intervjuene med forfatterne.  

1. Hva kjennetegner det litterære feltet i Norge i lys av forfatternes historier, og hvilken 

betydning har klasse og ikke-hvithet i forfatternes fortelling om deres vei inn i feltet?  

2. Hvilken betydning har klasse og ikke-hvithet i forfatternes fortelling om møtet med den 

hvite offentligheten?  

I besvarelsen av spørsmål to fremkom det blant annet at det var et skillet mellom de etablerte 

forfatterne og de yngre forfatterne, med tanke på hvordan de forholder seg til møte med den 

hvite offentlighet. Dette bidro til utforme det siste forskningspørsmålet:   

3. Hvordan kan man forstå møtet mellom noen av de yngre forfatterne og den hvite 

offentligheten i lys av det klasseteoretiske perspektivet og transnasjonale perspektiver 

på tilhørighet?  

Disse spørsmålene vil bli behandlet kronologisk i oppgaven, slik at hvert analysekapittel 

besvarer én problemstilling. I kapittel to vil jeg gjøre rede for de teoretiske perspektivene jeg 

tar i bruk for å analysere datamaterialet, med fokus på feltteorien og klasseperspektivet denne 

bygger på. Jeg vil problematisere disse perspektivene i lys av tidligere forskning, og da særlig 

vektlegge diskusjonen rundt ikke-hvithet og metodologisk nasjonalisme. Jeg vil også redegjøre 

for hvordan jeg tar i bruk begrepet rasialisering i det klasseteoretiske perspektivet.  I kapittel 



5 

 

tre vil jeg gjøre rede for metodiske beslutninger, samt utfordringer på veien og begrensninger 

ved studien.  

I det første analysekapittelet vil jeg besvare det første spørsmålet Jeg vil gjøre rede for hvilke 

feltteoretiske begreper som kan belyse forfatternes beskrivelse av det litterære feltet og deres 

posisjon i det, før jeg går videre til å skissere fire idealtypiske veier inn i feltet. Disse er basert 

på ulike forfatterberetninger om å bli antatt. Idealtypene fremhever forfatternes klassebakgrunn, 

hvilke ressurser de har tatt i bruk for å hevde seg i feltet, og foreldrenes klasseposisjon både i 

Norge og i hjemlandet. Fortellingene viser også hvordan betydningen av ikke-hvithet varier i 

forfatternes historier. Jeg avslutter dette kapittelet med å diskutere hvordan noen kulturelle 

ressurser kan sies å bære preg av å være transnasjonale.    

I analysekapittel fem vil jeg besvare den andre problemstillingen. Her vil forfatternes erfaringer 

med å gi ut bøker stå sentralt, og særlig deres opplevelser i møte med den hvite offentligheten, 

ettersom ikke-hvithet har blitt fremhevet som en sentralt dimensjon i deres fortellinger. Dette 

kan sies å reflektere hvordan Smith og Khemiri ble mottatt etter deres bokutgivelse. Forfatterne 

jeg har intervjuet blir posisjonert som innvandrere, og forsøker på ulike vis å reposisjonere seg 

for å unngå denne merkelappen. De ønsker nemlig ikke at deres ikke-hvithet skal skyggelegge 

deres litterære kapital.  

Kapittel seks vil besvare den tredje problemstillingen ved å diskutere hvordan noen av de yngre 

forfatternes motstand mot posisjoneringen kan tolkes som et tilfelle av ‘symbolsk vold’. 

Samtidig anerkjenner ikke forfatterne kategoriseringen: De fremmer selv at deres bøker 

beskriver den norske virkeligheten. I forlengelsen av dette redegjør jeg for hvordan 

posisjoneringen utfordrer deres konstruksjon av gruppetilhørighet og virkelighetsforståelsen 

denne bidrar med, da de anser seg selv som norske. De er opptatt av å fremheve betydningen 

av deres klassebakgrunn, og distanserer seg generelt fra kategorien innvandrer. Dette kan sies 

å støtte opp argumentet om at aktører danner gruppetilhørigheter innenfor nasjonalstatens 

grenser. Samtidig utfordres dette ved at forfatterne kan sies å trekke på en transnasjonal 

kunnskap når de beskriver sin posisjon. Dermed virker det til at forfatterne er preget av en slags 

‘double consciousness’: De sammenligner sine erfaringer med synlige minoriteter fra andre 

land når de reflekterer rundt sin posisjon. I det siste kapittelet oppsummerer jeg funnene, og 

peker på hvilke teoretiske og empiriske implikasjoner de medfører.   
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2 Teoretiske perspektiver: Klasse og 

ikke-hvithet i litteraturfeltet   

“[…] an invitation to think 

with Bourdieu is of 

necessity an invitation to 

think beyond Bourdieu, and 

against him whenever 

required”3  

Ettersom formålet er å undersøke forfatternes erfaringer knyttet til deres posisjon i 

litteraturfeltet, har det vært nærliggende å benytte seg av feltteori. Teorien er tett koblet til 

Bourdieus forståelse av dominanseforholdet mellom klasser, og perspektivet har vist seg å være 

fruktbart i tidligere forskning (Ljunggren 2016a; Flemmen mfl. 2017). Samtidig vil jeg i det 

følgende diskutere hvordan det finnes tydelige begrensninger ved det klasseteoretiske 

perspektivet. Det kan blant annet sies å skyggelegge betydningen av ikke-hvithet som en 

ulikhetsgenererende dimensjon, og er kritisert for å være preget av metodologisk nasjonalisme. 

Dermed forsøker jeg å følge oppfordringen i ovennevnte sitat, ved å diskutere hvordan ikke-

hvithet kan inkorporeres i det teoretiske perspektivet. I tråd med Skeggs (1997) argumenterer 

jeg for at ikke-hvithet kan mediere hvorvidt man kan kapitalisere på ressursene man besitter, 

og i forlengelsen av dette introduserer jeg begrepet rasialisering. Slik kan man muligens 

fremheve den potensielle betydningen av ikke-hvithet, samtidig som man tar hensyn til 

maktforholdet mellom klasser og det særegne ved litteraturfeltet. I lys av ovennevnte har det 

også vært viktig å undersøke hvordan forfatterne orienterer seg utover nasjonalstatens grenser.  

2.1 Bourdieu om det litterære feltet 

Litteraturfeltet kan forstås som et subfelt innenfor det mer overordnede feltet for kulturell 

produksjon (Bourdieu og Wacquant 1992: 17). Det har blitt diskutert hvor fruktbart det 

teoretiske perspektivet er for å belyse norske kulturproduksjonsfelt, ettersom teorien ble 

utviklet på bakgrunn av empiri fra det franske samfunnet på 60- og 70- tallet. Basert på tidligere 

forskning og på datamaterialet som ligger til grunn for dette arbeidet, vil jeg imidlertid 

argumentere for at perspektivet gir et godt utgangspunkt for å belyse forfatternes historier. Før 

jeg gjør rede for feltteorien og dens relevans, er det imidlertid nødvendig med en beskrivelse 

                                                 
3 Loïc Wacquant i forordet til ‘An invitation to reflexive sociology’ (Bourdieu og Wacquant 1992: xiv) 
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av Bourdieus (1987) forståelse av samfunnet som et klassesamfunn, da feltteorien bygger på 

dette perspektivet (Bourdieu 1993).  

Klasseperspektivet  

Samfunnets klassestruktur kan forstås som et multidimensjonalt rom, og aktørenes posisjon i 

dette rommet bestemmes av deres objektive relasjon til andre aktører (Bourdieu 1987: 3). Hvor 

et individ befinner seg i det sosiale rommet, kan avgjøres på bakgrunn av deres besittelse av 

ulike kapitaltyper, og mengden av disse. Ressursene er ulikt fordelt blant aktører, og kan 

overføres på tvers av generasjoner. Bourdieu fremhever flere hovedformer for kapital basert på 

sine empiriske analyser, og disse anses som de dominerende ressursene individer tar i bruk når 

de forsøker å erverve seg goder i samfunnet. Til tross for at kapitaltypene er kjent for de fleste 

sosiologer velger jeg å redegjøre kort for dem, da tidligere forskning kan sies å forstå disse noe 

ulikt (Flemmen 2013: 328-329).  

Den dominerende kapitaltypen er økonomisk kapital; økonomiske ressurser som kan investeres 

og gi en form for avkastning (Bourdieu 1986: 247). For eksempel er det en fordel å ha penger 

hvis man ønsker å bli forfatter, da det bidrar til at man kan ta seg fri fra jobben for å skrive et 

manus. Den andre kapitaltypen er kulturell kapital, og viser på et generelt plan til hvorvidt 

aktørene mestrer den legitime kulturen (Bourdieu 1995: 45). Denne formen for kapital 

eksisterer i tre ulike former: kroppsliggjort4, institusjonalisert5, og objektivert6. Kulturell kapital 

kan imidlertid også forstås som informasjonskapital. Annick Prieur og Mike Savage (2013: 

261-262) har fremhevet hvordan Bourdieu (og Wacquant 1992: 119) i senere verker 

argumenterte for denne forståelsen av kulturell kapital, da den muligens er bedre til å fange opp 

tendensene i det nye informasjonssamfunnet. Hovedpoenget med denne kapitaltypen er 

imidlertid at den kan fremme ulikhet mellom grupper, da det finnes noen kulturelle ressurser 

som verdsettes, for eksempel i utdanningssystemet. Samtidig er denne vanskeligere å spore enn 

økonomisk kapital, da den omsettes i det skjulte (Bourdieu 1986: 247-248).  

Den tredje kapitaltypen – sosial kapital – er tett tilknyttet kulturell kapital, og genereres 

gjennom relasjoner. For eksempel kan bekjentskaper være viktige når forfattere skal orientere 

                                                 
4 Den kroppsliggjorte formen kan forstås som langvarige disposisjoner og er den kulturelle kapitalens 
grunnleggende form (Bourdieu 1986: 244-245)  
5 I institusjonalisert tilstand fremstår kulturell kapital som blant annet utdanningskvalifikasjoner (Bourdieu 
1986: 247-248) 
6 Den objektiverte formen: Materielle objekter, slik som bøker eller malerier. Aktører trenger økonomisk 
kapital for å besitte de, men kulturell kapital for å dra nytte av de (Bourdieu 1986: 246-247).  
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seg i det litterære feltet, eller lete etter redaktører (Bourdieu 1986: 243). Til slutt fremhever 

Bourdieu symbolsk kapital, og dette er formen de ulike typene kapital får når de er ansett som 

legitime (Bourdieu 1996a: 61). Det kan forstås som en samlebetegnelse for kapitalformer som 

anerkjennes, men som ikke lenger anses som kapital. Symbolsk kapital oppfattes som iboende 

trekk ved aktører som besitter den, slik som for eksempel talent, status, eller prestisje (Bourdieu 

1986). Et eksempel på dette kan være at litterære skriveferdigheter anses som talent, og ikke 

kulturelle ressurser man har opparbeidet seg. Relevansen av disse klassespesifikke ressursene 

fremkommer særlig i kapittel fire, hvor jeg skisserer forfatternes vei inn i det litterære feltet. 

Strukturen i det sosiale rommet kan videre sies å være relasjonell, da den følger fordelingen av 

kapitaltypene (Bourdieu 1987: 4). I lys av dette kan det sosiale rommet anses som modell for 

klasse eller sosial stratifikasjon, ettersom det reflekterer skillelinjer når det kommer til aktørers 

besittelse av kapital, og dermed ‘objektive klasser’. Disse konstrueres teoretisk på bakgrunn av 

rommets tre dimensjoner, hvor den første reflekterer aktørenes totale mengde kapital. Den andre 

reflekter aktørenes sammensetning av kapital7, og den siste reflekterer ulike individers 

løpebaner8 (Bourdieu 1984: 114-129). Desto mer aktørene har til felles langs disse 

dimensjonene, desto nærmere befinner de seg i det sosiale rom.   

Det sosiale rommet er også homologt med ‘livsstilsrommet’ (Bourdieu 1984: 208). Dette betyr 

at posisjonene i det sosiale rom til en viss grad korresponderer med kulturell smak, preferanser 

og framtidsutsikter. Denne homologien stadfestes med begrepet habitus, som overordnet kan 

defineres som sosialiserte subjektiviteter. Det betegner altså et sett med kroppslige og mentale 

disposisjoner som gjør det mulig for aktører å orientere seg i den sosiale verden (Bourdieu og 

Wacquant 1992: 126). Begrepet viser til hvordan aktørenes sosiale posisjon er kroppslig 

internalisert, og kommer til uttrykk gjennom en enhetlig livsstil som svarer til ens posisjon 

(Bourdieu 1995: 36). Habitus legger dermed grunnlaget for hvorfor individer som befinner seg 

nære hverandre i det sosiale rom, også er relativt like når det kommer til livsstilspraksiser og 

verdensanskuelser (Bourdieu 1990: 53). I lys av dette har aktørene ‘a sense of ones place’ i det 

sosiale hierarkiet, og kan sies å handle deretter (Bourdieu 1984: 466). 

Med bakgrunn i dette klasseteoretiske perspektivet kan altså klasse forstås som grupper av 

individer som innehar lignende posisjoner i det sosiale rom på bakgrunn av deres 

kapitalsammensetninger. Disse posisjonene er homologe med rommet for livsstiler, og ut i fra 

                                                 
7 Den relative sammensetningen av økonomisk og kulturell kapital 
8 Endringer i volum og sammensetning av kapital for ulike aktører og grupper  
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dette er aktører nært hverandre i det sosiale rom også tilbøyelige til å leve noenlunde like liv. 

Dette kan føre med seg ulike virkelighetsoppfatninger på tvers av klassene, og gruppene deltar 

i en symbolsk strid om hvilken virkelighetsoppfatning som er den legitime (Bourdieu 1996a: 

42). Individers mulighet til å fremme sine virkelighetsoppfatninger som legitime er imidlertid 

knyttet til deres mengde symbolsk kapital (Bourdieu 1985: 731).  

Det er som regel de dominerende klassefraksjonene som besitter den symbolske kapitalen, og 

dermed forsøker disse å påtvinge andre deres virkelighetsforståelse, da denne tjener deres 

interesser (Bourdieu 1987: 11). Denne prosessen kalles symbolsk vold, og kan sies å bidra til å 

legge grunnlaget for sosial reproduksjon av klasser (Bourdieu 1987: 13). Selv om begrepet er 

kontroversielt, belyser det hvordan maktulikheten opprettholdes både av de dominerende og de 

dominerte, ettersom de begge er underlagt samfunnets struktur. Det skal dog sies at aktørene 

ikke nødvendigvis er bevisst dette (Bourdieu 1987: 16; Lawler 2011). Denne dimensjonen ved 

symbolsk vold er imidlertid kritisert, og jeg problematiserer dette i kapittel seks. Likevel kan 

symbolsk vold oppsummeres som makt til å konstruere den sosiale virkeligheten, der troen på 

representasjonens legitimitet er det fundamental for dens eksistens (Bourdieu 1996a: 88-89).  

Det er viktig å ha i mente at denne teoretiske forståelsen beskriver objektive klasser, grupper 

som konstrueres av forskere. Samtidig fremmer perspektivet et argument for at objektive 

ressurser aktører besitter kan få reelle konsekvenser for deres livssjanser, og for deres 

virkelighetsforståelse. Det er likevel ikke slik at aktørene automatisk har en klassebevissthet. 

For at klassebevissthet skal oppstå, må ‘de gjøres til grupper’ i samfunnet. Dette skjer gjennom 

mobilisering, representasjon og artikulasjon av relevante organisasjoner eller aktører (Bourdieu 

1987: 8-9). Dermed eksisterer ikke sosiale klasser med en klassebevissthet i samfunnet, så fremt 

de ikke tales på vegne av. Et eksempel på hvordan en slik klassebevissthet kan oppstå, er 

mobiliseringen av arbeiderklassen i Norge gjennom fagbevegelser. Dette innebærer å fremlegge 

klassens forståelse av virkeligheten, og ulikhet på tvers av gruppene. Likevel skal det sies at 

klassetilhørighet konkurrer med andre konstruerte kategorier som kan danne kilder til 

tilhørighet, slik som kjønn og etnisitet (Bourdieu 1987: 7).  

I lys av det teoretiske perspektivet, og tidligere forskning som viser at den kulturelle eliten i 

Norge er den klassefraksjonen som er sterkest preget av sosial reproduksjon (Hjellbrekke og 

Korsnes 2010; Flemmen mfl. 2017), er det rimelig å anta at forfatterne jeg har intervjuet har 

omsatt klassespesifikke ressurer til litterær kapital for å tre inn i litterautrfeltet. Hva som regnes 
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som litterær kapital strides imidlertid om i litteraturfeltet, og har en betydning for hva som 

regnes som legitim kulturell kapital i det sosiale rommet.  

Det litterære feltet: en kamparena  

Feltet for kulturell produksjon består av den samme romlige analogien som det sosiale rommet, 

og anses som mikrokosmoser av sosial praksis (Bourdieu 1993; Flemmen 2013: 329; Ljunggren 

2016a: 12). Innad i slike felt etableres feltspesifikke former for kapital, og det finnes også 

uuttalte regler for hvordan disse kapitalformene kan akkumuleres og investeres. For å kunne 

handle meningsfullt i feltet må aktørene være enige i at den feltspesifikke kapitalen er verdt å 

kjempe om9, samtidig som de langt på vei må følge feltets regler, akkumulere ressurser, og 

investere dem på et vis som er akseptert (Bourdieu og Wacquant 1992: 17 og 98). Uenigheter 

rundt hva den feltspesifikke kapitalen består av fører imidlertid til at relasjonen mellom 

aktørene i feltet preges av konflikter.  

Feltet er dermed karakterisert av dominans og hierarkier på samme vis som det sosiale rommet. 

Aktørene i feltet står i relasjon til hverandre basert på deres mengde av feltspesifikk kapital10. 

Et eksempel på hvordan det norske litteraturfeltet er preget av konflikt, er diskusjonen rundt 

hvem som blir anerkjent som forfatter. Grobunnen for diskusjonen rundt hvem som formelt sett 

bør bli regnet som en del av det norske litterære feltet ligger blant annet i opptakskriteriene til 

Den norske Forfatterforening (DnF): Diskusjonen har pågått i mange år, og er ganske 

omfattende. Grunnet formålet med oppgaven anser jeg det ikke som nødvendig å gi en 

utfyllende redegjørelse av denne, men bruke den som eksempel for å fremheve det feltteoretiske 

perspektivet.  

DnF er en litterær organisasjon som organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker, og har per 

i dag ca. 650 medlemmer (24.06.18). Formålet med foreningen er «å verne og fremme norsk 

litteratur og ivareta norske forfatteres interesse» (DnF 2014). DnF forvalter på bakgrunn av 

dette en rekke egne, statlige og andre stipend som hvert år deles ut til medlemmer og ikke-

medlemmer. Organisasjonen kan dermed sies å fungere som en slags fagforening for norske 

skjønnlitterære forfattere. For å bli medlem av foreningen må man imidlertid ha skrevet eller 

offentliggjort verker, hvorav minst ett er av litterær verdi (DnF 2014). Det ligger med andre ord 

                                                 
9 Denne enigheten kaller Bourdieu illusio (Bourdieu og Wacquant 1992: 98)   
10 Aktørene kan også sies å være preget av feltspesifikke habituser. Begrepet viser til hvordan felt fremmer 
ulike ferdigheter og ønsker blant aktørene, på bakgrunn av hva som gir anerkjennelse i det gitte feltet 
(Wacquant 2014: 120)  
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en skjønnsmessig vurdering bak hvilke forfattere som får lov til å bli medlem av DnF, og det 

er her kimen i konflikten rundt hvem som anerkjennes som forfatter ligger.  

Strenge og uklare opptakskriterier rundt hva som ses på som litterær verdi har ført til at søknader 

fra kjente forfattere, som for eksempel Frid Ingulstad, aldri har blitt godkjent. Fra DnF sin side 

har det blitt argumentert for at Norges mest solgte forfatter fra 2005 – 2010 ikke har skrevet to 

verk av litterær verdi (opptakskravet har endret seg siden den gang, til ett verk av litterær verdi). 

Kritikere har på sin side karakterisert DnF for å være gjerrige, snobbete, fisefine, og elitistiske 

(Rygg 2007). Debatten er langt fra død, og senest i fjor ble det annonsert at det skal startes en 

ny forfatterforening som skal være åpen for alle forfattere (Bjørhovde 2017). Fra et feltteoretisk 

perspektiv kan dette sies å være et forsøk på å definere hva som skal anerkjennes som 

feltspesifikk kapital i det norske litteraturfeltet. 

I litteraturfeltet, som er et subfelt av kulturproduksjonsfeltet, kan man nemlig forstå kampen 

om den feltspesifikke kapitalen (jf. Litterær verdi) som en kamp mellom aktører fordelt mellom 

to ulike poler: den autonome og den heteronome polen. Aktører ved den heteronome polen 

karakteriseres av å være markedsorientert, og deres motivasjon for å skrive er dermed ikke 

utelukkende knyttet til ‘litteratur for litteraturens skyld’. Det er den for aktører ved den 

autonome polen, som innehar en høyere grad av feltspesifikk kapital. Dette har ført til at 

Bourdieu refererer til feltet for kulturell produksjon som ‘a reversed economic world’ (Bourdieu 

1993; 1996b). Denne spenningen kan sies å bli uttrykket av én forfatter i det empiriske 

materialet, som uttalte at «Det å ha solgt mye, å være kommersiell. Det er ikke synonymt med 

det å være litterær […] i litteraturmiljøet».  

Disse eksemplene illustrerer at feltteoretiske begreper kan være nyttige å ta i bruk når man 

ønsker å studere forfatteres erfaringer knyttet til deres posisjon i litteraturfeltet. Dette kommer 

særlig frem i kapittel fire, hvor jeg redegjør for forfatternes beskrivelse av feltet og deres 

posisjon i det. Samtidig viser eksemplene også hvordan definisjonen av forfatter er en pågående 

konflikt innad i feltet, noe som gjør det vanskelig å stadfeste hvem som anerkjennes som 

forfatter, og derfor også hvilke forfattere jeg skulle inkludere i studien (Bourdieu 1993: 42). 

Dette vil jeg imidlertid gjøre nærmere rede for i det følgende metodekapittelet.  

Hovedpoenget med eksemplene er imidlertid å klargjøre hvordan det norske litterære feltet, i 

lys av feltteorien, kan sies å være preget av konflikter: Hvordan det har en egen logikk, egne 

regler, og egne former for anerkjennelse. Dette belyser feltets relative autonomi – muligheten 

til å spesifisere hva som regnes som litterær kapital, og derav også hvor grensene for feltet dras. 
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En sentral implikasjon av feltets autonomi er også at regler og feltspesifikke kapitaltyper i noen 

grad er begrenset til feltet. De er med andre ord ikke nødvendigvis like gyldige i andre felt 

(Flemmen 2013: 329-330). Eksempelvis vil ikke litterær kapital (jf. Litterær verdi) kunne 

omsettes like effektivt i et akademisk felt, selv om de begge kan regnes å være subfelt av 

kulturproduksjonsfeltet.   

Til tross for at kulturproduksjonsfeltet anses som relativt autonomt, er feltet imidlertid også en 

del av maktfeltet. Maktfeltet kan defineres som det øverste sjiktet i det sosiale rom, hvor 

konsentrasjonen av kapital og makt er høy. Aktørene befinner seg i samfunnets øvre sjikt 

(ettersom de besitter høy grad av kulturell kapital) og er dermed i en posisjon hvor de dominerer 

det tilhørende feltet11  (Bourdieu 1998: 34). For når kulturelle produsenter – slik som forfattere 

– er involvert i kamper over feltspesifikk kapital og grensedragninger, er disse handlingene i 

siste instans sett på som en del av det sosiale rommet, og dermed også som en del av dominans 

mellom sosiale klasser12 (Bourdieu 1984: 233-234; Bourdieu 1993: 41). Dette kan 

eksemplifiseres ved at Bourdieu (1993: 44) argumenterer for at aktører i kulturproduksjonsfelt 

er i en særegen posisjon til å fremme representasjoner av virkeligheten. Forfattere er med på å 

forme kulturen i samfunnet på samme vis som for eksempel skuespillere og billedkunstnere, og 

de har dermed makten til å fremme legitime representasjoner av verden. De kan følgelig også 

sies å delta i reproduksjonen og legitimeringen av sosial ulikhet (Bourdieu 1993: 44).  Dette 

perspektivet er blant annet sentralt i det siste analysekapittelet, hvor jeg diskuterer de yngre 

forfatternes reposisjoneringsstrategi. 

Kampen om den litterære verdien skyldes ifølge Bourdieu (1993: 44-46) overordnet at 

kulturelle produsenter, slik som forfattere, har ulik kapitalsammensetning. Dermed produserer 

de litterære verk tilpasset aktører i det sosiale rommet med en lignende kapialsammensetning. 

De sikter seg med andre ord inn på ulike publikum med sine verk. Forfatterne ved den autonome 

polen er for eksempel i større grad opptatt av å få anerkjennelse fra andre forfattere, da de har 

en høyere grad av litterær kapital. I siste instans kan dermed kampen om litterær verdi også ses 

på som en kamp om legitime virkelighetsforståelser. Samtidig er det grunn til å sette 

spørsmålstegn ved hvorvidt det kun er klassede virkelighetsoppfatninger det strides om i det 

litterære feltet. 

                                                 
11 Den kulturelle fraksjonen er likevel er underlagt den økonomiske fraksjonens logikk (Bourdieu 1984; 1993) 
12 Se vedlegg 2  
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2.2 Potensielle teoretiske blindsoner 

Feltteorien, og klasseperspektivet den bygger på, kan sies å være svært nyttig for å fremheve 

maktdimensjonene i samfunnet og betydningen av klassespesifikke ressurser for menneskers 

livssjanser. I lys av tidligere forskning på kunst- og kulturfeltet i Norge kan klasse virke særlig 

viktig i inngangen til feltet. Dette kan forklares med overføring av kulturell og litterær kapital 

fra foreldre til barn, samt oppfostring av feltspesifikke habituser i kulturelt ressurssterke hjem 

(Flemmen mfl. 2017; Ljunggren og Midtbøen 2017). Hvis man ikke besitter den feltspesifikke 

kapitalen i det litterære feltet, kan det være vanskelig å opparbeide seg en posisjon som 

anerkjent forfatter. Feltteorien bidrar i forlengelsen av dette med en mulig måte å forstå hvordan 

feltet for kulturell produksjon fungerer, og hvordan kulturell kapital står sentralt for den 

kulturelle eliten og dens makt. Samtidig har teorien også noen problematiske aspekter.  

Eksempelvis kan feltet for kulturell produksjon deles inn i flere subfelt, slik som det litterære 

feltet, billedkunstfeltet, scenekunstfeltet, etc. Disse kan igjen deles inn i mindre felt, noe som 

kan bidra til en uendelig regress (Ljunggren 2016a: 15). I denne oppgaven velger jeg likevel å 

vektlegge problematiske aspekter ved det klasseteoretiske perspektivet som teorien bygger på, 

da kritikken mot dette perspektivet er sentralt for caset jeg studerer. For eksempel kan man 

argumentere for at klasseperspektivet, i større grad enn feltteorien, er preget av metodologisk 

nasjonalisme. Videre fanger ikke perspektivet opp andre ulikhetsgenererende dimensjoner, som 

kjønn og ikke-hvithet. Disse dimensjonene har vist seg å være sentrale i diskusjoner om 

litteraturfeltet og dets aktører.  Derfor vil jeg i det følgende diskutere potensielle teoretiske 

blindsoner i det klasseteoretiske perspektivet.  

Kjønnsklisteret og andre klistremerker  

Tidligere forskning har vist at kjønn og ikke-hvithet, i tillegg til klasse, er sentrale dimensjoner 

som kan forklare ulikhet blant aktører i det litterære feltet. Unn Conradi Andersen (2009) 

beskriver blant annet i sin bok ‘Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene’ hvordan 

verkene til kvinnelige forfattere har blitt fremstilt som kvinnelitteratur. Kvinnelitteratur kan i 

videste forstand forstås som litteratur skrevet av kvinner, og om kvinner. Andersen gjør rede 

for hvordan denne type litteratur ofte påføres et «kjønnsklister», og dermed frarøves sin 

litterære verdi. Forfatterne som har blitt intervjuet av Andersen opplever kategoriene 

‘kvinnelitteratur’ og ‘kvinnelig forfatterskap’ begrensende (Andersen 2009: 9; Moi 2009). 
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Kategoriene blir til ved at blant annet kritikerne tar på seg kjønnsbriller når de leser kvinnelige 

forfattere, noe forfatterne utvikler ulike strategier for å håndtere.  

Toril Moi (2009) påpeker i sin anmeldelse av boken hvordan dette kan ses i lys av Simone de 

Beauvoirs forfatterskap, hvor de Beauvoir redegjør for at «menn oppfattes som universelle, 

kvinner som partikulære; mannligheten er normen, kvinneligheten er et fengsel kvinner sperres 

inne i» (Moi 2009). Forfatterne tilskrives med andre ord identitetsposisjoner i lys av sine verk, 

og blir ansett som «mindre estetisk avansert» (Moi 2009). Altså, forfattere som er kvinner kan 

sies å ikke bli vurdert i lys av den litterære kapitalen de besitter, men i lys av at de er kvinner. 

Dermed kan man stille spørsmål ved hvorvidt de, innenfor det litterære feltet, blir anerkjent 

som legitime aktører, til tross for at det finnes et mulighetsrom for kvinner å inntre i det litterære 

feltet (Bourdieu 1993: 42). Begrepet mulighetsrom beskriver i lys av feltteorien hvordan nye 

posisjoner i et felt er bestemt av mulighetsrommet som ligger til grunn i feltet fra før av, og 

dette mulighetsrommet skapes av aktørene som allerede befinner seg i feltet. Posisjonene i et 

felt er dermed aldri helt frie, men alltid betinget av det eksisterende. Så når det først åpner seg 

et slikt mulighetsrom, kan forfatterne kjempe om den feltspesifikke kapitalen (Bourdieu 1993: 

66; Sestoft 2006: 157).  

Kjønnsklisteret, som er fremtredende i Andersens (2009) studie, kan minne om begrepet 

‘female gaze’ (Mulvey 2003), som har blitt tatt i bruk innenfor den feministiske 

forskningslitteraturen. Litteraturviteren Magnus Nilsson (2008; 2010) har brukt et lignende 

begrep i sin forskning på litteratur skrevet av forfattere med synlig minoritetsbakgrunn. ‘Ethnic 

gaze’ viser nemlig til hvordan forfattere med synlig minoritetsbakgrunn i Sverige blir lest 

gjennom et ‘etnisk filter’, eller blir påført et ‘innvandrerklister’. Eksempelvis trekker han frem 

resepsjonen av ‘Et öga rött’, og viser hvordan verket har blitt tolket som et uttrykk for en etnisk 

identitet. Han argumenterer for at disse kategoriene bidrar til å skyggelegge hvordan etnisitet 

er sosialt konstruert, i tillegg til at det fører til en eksotifisering av personer med synlig 

minoritetsbakgrunn. Ofte har nemlig disse forfatterne ikke innvandret til landet selv. Anmeldere 

skaper med andre ord innvandrerrepresentasjoner basert på litterære verk, slik de tidligere i 

Norge har skapt kvinnerepresentasjoner.  

Slik jeg tolker Nilsson (2008; 2010), kan ikke denne kategoriseringen kun ses på som en kamp 

om hva som regnes som litterær kapital, men også en kamp om hvem som får lov til å fremme 

representasjoner av verden gjennom litteraturen. Dette ser ut til å være gjennomgående i 

litteraturfeltet, hvor de samme diskusjonene har funnet sted når det gjelder forfattere som 
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tematiserer livet som arbeider. Året før Shakar fikk tildelt Vesaas-prisen, ble den gitt til Jan 

Kristoffer Dale for novellesamlingen ‘Arbeidsnever’. Til tross for at komitéen som delte ut 

prisen i sin uttalelse la vekt på den litterære kvaliteten, ble utgivelsen et springbrett for å 

diskutere ‘arbeiderklasselitteratur’ under litteraturfestivalen i Lillehammer (Kleve 2017).  

Kategoriseringer som ‘arbeiderklasselitteratur’, ‘kvinnelitteratur’ eller ‘innvandrerroman’ kan 

tolkes som utøvelse av makt over representasjoner. Man utelukker litteraturen skrevet av for 

eksempel kvinner, personer med arbeiderklassebakgrunn, og synlige minoriteter fra det 

generelle, og tillegger dem det partikulære. Selv om det har åpnet seg et mulighetsrom for visse 

type forfattere, slik som for eksempel diskusjonen rundt innvandrerromanen kan ha åpnet et 

mulighetsrom for forfattere med synlig minoritetsbakgrunn, viser diskusjonen ovenfor at disse 

ikke nødvendigvis blir ansett som legitime aktører i litteraturfeltet - til tross for at de regnes 

som kulturelle produsenter, og dermed har en posisjon hvor de kan fremme representasjoner av 

samfunnet (Bourdieu 1993: 44).  Dette blir også fremhevet av forfatterne jeg har intervjuet, og 

diskuteres inngående i det femte analysekapittelet der jeg redegjør for deres møte med den hvite 

offentligheten.  

Betydningen av ikke-hvithet  

Rase13 og etnisitet er sentrale dimensjoner når det gjelder de valg og begrensninger som 

strukturerer menneskers livssjanser i den moderne verden. For [å] forstå verden må disse 

dimensjonene, sammen med kjønn og klasse, være sentrale. Man kan ikke, som i 

fortiden, plassere rase og etnisitet i periferien av sosiologiske temaer (Mason 1996: 804).  

Den skisserte diskusjonen ovenfor viser tydelig at andre ulikhetsgenererende dimensjoner, i 

tillegg til klasse, kan ha en betydning for forfatteres posisjon, og muligheter i det litterære feltet. 

I arbeidet med denne oppgaven har særlig ikke-hvithet fremkommet som en sentral dimensjon 

i historiene til forfatterne jeg har snakket med, noe som ikke overraskende, da utallige empiriske 

bidrag har vist hvordan ikke-hvithet er av betydning for menneskers livssjanser (eks: Gullestad 

2002; Keskinen 2009; McIntosh 2014; Andersson 2018). Likevel kan det sies å være uklart 

hvilken betydning ikke-hvithet har i det klasseteoretiske perspektivet.  

Tidligere i dette kapittelet ble det nevnt at Bourdieu (1987: 7) har skrevet om hvordan klasse – 

i den subjektive forståelsen av begrepet – konkurrerer med etnisitet og kjønn. Denne forklaring 

                                                 
13 I betydningen av ikke-hvithet. Begrepet viser til sosialt konstruerte ulikheter mellom aktører basert på 
hudfarge.  
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har i senere tid blitt utfordret ved at det har blitt større enighet om at disse dimensjonene 

samspiller mer enn de konkurrerer (eks: Anthias 2001a; 2001b; 2012; McCall 2005; Orupabo 

2014). Samtidig har den overordnede kritikken mot det klasseteoretiske perspektivet vært at 

man favoriserer klasse fremfor andre ulikhetsgenererende dimensjoner. Denne innvendingen 

ble særlig fremtredende etter et innlegg i tidsskriftet Theory, Culture and Society, hvor 

Bourdieu og Wacquant (1999) stilte spørsmål ved betydningen av etnisitet og ‘rase’ i europeisk 

sammenheng. De argumenterte for at slike begreper var problematiske å implementere i 

europeisk forskning, ettersom de ble importert fra USA. Flere forskere tolket innlegget i retning 

av at de ikke tilla etnisitet eller innvandrerbakgrunn like stor betydning som sosial klasse, når 

det gjaldt produksjonen og reproduksjonen av sosial ulikhet (Fowler 2000; Sassen 2000; Venn 

2000; Werbner 2000; Wieviorka 2000; Andersson 2007a).  

Likevel argumenterer noen forskere for at kritikken av den ovennevnte artikkelen skyldes en 

vranglesning. Ifølge Derron Wallace (2016: 199) kan ovennevnte bidrag av Bourdieu og 

Wacquant (1999) leses som en kritikk av at man ikke tar hensyn til den historiske konteksten 

når man tar i bruk analytiske begrep som har blitt utviklet i andre land. Hovedpoenget i lys av 

denne lesningen er at man må ta hensyn til de nasjonale strukturene når man opererer med 

begreper som ‘rase’ og etnisitet, men også klasse. De fleste som kritiserte bidraget er imidlertid 

enige i dette. Det virker som uenigheten i større grad handler om at Wallace (2016: 909), i likhet 

med Julian Go (2013) og Nirmal Puwar (2009), argumenterer for at Bourdieu i tidligere verk 

anså ikke-hvithet som en viktig ulikhetsgenererende dimensjon som samspiller med klasse. 

Dette fremkommer ifølge Wallace (2016) blant annet i Bourdieus (1962) verk ‘The Algerians’, 

hvor Wallace mener at han brukte begrepet ‘caste’ synonymt med ‘rase’.  

Hvorvidt caste kan leses som ‘rase’ er omdiskutert, dermed er det uenighet rundt hvorvidt 

etnisitet eller ‘rase’ har vært av betydning i Bourdieus arbeid. Samtidig argumenterer jeg for at 

det langt på vei eksisterer en enighet om at det teoretiske perspektivet – i den praktiske 

anvendelsen – ikke greier å ta høyde for den potensielle ulikheten disse dimensjonene kan 

skape. Likevel er det grunn til å tro at forsøk på å innlemme dimensjoner som ikke-hvithet i 

Bourdieus klasseperspektiv (eks. Skeggs 1997; Moldenhawer 2005; Erel 2010; Lovell 2000 

Wallace 2016) ikke står i opposisjon til verkenes hensikt – nemlig å avdekke systematiske 

maktforskjeller i samfunnet. Dermed vil jeg i den siste delen av dette kapittelet foreslå en mulig 

måte å inkorporere betydningen av ikke-hvithet i det klasseteoretiske perspektivet. Først vil jeg 

likevel fremheve en annen nærliggende kritikk mot det klasseteoretiske perspektivet.  
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Metodologisk nasjonalisme  

Diskusjonene rundt bidraget ‘On the Cunning of Imperialist Reason’ (Bourdieu og Wacquant 

1999) viser også en annen innvending mot det Bourdieu-inspirerte klasseteoretiske 

perspektivet, nemlig vektleggingen av nasjonen. For selv om de fleste sosiologer vil være enig 

i at man må ta høyde for nasjonens historiske særtrekk, er det ikke like stor enighet rundt 

hvorvidt aktører utelukkende operer innenfor nasjonalstatens grenser. I lys av dette har 

klasseteoretiske perspektiver blant annet blitt kritisert for å bære preg av metodologisk 

nasjonalisme (Wimmer og Glick-Schiller 2002). Selv om det å sette likhetstegn mellom 

nasjonen og samfunnet kan skyldes en empirisk avgrensning, utfordrer innvandring som 

fenomen denne muligheten (Calhoun 1995; Robinson 1998; Lithman 2004; Rosewarne 2004; 

Weiss 2005; Andersson 2007a).  

Følgelig bør man være sensitiv for hvordan mennesker i dag opererer på tvers av 

nasjonalstatlige grenser, og dette kan særlig være gjeldende i kulturproduksjonsfelt: Forskere 

har tidligere vist hvordan det litterære feltet i seg selv er iboende transnasjonalt (Prieur og 

Savage 2013: 259-262; Ljunggren 2015: 10). Et eksempel på dette er at kulturprodusenter i 

Norge søker anerkjennelse på tvers av nasjonalstatens grenser, da denne regnes som den 

gjeveste formen for anerkjennelse blant aktørene i feltet. Dette understreker viktigheten av å 

utvide forståelsesrammene for aktørers handlinger. 

Lignende funn om at aktører forholder seg til det som skjer utenfor nasjonalstatens grenser kom 

også til syne i mitt materiale, når forfatterne snakket om foreldrenes ressurser og posisjon i 

hjemlandet - slik som verdsettingen av kunstneriske uttrykk eller kunnskap om litteratur. I 

analysekapittel fem fremheves det at dette har motivert noen av forfatterne til å forfølge 

litterære interesser. Funnet kan dermed sies å utfordre idéen om at ressurser og kapital er 

nasjonsspesifikke. Flere forskere har i senere tid tatt fatt i denne utfordringen, og argumenterer 

på ulike vis for hvordan klassespesifikke ressurser kan overføres på tvers av landegrenser, til 

tross for at klassestrukturen i seg selv er nasjonsspesifikk.  

For eksempel argumenterer Umut Erel (2010) for hvordan kulturelle og sosiale ressurser fra 

innvandreres hjemland kan utfordre nasjonsspesifikk kapital, og i siste instans bli ansett som 

legitim kapital i landet de har emigrert til. Innvandrere kan for eksempel ta i bruk sosiale 

relasjoner fra hjemlandet for å finne seg arbeid i ankomstlandet. Et annet funn fra studien er at 

innvandrere også kan konvertere kulturelle ressurser fra hjemlandet til kapital i ankomstlandet, 

ved at de søker jobber som morsmålsundervisere i ankomstlandet. Dette utfordrer tanken om at 
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kapitaltyper er knyttet til nasjonens grenser. Særlig i felt som er preget av internasjonale 

impulser, slik som det litterære feltet, kan overføringer av ressurser på tvers av landegrenser 

være interessant å undersøke (Sestoft 2006: 180; Ljunggren 2015: 10).  

Samtidig som Erel (2010) fremhever et viktig poeng må det likevel sies at de fleste av 

forfatterne jeg har intervjuet er født i Norge. Dermed er det ikke gitt at de besitter slike type 

ressurser fra foreldrenes hjemland. Imidlertid har Marianne Takvam Kindt (2017) fremhevet 

hvordan barn av innvandrere i Norge opplever at foreldrene er involvert på en måte som minner 

om «typisk middelklasseadferd». Dette legger grunnlaget for hennes argument om at visse 

klassepesifikke ressurser er overførbare, noe som forsvinner i sosiologisk forskning som kun 

tar utgangspunkt i foreldres klasseposisjon i vertslandet (Kindt 2017: 83). Dette kan sies å være 

et argument for at man må løsrive seg fra den metodologisk nasjonalismen, og søke forklaringer 

som kan sies å strekke seg utover nasjonalstatens grenser når det kommer til produksjonen og 

reproduksjonen av ulikhet - samtidig som at man er bevisst de maktstrukturene som er 

nasjonsspesifikke. 

Bourdieus klasseperspektiv virker med andre ord for snevert i analysen av forfattere med synlig 

minoritetsbakgrunn, både basert i teoretiske diskusjoner og i datamaterialet som ligger til grunn 

for denne studien. For å forstå forfatternes erfaringer i litteraturfeltet, har jeg dermed måtte søke 

utover i litteraturen etter begreper som kan bidra til å belyse forfatternes posisjon i det litterære 

feltet. Jeg foreslår at man ved å ta i bruk begrepet rasialisering kan unngå blindsonen i 

Bourdieus teoretiske perspektiv.   

2.3 Rasialisering  

Det er flere som har forsøkt å inkorporere betydningen av ikke-hvithet som en potensielt 

ulikhetsgenererende dimensjon i Bourdieus klasseperspektiv: Enten ved å konstruere nye 

kapitaltyper (Erel 2010; Wallace 2016), eller ved å beskrive hvordan kultur uttrykkes i 

aktørenes habitus ved at de har ulike disposisjoner (Moldenhawer 2005). Et av de mest 

betydningsfulle bidragene på feltet har blitt formulert av Skeggs (1997) i boken ‘Formations of 

Class & Gender’.  

Skeggs (1997: 9-13) argumenterer for at ikke-hvithet og kjønn er organiserende prinsipper for 

kulturell kapital. Ikke-hvithet medierer hvorvidt man kan kapitalisere på den kulturelle 

kapitalen man besitter, særlig i lys av assosiasjoner som har oppstått basert på historisk kamp 
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om ressurser. Personer er dermed ikke bare født inn i en klasseposisjon, men også i relasjoner 

assosiert med sosiale posisjoner som ‘kvinne’, ‘svart’, eller ‘arbeiderklasse’. Aktører arver 

delvis måten å forstå disse posisjonene på, og meningen assosiert med disse posisjonene. 

Kroppsliggjorte tilskrevne trekk– slik som ikke-hvithet – kan dermed mediere betydningen av 

ens kulturelle kapital. Eksempelvis kan man til tross for at man besitter gitte ressurser, oppleve 

andre forventninger grunnet tilskrevne trekk som ikke-hvithet (McIntosh 2014).  

Ikke-hvithet er i lys av denne tilnærmingen sett i relasjon til andre aktører, og dermed er 

meningen som blir tillagt ikke-hvithet skiftende i tråd med den historiske utviklingen. Det 

avhenger av andres evne til å utøve makt over betydningen av ikke-hvithet, men også aktørers 

evne til å kapitalisere på ikke-hvithet eller utfordre dens betydning. Slik jeg tolker Skeggs 

(1997: 9-13) fremhever hun betydningen av ikke-hvithet som en sosial konstruksjon, som gjør 

seg gjeldende i kamper om ressurser. Jeg argumenterer for at denne tilnærmingen er den mest 

fruktbare å anvende på dette caset, ettersom den er sensitiv for nasjonale forskjeller. Det ville 

for eksempel vært problematisk å anvende begrepet ‘black cultural capital’ slik Wallace (2016) 

gjør i sin studie, ettersom Norge ikke har hatt den samme immigrasjonstilstrømningen som 

andre land. Dermed har man ikke hatt den samme ‘afro-amerikanske’ miljøet, slik man har hatt 

i Storbritannia og USA (Andersson 2007b: 70).  

For å fremheve majoritetens rolle i konstruksjonen av betydningen man tillegger ikke-hvithet 

foreslår jeg å implementere begrepet rasialisering. Begrepet stammer fra postkoloniale studier, 

og ble i utgangspunktettatt i bruk for å unngå essensialisering av rasebegrepet. Michael Banton 

(1977) var den første som introduserte begrepet i boken ‘The Idea of Race’, og det ble raskt tatt 

i bruk av sosiologer. Det finnes ulike forståelser av rasialisering (Murji og Solomos 2005: 2), 

og i dette tilfellet velger jeg å ta i bruk et post-strukturalistisk perspektiv (Foucault 1978: 96). I 

lys av dette perspektivet definerer jeg rasialisering som en prosess som bidrar til posisjonering 

og identitetskonstruksjon på bakgrunn av tilskrevne trekk som ikke-hvithet (Murji og Salomos 

2005: 2). Grunnen til at jeg anlegger dette perspektivet er at det åpner opp for at det finnes ulike 

årsaker til rasialisering, og ulike konsekvenser av den (Nayak 2005: 158). I tillegg til dette står 

aktørenes agens i fokus, slik at individer kan forholde seg til posisjoneringen på ulike vis 

(Phoenix 2005: 107). Slik forstått er rasialisering tett knyttet til Bronwyn Davies og Rom Harrés 

(1990) konsept om posisjonering.  
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Racialization and positioning are complementary and mutually reinforcing theoretical 

concepts in that racialization can be seen as positioning in relation to race. According 

to positioning theory, what race, ethnicity, nationality, or religion mean for identity is 

not fixed, but flexible, shifting and contested (Phoenix 2005: 107).  

Hvis man forsøker å anvende dette begrepet i Skeggs’ tilnærming, kan man si at aktørers 

kroppsliggjorte trekk kan bli rasialisert. Dette kan både ha en innvirkning på aktørers 

livssjanser, samt hvordan individer oppfatter sin egen posisjon i samfunnet og handler i lys av 

denne. Rasialisering kan med andre ord ha en innvirkning på hvorvidt man kan erverve seg 

visse ressurser, men også hvordan man kan kapitalisere på de ressursene man besitter.  

I en norsk kontekst beskriver Elisabeth Eide (2010) hvordan noen av de synlige minoritetene 

hun intervjuet forteller at de har lettere for å bli publisert i media hvis de fokuserer på sin 

minoritetsbakgrunn. Dette funnet kan sies å ha blitt støttet opp av senere studier (Midtbøen 

2018), og fremkommer også til en viss grad i mitt materiale: Noen av forfatterne uttrykker 

nemlig at deres ikke-hvithet skyggelegger deres litterære kapital. Slik forstått kan ikke-hvithet 

sies å mediere muligheten til å kapitalisere på forfatternes litterære ressurser (jf. Analysekapittel 

5). Rasialisering kan dermed i siste instans anses som en form for ‘othering’, en prosess knyttet 

til den historiske konteksten som bidrar til maktutøvelse i samfunnet mellom grupper basert på 

tilskrevne trekk ved mennesker (Gans 2017: 351).  

Ved å ta i bruk begrepet rasialisering kan man fremheve samspillet mellom ikke-hvithet og 

klassespesifikke ressurser, samt påpeke at det grunner i et skjevt maktforhold mellom grupper. 

En annen fordel ved å ta i bruk begrepet er at det åpner opp for å undersøke betydningen av 

ikke-hvithet i en bredere kontekst enn den nasjonalstatlige rammen. Rasialisering av gitte 

grupper kan sies å være et transnasjonalt fenomen, og flere forskningsbidrag har pekt på at 

rasialiserte mennesker trekker på kunnskap fra andre land i vurderingen av sin egen posisjon i 

ett gitt samfunn (Nayak 2005; Andersson 2010). Det er ikke urimelig å tenke at forfatterne jeg 

har intervjuet trekker på en slik type kunnskap, når de forteller om sin egen posisjon i et felt 

preget av en hvit kulturelite. I tillegg til å bruke begrepet rasialisering vil jeg dermed også 

forsøke å fremheve hvordan forfatterne kan sies å orientere seg utenfor nasjonalstatens grenser, 

både når det kommer til ressurser de har tatt i bruk for å hevde seg i det litterære feltet, og deres 

konstruksjon av gruppetilhørighet.   
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2.4 Oppsummering av teoretiske perspektiver 

For å belyse forfatternes fortellinger om å befinne seg i et litterært felt som lenge har vært hvitt 

og preget av den kulturelle eliten, har jeg tatt i bruk feltteori, som er tett knyttet til 

dominanseforholdet mellom klasser. Imidlertid er det ulike utfordringer ved det klasseteoretiske 

perspektivet som feltteorien bygger på.  For eksempel blir det vanskelig å forklare hvordan 

ikke-hvithet er av betydning i forfatternes historier om å befinne seg i litteraturfeltet. Dermed 

følger jeg Wacquants (1992) oppmuntring om å tilpasse teorien ved å tilføye andre begreper 

som kan belyse betydningen av ikke-hvithet i forfatternes fortelling. I tråd med Skeggs (1997) 

foreslår jeg at man kan forstå ikke-hvithet som medierende for hvorvidt man kan erverve seg 

former for kapital, eller kapitalisere på den kulturelle kapitalen man besitter. Ettersom hun 

vektlegger den historiske konteksten, den relative posisjonen, og andres makt over ens 

livssjanser, foreslår jeg å implementere begrepet rasialisering som har stått sentralt i post-

koloniale studier. Jeg anser begrepet som fruktbart da det kan gi en bedre forståelse av 

samspillet mellom klassespesifikke ressurser i det litterære feltet, og betydningen av ikke-

hvithet. Det åpner også opp for å undersøke hvorvidt forfattere med synlig minoritetsbakgrunn 

forstår sin posisjon i lys av en nasjonsspesifikk eller mer transnasjonal kontekst.  
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3 Metodisk tilnærming  

Jeg har tatt i bruk flere ulike kvalitative datainnsamlingsmetoder for å besvare 

forskningsspørsmålene, da dette kan bidra til å skape en mer dyptgripende forståelse av 

fenomenet jeg studerer. Jeg har for det første gjennomført et mindre feltarbeid, hvor jeg har 

deltatt på relevante litterære arrangementer i Oslo. Jeg har også intervjuet fire redaktører uten 

synlig minoritetsbakgrunn i ulike norske forlag, for å få perspektivet til aktører som sitter i 

kvalitetssikrende posisjoner. Samlet utgjorde dette datamaterialet et bakteppe for utarbeidelsen 

og analysen av hovedmaterialet, som består av 18 intervjuer med norske forfattere som har 

synlig minoritetsbakgrunn. I det følgende vil jeg redegjøre for hvordan dette datamaterialet har 

blitt til, hvordan datamaterialet har blitt analysert, og hvilke etiske betraktninger som har blitt 

gjort under arbeidet med oppgaven.  

3.1 Feltarbeid  

I oppstarten av dette prosjektet var min kjennskap til det litterære miljøet begrenset. Dermed 

ønsket jeg å orientere meg i feltet for å få innblikk i diskusjonene som foregikk på tidspunktet 

jeg arbeidet med oppgaven. Jeg anså det som hensiktsmessig å starte med dette før jeg intervjuet 

forfatterne, da det kunne bidra til å utforme en bedre intervjuguide. Jeg tok kontakt med venner 

og bekjente som selv var aktive i miljøet, og de tipset meg om arrangementer, nettsider, og 

sosiale medier som jeg kunne holde øye med. Dette viste seg å være veldig fruktbart, og bidro 

til at jeg deltok på flere relevante panelsamtaler om litteraturfeltet, og det norske kunst- og 

kulturfeltet. Jeg var også tilstede på to lanseringsfester, og fikk delta på et skolebesøk med én 

av forfatterne jeg hadde intervjuet. Feltarbeidet foregikk fra august 2017 til mai 2018. Jeg 

fortsatte altså med feltarbeidet etter at jeg hadde begynt å intervjue forfattere. Under 

arrangementer noterte jeg ofte interessante utsagn, og skrev refleksjonsnotater da jeg kom hjem.  

Deltakelsen på disse arrangementene ga meg et overblikk over miljøet de jeg ønsket å intervjue 

var en del av. Samtidig gjorde disse diskusjonene meg også veldig interessert i hvordan 

forlagsredaktører tenkte rundt mangfold i det norske litteraturfeltet. Deres perspektiv er særlig 

interessant, da de i stor grad råder over hvem som får muligheten til å kalle seg forfatter. Dermed 

kontaktet jeg fem ulike norske forlag, og spurte hvorvidt noen av deres forlagsredaktører ville 

være interessert i å prate med meg. Etter å ha purret et par ganger fikk jeg svar fra fire av dem, 
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og endte opp med å intervjue fire kvinnelige redaktører uten synlig minoritetsbakgrunn om 

deres arbeidsoppgaver, og om deres refleksjoner rundt mangfold i det norske litteraturfeltet14.  

Disse intervjuene ble gjennomført på kontorene deres, og varte i gjennomsnitt i én time. Alle 

var velutdannede, og kjappe til å uoppfordret ta i bruk sosiologiske begreper som for eksempel 

‘klasse’. De fleste snakket åpent om deres egen klasseposisjon, og betydningen av den for å få 

innpass i miljøet. De hadde også god kjennskap til diskusjoner om nordmenn med 

innvandrerforeldres gjennomsnittlige klasseposisjon, og fremmet argumenter om at det var 

klasse – i større grad enn synlig minoritetsbakgrunn – som kunne være én av grunnene til at det 

var så få forfattere med synlig minoritetsbakgrunn i Norge. 

Samtalene med redaktørene, og refleksjonene jeg hadde gjort meg under feltarbeidet, ga meg 

innsikt som var fruktbar å trekke på da jeg utformet intervjuguiden i samarbeid med mine 

veiledere. Denne var delt i tre ulike kategorier: Litteraturfeltet, klassebakgrunn/foreldres 

innvandringsbakgrunn, og transnasjonal tilhørighet15. Til tross for at intervjuguiden var ganske 

detaljert var intervjuene likevel semistrukturerte (Kvale og Brinkmann 2015: 162). Slik hadde 

jeg muligheten til å følge opp nye tema, og søke oppklaringer der det ble nødvendig. I tillegg 

til intervjuguiden utformet jeg også et spørreskjema som omhandlet bakgrunnsinformasjon16, 

og et skriv om informert samtykke17. Etter at forfatterne hadde sagt seg villige til å bli intervjuet 

sendte jeg dem skrivet om informert samtykke, enten via Facebook eller epost. De fleste 

signerte skrivet før vi startet intervjuet, men i to tilfeller ble samtykke tatt opp muntlig grunnet 

omstendighetene. Før intervjuene leste jeg også noen av anmeldelsene forfatterne hadde fått, 

slik at jeg kunne gjøre små justeringen i intervjuguiden til hvert intervju (Berry 2002; Mikecz 

2012). 

3.2 Utvalgskriterier 

Under oppstartsfasen av dette prosjektet ville jeg intervjue ti norske skjønnlitterære forfattere 

med foreldre som hadde innvandret til Norge. Imidlertid hadde jeg noen bekymringer knyttet 

til hvorvidt det ville være vanskelig å få rekruttert nok forfattere. Derfor tok jeg tidlig kontakt 

med en forsker i nordisk litteratur, og ble mildt sagt ikke beroliget av samtalen. Hun ga meg 

klar beskjed om at det ikke fantes så mange. Jeg valgte i lys av dette å utvide utvalgskriteriet til 

                                                 
14 Se vedlegg 3  
15 Se vedlegg 4 
16 Se vedlegg 5 
17 Se vedlegg 6 
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forfattere med synlig minoritetsbakgrunn; en slik tilnærming har vært vanlig i lignende studier 

(Eide 2010: 64; Vassenden og Bergsgard 2015: 311), og ga meg også muligheten til å undersøke 

betydningen av ikke-hvithet.  

Hvem er synlig minoritet? 

Innenfor forskningslitteraturen på etniske minoriteter finnes det et hav av begreper man kan ta 

i bruk for å beskrive fellestrekk ved gruppen man har forsket på. Noen forskere velger å legge 

vekt på individers nasjonalitet, andre på deres etniske bakgrunn, og noen velger å fremheve 

deres hudfarge. I tråd med dette finnes det normative diskusjoner rundt hvilke begreper forskere 

burde benytte. Jeg har i lys av denne litteraturen valgt å omtale forfatterne som synlige 

minoriteter, noe som kan sies å være mer utbredt i den internasjonale forskningslitteraturen (jf. 

begrepet visible minorities). At dette begrepet ikke er like vanlig å ta i bruk i Norge kom blant 

annet frem da jeg snakket med én av redaktørene: «Som jeg sa til deg på telefonen, jeg synes 

det er en så rar kategori. Jeg tenkte sånn, det høres ut som brun forfatter. Det er brun forfatter. 

Er ikke det rart? Er ikke det en rar kategori da?»  

Sitatet fremhever hvordan begrepet kan virke litt søkt i norsk sammenheng. Redaktøren har 

imidlertid til en viss grad rett i at det kan oversettes til ‘brune forfattere’. Synlige minoriteter 

kan nemlig defineres som personer med ytre kjennetegn som skiller seg fra majoritetens ytre 

kjennetegn. Her er dette avgrenset til hudfarge og navn (Rogstad 2001: 27; Eide 2010: 64), slik 

at de for eksempel ofte blir møtt med spørsmål som: «hvor kommer du egentlig fra?». Dermed 

legger utvalgskriteriet til rette for en god del variasjon blant forfatterne jeg har intervjuet. 

Likevel kan forfatterne som har tatt del i studien sies å ha flere fellestrekk: Majoriteten er født 

i Norge, har høyere utdanning, og er fra Oslo-området. Disse fellestrekkene ved forfatterne har 

samtidig ikke vært et utvalgskriterium, men de har kommet til syne i datamaterialet. Det å la 

fellestrekk og ulikheter fremkomme på bakgrunn av datamaterialet, er en av grunnene til at jeg 

tok i bruk begrepet synlig minoritet.  

Roger Brubaker (2009: 28) kritiserer blant annet samfunnsvitenskapelig forskning for å være 

preget av ‘groupism’. Altså at man, til tross for en enighet rundt at for eksempel etnisitet er 

sosial konstruert, behandler kategorien som noe gitt. At man med andre ord behandler 

mennesker plassert i ulike kategorier som homogene, eksternt avgrenset, eller til og med som 

kollektive aktører med et felles formål. Ved å ta i bruk begrepet synlig minoritet i stedet for å 

fokusere på etnisitet, nasjonalitet, eller ‘rase’, forsøker jeg å unngå dette da jeg vektlegger 
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majoritetens rolle i konstruksjonen av gruppen. Det kan nemlig sies å belyse hvordan 

gruppeinndelinger handler like mye om de som kategoriserer, som egenskaper ved de som blir 

kategorisert. Det er de tilskrevne trekkene ved forfatterne som fremheves, og hvordan disse blir 

tillagt egenskaper av majoriteten. Man tar ikke utgangspunkt i at medlemmene har noe mer til 

felles enn nettopp dette trekket, slik man gjør ved andre former for kategoriske identiteter som 

for eksempel etnisitet (Calhoun 1997; Andersson 2000: 16).  

På den andre siden danner ulikheten blant forfatterne jeg har snakket med bakteppet for 

kritikken mot bruken av begrepet synlige minoriteter. Altså, at man favner for bredt og dermed 

kan overskygge andre ulikheter, som for eksempel variasjonen mellom generasjoner. Jeg ønsker 

likevel å argumentere for at det er hensiktsmessig å bruke begrepet, da variasjon blant 

forfatterne langs disse dimensjonene gir meg muligheten til å undersøke hvordan faktorer som 

generasjon, klassebakgrunn, og ikke-hvithet produserer ulike mulighetsrom for forfatterne. 

Dette perspektivet grunner i en bredere metodologisk diskusjon, hvor standpunktet er at 

forskere aktivt må søke mangfold, slik at man kan avdekke samspillet mellom 

ulikhetsgenererende strukturer (Anthias 1992; 1998; Andersson 2000: 7). Ved å forsøke å 

synliggjøre dette i min oppgave, vil jeg argumentere for at jeg unngår groupism, og muligens 

kan bidra til å belyse hvordan klassespesifikke ressurser og ikke-hvithet samspiller i forfatternes 

fortellinger om deres posisjon i feltet.  

Hvem er forfatter? 

Ettersom ‘forfatter’ ikke er en beskyttet tittel, kan enhver som skriver tekster og forsøker å få 

disse publisert kalle seg forfatter. Som jeg viste i teorikapittelet, har det vært debatter innad i 

litteraturfeltet om hvilke forfattere som formelt sett bør inkluderes som deltakere i feltet. Ved å 

trekke veksler på feltteorien kan dette anses som en kamp om hva som skal anerkjennes som 

litterær kapital (Bourdieu 1993). Diskusjonen rundt dette begrepet er imidlertid ikke bare 

tydelig innad i litteraturfeltet, men også blant forskere. Dette kommer blant annet til uttrykk i 

diskusjoner om hvorvidt forfattere av barnebøker kan anses som aktører i det litterære feltet:  

Er barnebøger en del af det litterære felt i Danmark? Nej, vil jeg mene. Selv om legitime 

danske forfattere som for eksempel Christina Hesselholdt har dyrket genren, synes 

barnebøger ikke at have nogen synderlig virkning på litteraturen i øvrigt. I fraværet af 

en sådan feltvirkning kan man derfor udelade dem af en analyse af det danske litterære 

felt. Men det er et empirisk spørgsmål, som ville fordre nærmere granskning for at kunne 

afgøres med nogen sikkerhed (Sestoft 2006: 182). 
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Argumentasjonen til sosiologen Carsten Sestoft baserer seg på at barnebøker tilsynelatende ikke 

har en feltvirkning i litteraturfeltet for øvrig. Jeg vil imidlertid argumentere for at man ved å 

utelukke barnebokforfattere fra det litterære feltet mister noe av informasjonen om 

feltvirkninger og indre konflikter mellom aktørene i feltet. Det finnes for eksempel anerkjente 

forfattere i dag (eks: Vigdis Hjort) som startet sitt forfatterskap med å skrive barnebøker 

(Cappelen Damm u.å.). Dermed har jeg valgt å ta i bruk en inkluderende definisjon av begrepet 

forfatter. Det kan sies å være i tråd med feltteorien, da Bourdieu (1993: 42) beskriver hvordan 

man ikke burde drive med «såkalt operasjonalisering» (min oversettelse) i studier av aktører 

som befinner seg innenfor kulturproduksjonsfeltet, ettersom feltets avgrensning er et produkt 

av kampene som foregår i feltet. De som regnes som forfattere i denne studien er dermed alt fra 

personer som har blitt antatt av et kjent norsk forlag, til etablerte forfattere som har gitt ut opptil 

flere bøker. Jeg har heller ikke operert med klare sjangerkrav. En oversikt over litterær sjanger 

og forfatterskap fremkommer av tabellen under.   

Tabell 1: Oversikt over informantenes forfatterskap   

 

Litterær sjanger  

 

  

Antall 

 

Poesi  4 

 

Roman  8 

 

Aktivistisk   3 

 

Barne- og ungdomslitteratur   3 

 

 

Etablert forfatterskap 

 

  

Ja  5 

 

Nei  13 

 

 

Totalt  

 

  

18 

 

Ved å anlegge en inkluderende definisjon kan dette kaste lys over hvordan forfatterne opplever 

deres egen posisjon i feltet, så vel som andres. Dette diskuterer jeg blant annet i kapittel fire. 

Utvalgskriteriene jeg har brukt for å rekruttere forfattere til denne masteroppgaven, grunner 

dermed i hensikten med oppgaven, praktiske årsaker, og det teoretiske rammeverket. Selv om 

begge utvalgskriteriene kan sies å være ganske bredt definert, har jeg likevel støtt på noen 

utfordringer i rekrutteringsprosessen. 
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3.3 Forfatterne og intervjuene 

Å ha å gjøre med forfattere er – som du ser – som å gjete kongens harer!  

Sitatet fikk jeg tilsendt på mail av en forfatter som ga beskjed om at hun ikke hadde tid til å 

møtes, etter at jeg hadde spurt om vi kunne treffes på et annet tidspunkt enn hun hadde foreslått. 

Jeg tolket det dithen at hun mente at denne gruppen med mennesker jeg hadde valgt å 

beskjeftige meg med, var i overkant egenrådige og flyktige. I håp om at hun ville ta kontakt på 

nytt svarte jeg at hun bare måtte si ifra om hun plutselig fikk tid en dag. Dagen etter sendte hun 

meg en ny mail, og sa vi kunne møtes samme kveld. Dermed ble jeg nødt til å hive meg rundt. 

Jeg skrev ned intervjuguiden for hånd, tok trikken ned til byen, og satt klar på en bar i Oslo bare 

én time etter at jeg hadde fått tilsendt mailen. Denne situasjonen kan sies å belyse flere sentrale 

trekk i rekrutteringsprosessen, samtidig som den er noe beskrivende for forfatterne for øvrig.  

Det «å gjete harer» har nemlig ikke kun handlet om å være fleksibel på møtetidspunkt. Det har 

også handlet om hvilke rekrutteringsstrategier jeg har tatt i bruk. I første omgang søkte jeg meg 

frem til potensielle informanter på nett, for deretter å sende de en melding via Facebook. Jeg 

informerte om prosjektet, la ved informasjonsskrivet, og spurte om de kunne tenke seg å delta. 

Ofte tok det litt tid før jeg fikk svar, og noen av informantene måtte jeg purre på med et par 

ukers mellomrom. De fleste var likevel positive til prosjektet. Jeg tok også i bruk mitt sosiale 

nettverk. I to tilfeller var det en venn av meg som kontaktet forfatterne for meg, ettersom han 

kjente dem. I ett av tilfellene kontaktet jeg en forfatter gjennom forfatterkatalogens nettside. I 

ett annet tilfellet var det en av forfatterne som tipset meg om to andre forfattere jeg muligens 

kunne intervjue. Rekrutteringsstrategien jeg har tatt i bruk kan dermed sies å være en slags 

blanding av strategisk utvalg og snøballmetoden (Blaikie 2010: 178-179).  

Jeg endte opp med å intervjue 11 kvinner og 7 menn, som alle har blitt antatt av et norsk forlag. 

Forfatterne er mellom tidlig 20-årene, og midten av 40-årene. De fleste av dem har en eller 

annen form for høyere utdanning, men det er to av dem som kun har gått på skriveskole. Et 

fåtall er fulltidsforfattere: De fleste har altså en jobb eller studier ved siden av at de skriver 

bøker. Dette virker å være et generelt trekk blant norske forfattere, og fremkom blant annet da 

jeg spurte én forfatterne om hva som kjennetegner en typiske forfatter: «En typisk forfatter er 

en som har en annen jobb ved siden av». Et annet kjennetegn ved forfatterne er at de fleste er 

født i Norge, men har foreldre fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, eller Sør-Europa.  Det er kun 

tre av dem som ikke er bosatt i Oslo. I det første av disse tilfellene gjennomførte jeg et 
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telefonintervju, men ettersom jeg følte det var utfordrende å strukturere samtalen over telefon, 

valgte jeg å reise til de to andre som ikke var bosatt i Oslo (Kvale og Brinkmann 2015: 179).  

Jeg møtte de fleste på offentlige steder som caféer og barer. Et par intervjuer har blitt 

gjennomført på Blindern campus. Generelt opplevde jeg at alle informantene, bortsett fra én, 

var komfortable i intervjusituasjonen. De ga inngående beskrivelser av sine opplevelser, og 

kom meg ofte i forkjøpet med tanke på spørsmålene jeg hadde skrevet ned i intervjuguiden. 

Likevel la jeg merke til at eldre og mer etablerte forfattere fremtrådte med større sikkerhet enn 

yngre debutanter. Jeg stilte dermed mer utfordrende og kritiske spørsmål til de som var 

etablerte. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, og varte i ca. 90 minutter. I ett tilfelle fikk 

jeg problemer med lydopptakeren; den slo seg av etter at 15 minutter hadde passert. Dette la 

jeg ikke merke til før jeg sjekket 45 minutter inn i intervjuet, og dermed mistet jeg store deler 

av dette intervjuet. Brent barn skyr ilden, og etter denne hendelsen brukte jeg alltid to opptakere. 

I tillegg spurte jeg alle de resterende informantene om det var greit at jeg tok kontakt senere om 

jeg hadde oppfølgingsspørsmål, noe de var positivt innstilt til.  

I likhet med redaktørene brakte også samtlige forfattere opp ulike sosiologiske begreper 

uoppfordret under intervjuene. I ettertid har jeg reflektert rundt hvordan kjennetegnene ved 

forfatterne og redaktørene, i tillegg til trekk i rekrutteringsprosessen, kan ligne på det noen 

forskere har beskrevet som eliteintervjuer (Bygnes 2008; Morris 2009; Harvey 2011). Det er en 

pågående diskusjon om hva som menes med eliter i dette tilfellet, og hvorvidt dette er relevant 

i en norsk kontekst. Jeg ønsker ikke nødvendigvis å ta et standpunkt i denne diskusjonen, men 

påpeke at forfatternes og redaktørenes utdanning, kjennskap til sosiologiske diskusjoner, 

tidspresset, og deres status i det litterære miljøet muligens har hatt en innvirkning på 

rekrutteringsprosessen, så vel som gjennomførelsen av intervjuene.  

Eliter kan være vanskeligere å rekruttere, som beskrevet ovenfor. I tillegg er slike elitepersoner 

ofte vant til å bli intervjuet, og kan ha forberedt ‘innlegg’ som de ønsker å kommunisere via 

intervjusituasjoner (Kvale og Brinkmann 2015: 175). Det er dermed verdt å merke seg at jeg i 

oppgaven vektlegger at det er forfatternes fortellinger om å befinne seg i det litterære feltet jeg 

analyserer, og at dette er interessant ettersom analysen fremhever de fortellingene som er 

gjennomgående i materialet (jf. Eide 2010: 65; Sandberg 2010: 461-463). Samtidig er det 

asymmetriske maktforholdet i intervjusituasjoner - som ellers er i intervjuerens «favør» – snudd 

på hodet i gjennomførelsen av eliteintervjuer.  



29 

 

Et eksempel på dette var da jeg intervjuet en av de mer etablerte mannlige forfatterne. Under 

selve intervjusituasjonen opplevde jeg at han hadde et behov for å styre samtalen, og ønsket å 

teste mine litterære kunnskaper. Ettersom han var veletablert bestemte jeg meg for å stille noen 

kritiske oppfølgingsspørsmål. Det virket til å skifte maktbalansen, og i slutten av intervjuet 

klappet han meg på skulderen, og roste meg for mine velformulerte og kritiske spørsmål. Han 

ville gjerne snakke mer etter at båndopptakeren(e) var slått av, men jeg gjorde tegn til at jeg 

måtte gå, ved å ta på meg jakken og pakke sammen. Noen dager senere fikk jeg en melding 

hvor han skrev at han syntes det var så hyggelig å snakke med meg at han lurte på om vi ikke 

kunne ta et par øl en kveld i nærmeste fremtid. Jeg avslo på en høflig, men bestemt måte. Dette 

tok han veldig pent.  

Situasjonen fremhever imidlertid hvordan rollen man inntar når man trer inn i en 

intervjusituasjon kan tolkes forskjellig av partene. Som intervjuer uttrykket jeg interesse for det 

han hadde å fortelle meg, som til tider bar preg av å være personlig. Dette kan imidlertid fra 

hans side ha blitt tolket som en annen form for interesse. I ettertid tenkte jeg en del over denne 

spesifikke situasjonen, og det slo meg at den muligens kan reflektere kjønnede maktstrukturer 

i det litterære feltet (Andersen 2009; Witt-Brattström 2016: 12).  I etterkant av intervjuene 

sendte imidlertid forfatteren meg flere meldinger, hvor han understreket at det var for å minne 

meg på han ville sjekke sitatene. Til tross for anonymiseringen var dette veldig viktig for 

vedkommende. Jeg svarte at jeg skulle sende han sitatene før masteroppgaven ble sendt til 

trykk. Det kan hende jeg var for kritisk til hans svar i intervjusituasjonen, og derav hadde skapt 

en usikkerhet hos forfatteren i etterkant av intervjuet. Dette er helt klart ikke ønskelig, og 

belyser hvor sensitiv en intervjusituasjon kan være, til tross for at man intervjuer personer som 

kan sies å tilhøre en norsk elitefraksjon. Samtidig kan denne situasjonen også være et utrykk 

for at elitepersoner i større grad ønsker å kontrollere hvordan deres utsagn blir tatt i bruk i 

forskningssammenheng.  

3.4 Egen posisjon  

I intervjusituasjonen er det ikke bare trekk ved informantene som kan ha en innvirkning på 

rekruttering og gjennomførelsen av intervjuene. Eksempelvis møtte jeg blant annet en 

kultursosiolog under feltarbeidet, og vi begynte å prate om masteroppgaven min. Litt inn i 

samtalen spurte han meg om jeg var en del av det litterære feltet. Jeg svarte at det var jeg ikke. 

Han ga fra seg noe som lignet et sukk, og mente at da hadde jeg veldig mye å lese meg opp på. 
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Slik jeg forstod han på det tidspunktet, var det nemlig vanskelig å forstå feltet hvis man var en 

outsider. Dette kan sies å være en del av diskusjonen rundt betydningen av forskerens bakgrunn 

for kunnskapsproduksjon, og diskusjonen kan dateres tilbake til de klassiske sosiologene som 

Weber, Simmel og DuBois (Merton 1973: 123 og 134).  

Når det kommer til min kjennskap til det norske litteraturfeltet er jeg helt klart en outsider. 

Derfor har jeg også valgt å ta i bruk ulike metoder slik at jeg kan få en bedre forståelse av 

forfatternes situasjon. Samtidig kan det at jeg har vært outsider, og til tider aktivt har posisjonert 

meg som det under intervjuene, ha bidratt til at jeg kan stille naive spørsmål en insider ville tatt 

for gitt. Langs en annen dimensjon ved denne masteroppgaven kan man imidlertid argumentere 

for at jeg er en insider, ettersom jeg selv innvandret til Norge som flyktning med mine foreldre 

da jeg var fire år gammel. Likevel skiller jeg meg fra forfatterne ved at min eneste synlige 

minoritetsmarkør er navnet mitt. Til tross for dette har min innvandrerbakgrunn blitt tematisert 

av noen forfattere som positivt for deres deltakelse i studien.  

Underveis i rekrutteringsprosessen ble det for eksempel tydelig at flere av forfatterne hadde lagt 

merke til at jeg ikke hadde et norskklingende navn da jeg tok kontakt. En god del av dem tok 

dette opp ganske tidlig i intervjuet, spurte hvor jeg var fra, og omtalte dette som noe positivt. 

«Det er viktig at vi, spesielt akademikere med minoritetsbakgrunn, er flinke til å motivere og 

gi hverandre konstruktiv tilbakemelding», sa en av de yngre forfatterne, som også hadde studert 

ved Universitetet i Oslo. Han var én av flere informanter som omtalte min minoritetsbakgrunn 

som viktig både for hans deltakelse og ønske om å bidra videre i prosessen.  

I lys av eksempelet kan jeg dermed sies å ha en slags ‘privilegert status’ til å innhetene 

informasjon (Merton 1973: 102). Samtidig er det verdt å nevne at jeg også har opplevd å oppnå 

tillit til informantene på helt andre grunnlag enn min minoritetsbakgrunn, for eksempel med 

tanke på hvor jeg er oppvokst i Norge, eller hvor jeg har studert. Dette kan ses på som et 

argument mot en sterk fortolkning av relevansen av å være på innsiden, ettersom alle personer 

besitter flere ulike kjennetegn (Merton 1973: 103 og 113). Samtidig bør det nevnes at min 

innvandrerbakgrunn ikke automatisk har generert tillit til meg og mitt prosjekt: 

Det jeg ikke ønsker er å være med i en oppgave som portretterer meg og andre 

rasialiserte (kvinnelige) forfattere som solskinnshistorier eller et bevis på hvor vellykket 

integreringspolitikken er.  

Meldingen fikk jeg tilsendt etter å ha prøvd å avtale møtetidspunkt med vedkommende i to 

måneder. Grunnen til at det tok så lang tid, viste seg å være at hun var skeptisk til hvordan jeg 
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skulle bruke datamaterialet. Før hun ville si seg villig til å intervjues, ønsket hun å få tilsendt 

tidligere forskning på feltet. Hun stilte spørsmål ved min motivasjon for å gjennomføre studien, 

og ved den teoretiske vinklingen jeg ønsket å gå videre med. I dette tilfellet avveide jeg hvor 

mye informasjon jeg kunne gi uten å være ledende. For ettersom tilnærmingen min var 

kvalitativ, er det erfaringene til informantene som i stor grad legger føringer på hva som virker 

interessant å analysere, og med hvilke teoretiske utgangspunkt (Kvale og Brinkmann 2015: 

170-171). Samtidig følte jeg meg trygg på at jeg ikke ønsket å diskutere deres erfaringer i lys 

av et integreringspolitisk perspektiv. Jeg uttrykte at min interesse lå i høre hvordan hun 

opplevde veien inn i et felt preget av stor konkurranse, og nevnte at jeg ønsket å problematisere 

ikke-hvithet og klasse. Dette fikk jeg veldig positiv respons på, og hun sa seg villig til å møte 

meg.  

Betydningen av min bakgrunn for funnene i denne studien er umulig å stadfeste, men det jeg 

vet, er at egne erfaringer har bidratt til interessen for problemstillingene (Merton 1973: 106-

107; Andersen 1993: 41). Særlig knyttet til betydningen av hudfarge, ettersom jeg til stadighet 

opplever at jeg «slipper lettere unna» - slik en av forfatterne formulerte det. Dette legger jeg 

ofte merke til i hverdagslige situasjoner. Slik som da jeg en dag stod og ventet på bussen, og en 

dame som ikke kom seg på bussen (fordi den rant over av mennesker) snudde seg mot meg og 

sa: «Faen, så jævlig mange utlendinger det er i denne byen». I etterkant virket det som hun ville 

at jeg skulle bekrefte for henne at hun hadde forrang over de ikke-hvite når det gjaldt å gå på 

bussen. Til tross for ubehaget jeg følte i situasjonen, og ønsket om å si henne imot, endte jeg 

opp med å bare humre for meg selv. Lite visste hun at hun søkte bekreftelse fra en som faktisk 

var utlending. Dette er utsagn jeg kan ta lett på, fordi jeg nettopp er hvit. Den unge ikke-hvite 

jenta som stod litt lenger borte, kan imidlertid ikke skjule sine foreldres bakgrunn like godt.  

I lys av dette er det opp til meg å redegjøre nøye for hvordan jeg har kommet frem til funnene, 

fremme et fortolkningsmangfold i analysen, og ikke minst gjennomsiktighet rundt tolkningene 

(Kvale og Brinkmann 2015: 239). Dette kan bidra til å styrke kvaliteten i arbeidet og dets 

relevans (Kvale og Brinkmann 2015: 282).  

3.5 Analytisk fremgangsmåte  

Det analytiske arbeidet starter som kjent allerede i transkriberingsfasen, da de ulike 

tilnærmingene til å transkribere intervjuer kan påvirke kvaliteten i datamaterialet (Kvale og 

Brinkmann 2015: 204). I lys av hensikten med oppgaven var det nærliggende å fokusere på 
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deltakernes utsagn, og tilnærmingen til transkriberingen kan dermed sies å bære preg av å være 

denaturalistisk (Oliver, Serovich og Mason 2005: 1273 – 1289). Det vil si at uttalelsene 

formaliseres, gjøres grammatisk korrekte, og ikke-intensjonelle vokaliseringer fjernes i 

overføringen til tekst. Jeg har likevel ivaretatt noen språklige elementer, slik som «slang», latter, 

sukk og stønn. Dette har jeg gjort for å minske sannsynligheten for å misforstå deltakernes 

utsagn i lesningen av datamaterialet. Samtidig har jeg i hovedsak forholdt meg til det deltakerne 

har sagt, slik at jeg unngår å overtolke det de sier.  

Etter å ha transkribert intervjuene kodet jeg dem i databehandlingsprogrammet NVivo. Kodene 

var i første omgang tematiske, og omhandlet hva forfatterne snakket om - slik som 

«litteraturfeltet», eller «familiebakgrunn». Ofte havnet flere av svarene til informantene i flere 

slike tematiske koder, men det hjalp meg likevel med å få en oversikt over datamaterialet. Etter 

å ha strukturert intervjuene på denne måten, tok jeg i bruk begrepsstyrte og datastyrte koder for 

å lage underkoder av de tematiske kodene (Kvale og Brinkmann 2015: 227). De begrepsstyrte 

kodene er utviklet på bakgrunn av teori. Dermed kan analysen sies å bære preg av teoretisk 

lesning (Kvale og Brinkmann 2015: 265). Samtidig er de datastyrte kodene utviklet på basis av 

hva forfatterne har sagt. Eksempler på hovedkoder og underkoder er: «Veien inn» – 

‘skriveskole’, ‘sosial kapital’, og ‘journalistikk’. I tabellen under finner man et eksempel på 

utsnitt fra kodesettet.   
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Tabell 2: Eksempel på utsnitt av kodesett  

Kodenavn:  

Veien inn   

 

Beskrivelse  Eksempel fra empiri  

Sosial kapital  Forfattere som har kommet inn i 

det litterære feltet ved å kjenne 

portvoktere  

«Så redaktøren er jo vennen min, 

egentlig en god venn av meg. Så det 

er jo litt interessant.»  

 

Journalistikk  Forfattere som uttrykker at jobb i 

mediebransjen har bidratt til at 

de ble antatt.  

«Jeg lærte meg jo å skrive på grunn 

av journalistikken.» 

 

 

 Skriveskole  

 

 

 

 

Forfattere som ble antatt etter å 

ha gått på skriveskole 

«Ja. Jeg hadde skrevet en del tekster, 

også hadde jeg en lærer som fikk en 

gjestelærer til å lese det. Så sa de alle 

sammen at det kunne bli en bok.» 

 

Etter å ha tatt i bruk disse kodene forsøkte jeg å systematisere materialet ved å sammenligne 

informantenes beskrivelser. Jeg tok i bruk tabeller for å klargjøre forskjeller og likheter mellom 

forfatterne, noe som har blitt ansett som et nyttig redskap i analysen av kvalitativt datamateriale 

(Gibbs 2007: 78). Underveis i prosessen oppdaget jeg at det var noen likheter når det kom til 

forfatternes vei inn i feltet, og at disse likhetene også ble reflektert i hvordan de snakket om 

deres møte med den hvite offentligheten. På bakgrunn av dette – og anonymitetshensynet18 – 

konstruerte jeg fire idealtypiske fortellinger. Disse består av flere ulike forfatterberetninger, og 

reflekterer hovedtendenser i materialet. Jeg tok i bruk fiktive navn som var kjønnsnøytrale og 

internasjonale, slik at jeg ikke la til rette for at leseren kunne lese ‘kjønn’ eller 

‘nasjonalitet/etnisitet’ inn i utsagnene. Idealtypene førte også til at jeg kunne fremheve likheter 

og forskjeller mellom forfatterne, uten at anonymitetskravet ble svekket. Videre strukturerte jeg 

fortellingene ved å fokusere på ‘motivasjon’, ‘posisjonering, og ‘reposisjonering’. Alle disse 

var underkoder av «litteraturfeltet». Et eksempel på hvordan jeg gikk frem for å sammenligne 

historiene deres fremkommer av tabell 3.  

 

                                                 
18 Se: Etiske betraktniner og kvalitetsvurderinger  
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Tabell 3: Eksempel på analyse   

Kode  

 

Idealtyper  

Motivasjon   Posisjonering  Reposisjonering  

Alex  (journalistikk) Jeg vil liksom skrive 

noe realistisk, da. Noe 

som folk kan kjøpe… 

liksom kjøpe historien, 

og at de på en måte 

kan… for mange har 

det vært den første 

boka de har lest, og kan 

være en døråpner for 

enda mer litteratur 

Jeg fikk så mange 

omtaler nettopp på 

grunn av tematikken, 

at jeg har 

minoritetsbakgrunn. 

Men jeg skulle ønske 

hudfarge og sånn ikke 

betød noe  

Hvorfor faen ble den 

kalt det?   

 Jo  (skriveskole) Folk legger merke til 

det: Åj, du fikk en 

femmer i VG. Jammen, 

så du hva som stod der? 

Nei. Så… Så jeg bryr 

meg egentlig ikke så 

mye om det. 

 

Jeg følte vel kanskje 

på det en liten stund, at 

tinga mine ble alltid 

lest dithen da 

[foreldrenes 

bakgrunn]. At det var 

det som ble trukket 

frem, av det som stod. 

Altså, man kan ikke 

tenke så mye på det rett 

og slett. 

 

I noen av intervjuene var det tydelig at forfatterne havnet utenfor de idealtypiske narrativene, 

og i de tilfellene har jeg forsøkt å trekke frem forskjellene i analysen. Slik kunne de idealtypiske 

fortellingene både bidra til å fremme likheter i forfatternes fortellinger, men også variasjon 

innad i de idealtypiske narrativene. Ettersom bruken av tabeller ga meg god oversikt over 

forskjeller og likheter mellom forfatterne på ulike områder, valgte jeg å bruke samme 

fremgangsmåte da jeg kartla forfatternes og foreldrenes klassebakgrunn. I den prosessen tok 

jeg både i bruk intervjuene med forfatterne og spørreskjemaene de hadde fylt ut. Dermed har 

den analytiske fremgangsmåten ved å bruke koder, underkoder, og tabeller vært 

gjennomgående under hele analysearbeidet.  

3.6 Etiske betraktninger og kvalitetsvurderinger 

Allerede under feltarbeidet forstod jeg at miljøet jeg ønsket å utforske var lite. Mange forfattere 

kjenner hverandre, og man skal ikke sette sammen mange personopplysninger før det blir enkelt 
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for andre utenfor miljøet å søke seg frem til hvem jeg har intervjuet. Av hensyn til anonymitet 

og konfidensialitet har det vært av sentral betydning å ikke oppgi all bakgrunnsinformasjon om 

deltakerne. En ulempe med dette er at trekk ved informanter som har vist seg å påvirke 

erfaringer i møte med et felt dominert av den hvite middelklassen faller ut av analysen, slik som 

for eksempel kjønn (Andersen 2009; Moi 2009). I det følgende vil jeg dermed redegjøre for 

hvordan jeg har gått frem for å sikre forfatternes anonymitet og konfidensialitet, samtidig som 

jeg har forsøkt å opprettholde kvaliteten i studien.   

Anonymitet og konfidensialitet  

Jeg har forsøkt å ivareta konfidensialitet ved å anonymisere alle deltakere, og legge alle 

dokumenter som inneholder kontaktopplysninger i et skap med lås (Kvale og Brinkmann 2015: 

106). Under arbeidet har det imidlertid dukket opp uforutsette problemstillinger knyttet til 

anonymitetshensynet, som er verdt å gjøre rede for. Blant annet har jeg opplevd at mange av 

deltakerne har vært tilstede på de samme arrangementene jeg har vært på, i tilknytning til 

feltarbeidet. Ofte har de valgt å komme bort, hilse, og prate med meg om progresjonen i 

arbeidet. Dette har vært veldig hyggelig, samtidig som det er en viss sjanse for at dette kan bidra 

til kjennskap i miljøet om hvem som har bidratt til studien. Ettersom dette er vanskelig å gjøre 

noe med, har jeg tenkt at det er greit så lenge de tar kontakt først. Jeg tror dette har vært en fin 

måte å nærme seg denne problematikken på, ettersom jeg opplevde å møte én av informantene 

på en privat fest hvor hun valgte å ikke ta kontakt. Det ville ha føltes inntrengende og avslørende 

om jeg var den som initierte en samtale.  

Underveis i skriveprosessen har jeg også tenkt grundig gjennom hvordan jeg på best mulig måte 

kan verne om anonymitetskravet. I første omgang vurderte jeg å spørre om tillatelse til å bruke 

forfatternes ekte navn. Dette har blitt gjort i noe tidligere forskning på kulturprodusenter med 

innvandrerforeldre. For eksempel anonymiserte ikke Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, 

Jon Rogstad og Viggo Vestel (2012: 163) hiphop-artistene de intervjuet i Norge. Det kan tenkes 

at utfordringer med anonymisering var en grunn til dette. Dette kunne vært en løsning på 

problemet ettersom flere deltakere har oppfordret meg til å bruke deres ekte navn, til tross for 

at jeg ikke har spurt om dette. Samtidig har noen gitt uttrykk for at det er viktig for dem at det 

de sier forblir anonymt. Jeg kunne valgt å ekskludere de delene av intervjuet deltakerne ikke 

var komfortable med å ha på trykk. Dette ville krevd en mer inngående dialog med dem 

underveis i prosessen, noe som kan anses som positivt da det vil gi dem større makt til å forme 

sluttproduktet (Burawoy 1998: 22; Kvale og Brinkmann 2015: 106). På samme tid ville denne 
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løsningen bydd på en del praktiske problemer. Det å komme med innspill underveis i prosessen 

krever mer av informantene. Det er ikke sikkert deltakerne ville vært villige til å bruke så mye 

tid på denne oppgaven, og det er sannsynlig at noen av de ville trukket seg fra studien. Ettersom 

jeg har hatt begrenset med tid, har jeg kommet frem til en annen tilnærming som jeg mener kan 

forsvares både praktisk og metodisk.  

I datamaterialet var det som sagt flere likhetstrekk mellom forfatternes historier om hvordan de 

fikk tilgang til feltet. Ved å trekke frem disse fellestrekkene har jeg kulminert deres historier 

om veien inn i feltet i fire idealtypiske narrativ (Widerberg 2001: 124-125; Vassenden og 

Bergsgard 2012). På denne måten kan jeg illustrere ulike veier inn i det litterære feltet, samtidig 

som jeg kan gi detaljerte beskrivelser av hva forfatterne sier om møte med den hvite 

offentligheten uten at de blir gjenkjent. En utfordring med denne tilnærmingen er at idealtypiske 

narrativ skygger over unike trekk ved forfatternes historier. Dette kan føre til en avstand mellom 

sluttproduktet og forfatternes opplevelser, altså at de ikke kjenner seg igjen i de narrativene som 

presenteres (Widerberg 2001: 124 – 125). Dette har jeg forsøkt å unngå ved å ha en refleksiv 

tilnærming til materialet, være åpen om svakhetene ved analysemetoden, og forankre analysen 

godt i tidligere forskning og teori. Samtidig har jeg som nevnt valgt å utelate forfatternes kjønn 

i analysen for å sikre anonymitet. Derav har jeg valgt å ta i bruk pronomenet ‘hen’ i analysen. 

Selv om det er en klar begrensning ved studien at jeg ikke har mulighet til å gjøre rede for 

potensielle kjønnsforskjeller, eller spesifikk alder, argumenterer jeg for at det kan forsvares da 

hensynet om å ivareta anonymitet veier tyngst i dette tilfellet.  

Kvalitetsvurderinger 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å etterstrebe en slags refleksiv objektivitet (Burawoy 1998: 22; 

Kvale og Brinkmann 2015: 273), for å styrke kvaliteten i den foreliggende masteroppgaven. En 

slik refleksiv tilnærming kan sies å være de kvalitative metoders svar på det kvantitative 

reliablitetsmålet. Ved å beskrive konteksten i datainnsamlingen, kjennetegn ved informantene, 

og min egen posisjon, sikter jeg på å gjøre stegene i arbeidet med denne masteroppgaven så 

transparente som mulig. Dette kan gjøre leseren i stand til å vurdere studiens etterprøvbarhet 

og kvalitet.  

Et annet begrep som sikter på å sikre kvalitet i forskning er validitet, og dette kan i kvalitative 

studier etterstrebes på ulike måter (Kvale og Brinkmann 2015:272-289). Det handler blant annet 

om hvorvidt studien kan brukes til å undersøke det jeg har sagt at jeg skal undersøke, 
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nøyaktigheten i beskrivelsene, og bruken av oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene 

(Kvale og Brinkmann 2015: 276). Jeg har forsøkt å fremme validiteten i studien ved å stille 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjusituasjonen. At det er meningen til informantene som 

har stått i fokus i analysen kan også sies å bidra til tolkningsvaliditet, da det minsker sjansen 

for misforståelser mellom deltakere og forsker. Til slutt kan man argumentere for at den tette 

koblingen mellom empiri og teori i denne masteroppgaven styrker den teoretiske validiteten: 

Altså at det er et samsvar mellom teoretiske forståelser av begreper og den empiriske 

operasjonaliseringen av disse (Kvale og Brinkmann 2015: 281-282).  

Generaliserbarhet: Det litterære feltet som case  

Det er ingen tvil om at jeg har utforsket et ganske avgrenset case. I lys av dette kan man stille 

seg kritisk til i hvilken grad funnene fra denne studien er generaliserbare til andre kultursfærer 

eller samfunnsarenaer. Samtidig kan man argumentere for at nettopp feltets særegenhet styrker 

den analytiske, så vel som den teoretiske, generaliserbarheten. Førstnevnte kan sies å fremmes 

i denne oppgaven ved at jeg gir spesifikke beskrivelser av konteksten, noe som gir leseren 

mulighet til å vurdere om resultatene kan generaliseres til en annen situasjon (Kvale og 

Brinkmann 2015: 290-291). Sistnevnte form for generalisering fremmes ved at det avgrensede 

caset har muliggjort en reflektert beskrivelse av fenomenet, og i forlengelsen av dette 

muligheten til å utfordre etablerte teoretiske perspektiver (Burawoy 1998: 16; Kvale og 

Brinkmann 2015: 291-124).  

Bent Flyvbjerg (2006) argumenterer for at slike begrensede case er særlig fruktbare når det 

kommer til å utvikle generelle teorier. Som jeg beskrev i forrige kapittel, har det å utfordre 

klasseperspektivet som feltteorien bygger på (Bourdieu 1993) vært en sentral dimensjon ved 

denne oppgaven. På en annen side kan en slik tidlig teoretisk forankring være problematisk, da 

det kan føre til at man ikke ser nye aspekter ved det som studeres (Kvale og Brinkmann 2015: 

268). Eventuelt kan man ende opp med å videreutvikle teoretiske perspektiver som ikke er 

nyttige på det gitte caset (Vassenden 2008: 334; 2018: 159). Jeg har i lys av disse innvendingene 

prøvd å skissere både fordelene og begrensningene ved det teoretiske perspektivet, underveis i 

oppgaven. 
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4 Veiene inn i litteraturfeltet  

«Jeg har ingen problemer med å omtale meg som en del av den kulturelle eliten»  

Utsagnet stammer fra en kveld jeg satt på utestedet Blå og hørte på tre unge ikke-hvite norske 

forfattere snakke om hvordan de opplevde møtet med den hvite norske lesende offentligheten. 

Mye interessant og relevant ble sagt i løpet av dette arrangementet, men jeg bet meg særlig fast 

i det ovennevnte utsagnet. Jeg funderte nemlig på hvorvidt en posisjon i den kulturelle eliten 

var noe fremmed for ovennevnte forfatter, men det viste seg etter hvert at det ikke var det. 

Under oppveksten var vedkommende omgitt av folk som arbeidet i den norske kultursektoren. 

Dette er interessant, ettersom det - etter min kjennskap - i tidligere forskning på synlige 

minoriteter i kulturproduksjonsfelt aldri har blitt gjort grundig rede for deres klassebakgrunn i 

Norge, eller foreldrenes klassebakgrunn i hjemlandet. Dette til tross for at feltet, etter 

forskningslitteraturen å dømme, er preget av høy grad av sosial reproduksjon (eks: Flemmen 

mfl. 2017). Derav ønsker jeg i dette kapittelet å undersøke hvilken rolle klassespesifikke 

ressurser og ikke-hvithet har i forfatternes fortelling om deres vei inn i feltet. Først vil jeg 

imidlertid gi en beskrivelse av det litterære feltet fra forfatternes ståsted, da det kan si noe om 

deres posisjon i det litterære feltet.  

4.1 Hva kjennetegner det norske litteraturfeltet?  

Én av forfatterne jeg snakket med sammenlignet det å være på et litterært arrangement, med 

skrekkthrilleren ‘Get Out’, hvor en ung afro-amerikansk mann møter familien til sin hvite 

kjæreste, og blir omringet av hvite middelklassefolk i forstaden (IMDb 2017). Denne 

sammenligningen gir et bilde av hvordan både forfattere, og redaktører har beskrevet det 

litterære feltet i Norge: homogent og dominert av den hvite kultureliten. I løpet av intervjuene 

ble det tydelig hvor lite feltet er, og at det er svært få som får muligheten til å være en del av 

det. Redaktørene fortalte at forlagene fikk tilsendt omkring 700 manus i løpet av et år, og av 

disse ble kanskje en håndfull antatt. De gjorde det klinkende klart at det viktigste kriteriet for å 

hevde seg i feltet er litterær kvalitet. Det er imidlertid ikke noe særegent for litteraturfeltet at 

aktører innenfor et gitt felt må besitte en ferdighet for å kunne hevde seg i feltet. Samtidig er 

det spesielle i dette tilfellet at kvalitet er et så diffust og kontroversielt begrep.  
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En forfatters litterære kvalitet er vanskeligere å bedømme enn en snekkers håndverksarbeid, og 

som vist tidligere befester denne diskusjonen om litterær kvalitet seg blant annet i hvem som 

anerkjennes som forfatter innenfor feltet. Denne uenigheten kan også sies å ha blitt gjenspeilet 

i forfatternes beskrivelse av feltet. Et skille går mellom de forfatterne som mener «litteraturen 

er noe helt eget, som er verdt å snakke om og snakke gjennom» og de som anser litteraturen 

som et redskap for å trenge gjennom til befolkningen med historier som ikke blir presentert i 

andre arenaer av samfunnet. Den sistnevnte beskrivelsen blir fremhevet i samtalen med én 

debutant, som fortalte at boken ‘Pakkis’ trigget ønske om å skrive fortellinger: 

 

Veldig oldschool, kulturkræsj historie om en gutt som heter Sayad, som blir forelsket i 

en jente, vetta faen hva hun heter, la oss kalle henne Anita. Smaker øl for første gang, 

også er det sånn: Å nei, jeg er muslim. Jeg kan ikke drikke øl. […] Fin historie for den 

tiden, men det er ikke relevant nå lenger. Og det er kanskje én av hovedgrunnene til at 

jeg skriver. At jeg kan fortelle ufortalte historier. Ting som jeg har merket at det her 

kommer ikke inn i reklame-verden, det her kommer ikke inn i journalistikken, hvor kan 

man fortelle de historiene?  

Det var med andre ord ikke utelukkende den litterære interessen som førte til ønske om å hevde 

seg i litteraturfeltet, men et håp om å kunne fortelle ufortalte historier. Vedkommende uttrykket 

senere i intervjuet at historiene som hittil har blitt fortalt ikke er «riktige refleksjoner av 

samfunnet». Da jeg spurte hvilke historier som burde tematiseres, mente forfatteren blant annet 

at det var historien om ‘hen selv’: Historien om ikke-hvite nordmenn, og deres 

virkelighetsforståelse. Forfatteren kan i lys av dette sies å forsøke å nå ut til befolkningen med 

litteraturen. Denne motivasjonen fremstår som en motsetning til andre forfattere jeg snakket 

med som i større grad har forsøkt å nå andre aktører i feltet med sine verk. For dem var det 

viktig at forfatterkolleger anså utgivelsene som gode, og det var tilsynelatende ikke viktig 

hvorvidt resten av Norge kjøpte eller satt pris på bøkene.   

Skillet mellom forfatterne som som skriver ‘litteratur for litteraturens skyld’ og forfatterne som 

ønsker å nå ut til samfunnet med litteraturen de skriver, kan tolkes som aktører som befinner 

seg ved ulike poler av feltet. De sistnevnte forfatterne kan i lys av dette sies å være mer 

salgsorienterte (Bourdieu 1993). Samtidig er det ikke nødvendigvis salg av bøker som 

motiverer disse forfatterne, men oppfattelsen av at de har et «samfunnsoppdrag». Det virker 

som budskapet er viktigere enn den potensielle økonomiske gevinsten. I forlengelsen av dette 

kan skillet mellom hvilke målgrupper man ønsker å nå med litterære verk, sies å reflektere 

diskusjonen om litterær kvalitet. Denne, kan som beskrevet i kapittel to, anses som litterær 
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kapital – en feltspesifikk kulturell kapital – som aktørene i feltet besitter. Den litterære kapitel 

gir anerkjennelse både innenfor og utenfor feltet, og gir makt til å bli lest, hørt, og ikke minst 

fremme representasjoner av verden.  

I tråd med feltteorien og tidligere forskning virker det også som den salgsorienterte 

tilnærmingen til litteraturen anses å ha lavere verdi innenfor feltet (Bourdieu 1993: 41; 

Ljunggren 2015; 2016b). Dette kan sies å bidra til et statusskillet mellom ulike forlag basert på 

hva de velger å anta. Da jeg snakket med én av de mer etablerte forfatterne om ulikheter på 

tvers av hvordan forlag opererte, forklarte vedkommende hvordan forleggeren hans er inspirert 

av indie-plateselskaper fra 80-tallet: «Han signer bare folk han digger og elsker å jobbe med. 

Driter i å gi ut kokebøker og oversatte dameromaner». Ettersom jeg ønsket å høre mer om dette, 

spurte jeg hva hen mente med «oversatte dameromaner».  

 

Åja. […] Det som man før i tiden kalte for kioskromaner da. En type romaner som har 

blitt veldig, veldig populære de siste fem eller ti årene. […] Og det er veldig sånn 

klisjéprega fortellinger. […] De er stort sett veldig dårlig skrevet, det er ubehjelpelig 

dårlig språk. Historiene henger ofte ikke på greip, men folk kjøper det. Det selger jo i 

millioner. Det er liksom den ene biten av industrien som har blitt større siden jeg 

debuterte, også er det krim-biten da som er den andre. Den har også litt av de samme 

trekkene. Altså, en slags sånn programmatisk skrevet litteratur, som er veldig sånn 

skjematisk og oppfyller noen krav.  

 

Forfatteren fremhever her hvordan ulike sjangre har ulik litterær verdi, og i forlengelsen av 

dette, ulik status innenfor det litterære feltet (jf. Debattenen i DnF; Bourdieu 1993: 46-52). 

Vedkommende mener at ikke alle forlag er utelukkende opptatt av litterære interesser, noe som 

står i strid til redaktørenes fortelling om at litterær verdi er det viktigste for å bli antatt. Samtidig 

kan det sies å være noe uenighet blant forfatterne som skriver ‘litteratur for litteraturens skyld’ 

rundt hva som gir status i det litterære feltet. Samme forfatter uttrykte for eksempel at: «[Poesi] 

er den vanskeligste sjangeren å beherske […] det går ikke an å lære å skrive [poesi] hvis du på 

en måte ikke har en interesse av å gå inn i det og utforske hva det er […]». Så da jeg snakket 

med en poet, spurte jeg om hvorvidt poesien var noe av det gjeveste man kunne utgi: 

 

Dette er en romantiserende påstand, en sjablong som jeg ikke kan forholde meg til en 

gang. God litteratur er god litteratur. Det er stoffet og teksten som er viktig, ikke hvilken 

«sjanger» den faller inn under. De aller fleste forlag er interesserte i å utgi bøker av 

litterær kvalitet, det være seg essays, dikt eller romaner. Jeg har problemer med 

forfattere som prøver å romantisere poesien.  
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Forfatteren ser ut til å fremme den samme beskrivelsen av feltet, og hva som skal til for å bli 

antatt, som redaktørene jeg har pratet med. Det må dog sies at dette ikke er den gjennomgående 

fortellingen i mitt datamaterialet. Én mulig grunn til at vedkommende skiller seg ut er at hen 

har en eliteposisjon i feltet. Forfatteren beskriver blant annet hvordan hen har jobbet og skrevet 

seg inn i den norske samtidslitteraturen. I lys av andre forfatteres beretninger vil jeg dermed 

argumentere for at ulike sjangre ser ut til å bli anerkjent ulikt med tanke på litterær kvalitet. 

Dette forteller forfatterne helt eksplisitt om, også de som kan sies å skrive litteratur som har 

lavere status – slik som barnebokforfattere: 

   

Barnebokforfattere har en lavere status innen forfatterverden. Men jeg elsker det. Det 

gir en form for frihet, å ha lavere status. For ingen bryr seg så mye om oss. Og for meg 

har det blitt en form for identitet å være i den lave status, jeg har alltid vært en 

lavstatusperson, på mange måter.  

 

Sitatet fremhever et gjennomgående poeng når det kommer til forfatternes beskrivelse av feltet: 

Til tross for at nåløyet for å komme seg inn i litteraturfeltet er lite, finnes det ulike posisjoner 

innenfor feltet. Disse ulike posisjonene bidrar til spenninger, slik som uenighet om hva som 

regnes som litterær verdi (jf. litterær kapital), og i forlengelsen av dette hva som bidrar til 

anerkjennelse blant forfattere. På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at det også finnes ulike 

veier inn i feltet, og disse blir presentert i det følgende ved at jeg redegjør for fire idealtypiske 

narrativ som reflekterer hovedtendenser i materialet.   

4.2 Idealtypiske fortellinger om veien inn i feltet  

Det er kun to av forfatterne jeg har intervjuet som har familiemedlemmer i Norge som har utgitt 

bøker. Samtidig forteller flere at de også har familiemedlemmer i hjemlandet som har skrevet 

og utgitt litterære verk. De fleste understreker imidlertid at dette ikke har hatt en «åpenbar 

innvirkning [på deres valg], det har vært veldig indirekte». Motivasjonen for å skrive stammer 

heller fra en eller annen form for «indre driv», et narrativ som kan sies å være viktig i felt for 

kulturell produksjon (Bourdieu 1993; Røyseng, Mangset, og Borgen 2007: 5). Likevel er det 

noen trekk ved forfatternes fortelling som kan sies å være gjennomgående i materialet. Disse 

skisserer jeg ved å kulminere forfatternes historier om å bli antatt i fire idealtypiske narrativ 

(Widerberg 2001: 124-125; Vassenden og Bergsgard 2012). Som nevnt i metodekapittelet 

reflekterer disse hovedtendenser i materialet, og er et grep som også bidrar til å opprettholde 

anonymitetskravet. Ved å fremheve disse idealtypiske portrettene, satt sammen av ulike 
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forfatterberetninger om prosessen med å bli antatt, argumenterer jeg for at det er noen etablerte 

veier som muliggjør konvertering av klassespesifikke ressurser til feltspesifikk kapital. I tillegg 

til dette diskuterer jeg hvilken betydning klassebakgrunn og ikke-hvithet har i forfatternes 

historier.  

Janna 

Janna er 23 år gammel, født i Norge og er den første i familien som har hevdet seg i litteraturfelet 

eller kultursfæren. Foreldrene kom til Norge som politiske flyktninger før Janna ble født. Selv 

om Jannas far kommer fra en velutdannet familie hvor blant annet bestefaren var 

universitetslektor, rakk ingen av foreldrene hens å ta utdanning før de kom til Norge. Da de 

kom til landet tok de heller ikke noe utdanning, men begynte i stedet å jobbe. Moren til Janna 

jobber i barnehage, mens faren er selvstendig næringsdrivende. Ifølge Janna har foreldrene 

alltid vært «flinke til å tjene penger», og selv om den økonomiske situasjonen i familien til tider 

har vært vanskelig, har ikke dette vært en bekymring under oppveksten. Hen forteller at «de [i 

familien alltid har] vært veldig opptatt av utdanning», men at de også har vært opptatt av at 

barna skulle ta del i «sjelsstyrkene aktiviteter», slik som dans og sang. Janna beskriver hvordan 

hen tidlig fattet interessert for lesing og skriving. Familien var veldig støttende, og moren 

meldte hen blant annet inn i Bokklubben Barn, slik at Janna fikk en ny bok hver måned. At 

moren har vært støttende og i tillegg kulturinteressert anser Janna som svært positivt: «Jeg tror 

det har gitt meg mye gratis, å ha en mor som er kulturinteressert» 

På videregående fikk Janna venner som også var opptatt av kunst- og kultur; de oppmuntret 

hverandre og leste hverandres tekster. Lærerne til Janna var også villige til å gi tilbakemeldinger 

på tekstene hens, til tross for at det ikke var direkte knyttet til skolearbeidet. I samtalen med 

Janna ble særlig norsklæreren fremhevet som en person som oppmuntret hen til å skrive. Janna 

forfulgte interessen for skriving da hen ble eldre, og startet blant annet å blogge. Ved siden av 

å forfølge interessen for skriving valgte Janna å studere samfunnsfag. Etter hvert møtte Janna 

en forlagsredaktør gjennom én av sine venner, og prosessen med å bli antatt beskriver hen på 

følgende måte: «Jeg har aldri vært med på å sende inn et manus å bli refusert, eller antatt på den 

måten da. Jeg skrev den boka sammen med [faren til kompisen min]». Da Janna startet 

skriveprosessen ønsket hen imidlertid ikke å jobbe ved siden av skrivingen, og spurte forlaget 

om det var en mulig å få forskudd på boken. Det var ifølge Janna viktig å få økonomisk støtte, 

slik at boken kunne skrives ferdig. Selv om det er uvanlig at forlag gir forskudd til debutanter, 

fikk Janna forskuddet og boken ble utgitt.  
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Da jeg snakket med én av forfatterne som kan sies å ha kommet inn i feltet på lignende vis som 

jeg skisserer med denne historien, opplevde jeg det som viktig for hen å uttrykke at det litterære 

feltet var for de få, og at det var noe veldig spesielt ved å kunne kalle seg forfatter.  

Det er jo noe veldig spesielt å få lov til å være en del av denne verdenen. Og det er jo 

ikke alle som har tilgjengeligheten, den er rett og slett ikke tilgjengelig for alle og den 

skal ikke være det heller. Eller den. Den. Det er jo sånn det er med elitisme, den kan 

ikke være tilgjengelig for alle. Eller alle kan ikke være en del av alle leddene. Man vil 

at de skal være med på å konsumere den, men ikke med på å skape den på en eller annen 

måte da.  

Samtidig som denne forfatteren kan sies å forsvare det elitistiske preget ved litteraturfeltet, er 

hen også, i likhet med andre forfattere som kan sies å ha en lignende vei inn i feltet, klar over 

at veien inn i litteraturfeltet er kjennetegnet av tilfeldigheter.  

Folk flest er ikke genier. Og det at jeg har gitt ut en bok betyr ikke at det ikke er mange 

andre som ikke hadde skrevet en like bra bok, eller bedre bok. […] Hvis man skal se 

etter genier så burde man jo også sjekke etter genier i flyktningleirene i Libanon. For 

det er sikkert noen kjempedyktige kunstnere, og jeg vetta faen, alle mulige slags 

mennesker som hadde gjort en bedre jobb enn veldig mange andre i deres felt.  

I Jannas tilfelle kan tilfeldighetene sies å handle om at Janna møtte en redaktør, som kan 

beskrives som en portvokter i feltet (Mangset 2004: 58). Portvoktere regulerer hvem som får ta 

del i feltet. Kunstnerne i Libanon har ikke kjennskap til disse, og dermed er det vanskeligere 

for dem å hevde seg i feltet, til tross for at de besitter litterære skriveferdigheter. Likevel er det 

ikke sikkert at slike tilfeldigheter ville rammet hvem som helst. Janna befant seg i et miljø som 

var oppmuntrende, og kulturinteresserte. Dette kan ha vært med på å bidra til at Janna møtte 

redaktøren. I lys av denne idealtypiske fortellingen er det mulig å tolke denne veien inn i feltet 

som preget av besittelsen av både sosial kapital, økonomiske ressurser, kulturell – og litterær 

kapital (jf. skriveferdigheter). 

Alex 

Alex er like gammel som Janna og vokste opp med familien et stykke utenfor Oslo. På 

morssiden var det besteforeldrene som hadde innvandret til Norge, mens faren til Alex kom 

som arbeidsinnvandrer til landet. «[Faren min] kunne velge mellom å reise eller bli lege [i 

hjemlandet]. Far var mer eventyrlysten ass. Ville ikke bli lege». Alex beskriver familien på 

farssiden som bor i hjemlandet som rike. De eier diverse butikker, og de fleste er høyt utdannet. 
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Ingen av foreldrene til Alex valgte å ta utdanning i Norge, så de har jobbet i ulike yrker innenfor 

servicebransjen. For tiden jobber faren som bussjåfør, mens moren er hjemmeværende. 

Familien til Alex var i likhet med Jannas foreldre opptatt av at barna skulle ta utdanning, og 

Alex forteller hvordan hen ble lest til som liten «slik som alle andre barn». Alex var imidlertid 

ikke så interessert i skolen, og brukte mye tid på det lokale kultursenteret. Dette kulturtilbudet 

beskriver Alex som viktig for hens vei videre i livet. Alex valgte å flytte til Oslo for å studere 

journalistikk, og etter hvert tok hen også noen emner i samfunnsfag. Da Alex begynte å jobbe 

som journalist, kom hen i kontakt med mennesker innenfor det norske kulturfeltet, og det brede 

nettverket ble tatt i bruk da Alex fant ut at hen ville skrive bok: 

Dette var etter 11.september, hvor alle som hadde muslimske røtter plutselig fant ut at 

det var ett eller annet som var veldig rart her. Og jeg var […] veldig, veldig irritert på 

mediedekningen av islam. Jeg var irritert på veldig mye [ler]. […] Så [kjente jeg én som 

jobbet i forlaget]. […] Så da bare sendte jeg en mail egentlig, til [hen] og sa at jeg hadde 

et bokprosjekt, som [hen] ble veldig nysgjerrig på, også fikk jeg møte en redaktør her. 

[…] Også fikk jeg [økonomisk støtte] som er viktig […]. Også ja, begynte jeg på boka. 

Forfatteren beskriver hvordan hens journalistiske virke bidro til at skriveferdighetene ble 

utviklet, samtidig som hen kunne trekke på sitt sosiale nettverk da hen ønsket å gi ut bok. I 

tillegg til dette understreker hen – i likhet med Janna – hvordan økonomisk støtte i 

skriveprosessen var viktig for at Alex skulle få muligheten til å hevde seg i feltet. I lys av det 

klasseteoretiske perspektivet kan man argumentere for at økonomisk kapital dermed er viktig 

for å hevde seg i feltet. Motivasjonen for å skrive skiller seg imidlertid fra Jannas. Én av 

forfatterne som kom inn i feltet via bekjentskaper (Janna), uttrykte at litteratur er en «dårlig 

form for aktivisme, ettersom det er så få som leser bøker». Imidlertid virker det til at det er 

nettopp en form for aktivisme som trigget Alex ønske om å skrive bok. Den skjeve 

fremstillingen av muslimer i media beskrives som motivasjon for å tre inn i det litterære feltet.  

Sitatet kan tolkes i retning av at 11. september var en ‘kritisk hendelse’ (Andersson mfl. 2012: 

49), som fremmet forfatterens behov for å uttrykke ‘ways of belonging’ (Levitt og Jaworsky 

2007: 129-133). Begrepet sikter på å forklare hvordan individer med tilhørighet til flere land 

eller grupper kan uttrykke denne gjennom praksiser som signaliserer gruppeidentitet. Denne 

tolkningen støttes opp ved at forfatteren i intervjuet forteller hvordan hen før denne hendelsen 

ikke hadde behov for å skrive om den type tematikk. En annen tolkning av sitatet er at 

forfatteren, i lys av sin klasse- og synlige minoritetsbakgrunn følte et behov for å nyansere synet 

på muslimer. Dette er for så vidt er i tråd med tolkningen ovenfor. Det kan i midlertid virke til 
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at det ikke var rom for dette i mediefeltet på denne tiden, og at forfatteren derfor ønsket å ta i 

bruk sine skriveferdigheter innenfor litteraturfeltet. Det kan tenkes at det var et større rom for å 

nyansere fremstillingen av muslimer i det litterære feltet. Denne tolkningen underbygges av at 

Alex senere i intervjuet forteller hvordan hen måtte trekke seg bort fra journalistikken etter å 

ha utøvet mye motstand mot fremstillingen av muslimer i media, i tillegg til at det sammenfaller 

med en beskrivelse av litteraturfeltet av en annen forfatter: «Det er på en måte det litteraturen 

gjør. Prøver å sprenge litt disse fastsatte kategoriseringsbåsene, som kanskje finnes andre steder 

i samfunnet i større grad».  

Alex valgte selv å ta kontakt med en redaktør da hen følte et behov for å skrive bok, mens andre 

forfattere som beskriver veien inn i litteraturfeltet via sitt journalistiske virke har imidlertid 

fortalt hvordan de har blitt kontaktet direkte av redaktører. Ifølge forfatterne er det fordi de har 

«opparbeidet seg et navn» i offentligheten, ettersom de ofte tematiserer blant annet mangfold 

og diskriminering. «På en hagefest sa en redaktør til meg at de ville ha en bok, uten at jeg hadde 

sendt inn noen ting. Det er sånn: Vi vil ha bok uansett hva du har». Forfatterne blir med andre 

ord i likhet med Janna spurt om å skrive bok uten at de har sendt inn et manus. Dette står i strid 

med redaktørenes fortelling om at de ikke antar folk uten at de har gått gjennom de formelle 

kanalene.  

Ikke-hvithet ser i denne fortellingen om veien inn i feltet til å være tett knyttet til feltspesifikke 

ressurser som litterær kapital. Det kan virke til at kombinasjonen av å være ikke-hvit, være god 

til å skrive, og ha et bredt nettverk fremmer interessen for å samarbeide om å gi ut bok fra 

enkelte redaktørers side.   I lys av samtalen med forfatterne som har opplevd dette beskriver de 

det som både positivt og negativt. Positivt i den forstand at de får tilgang på et nytt felt for å 

fremme deres virkelighetsforståelse, og negativt i den forstand at de er bekymret for at de har 

fått tilgang til feltet fordi de anses som representanter for en gruppe. At ikke-hvithet kan være 

positivt for veien inn i det litterære feltet står i strid med hva andre forskere på kunst- og 

kulturfeltet har funnet, nemlig at ikke-hvithet i hovedsak er en negativ kapitalform (Nayak 

2005: 158; Vassenden og Bergsgard 2011: 15; 2015: 317-319). Jeg vil imidlertid argumentere 

for at funnet må ses i lys av søken i det litterære feltet etter ‘Den store norske 

innvandrerromanen’, som er beskrevet i introduksjonskapittelet.  

For å oppsummere kan historien til Alex om veien inn i litteraturfeltet ligne Jannas, ettersom 

de begge kan sies å ha tatt i bruk sitt sosiale nettverk for å bli antatt. Samtidig skiller de to seg 

fra hverandre når det kommer til deres bakgrunn, og motivasjon for å skrive. Alex opparbeidet 
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seg skriveferdigheter gjennom sitt journalistiske virke, samtidig som bekjentskapene hen 

dannet underveis i jobben muliggjorde det for Alex å tre inn i litteraturfeltet. Alex var motivert 

av å fremme et annet verdensbilde enn det som blir presentert i mediene, i motsetning til Janna 

som var mer opptatt av ‘litteratur for litteraturens skyld’. Det virker også som ikke-hvithet ser 

ut til å spille en større rolle i Alex sin beskrivelse av veien inn i feltet, og at dette ser ut til å 

være særlig gjeldende for de forfatterne som har blitt direkte kontaktet av redaktører. I lys av 

fortellingene er det ikke urimelig å tolke det dithen at veiene inn i feltet, er veier inn i ulike 

deler av feltet.  

Jo 

Jo og Sam sin beskrivelse av veien inn i det litterære feltet kan sies å være mer formell enn 

Alex og Jannas fortelling om å bli antatt. Jo er 35 år og vokste opp i Oslo med familien. Hen 

beskriver hvordan det er flere i familien som har vært interessert i kunst- og litteratur: I 

hjemlandet jobbet begge foreldre som lærere, men endte opp i Norge på grunn av borgerkrig. 

Da de kom til Norge var Jo 5 år gammel. I Norge gjenopptok foreldrene utdanningen, og jobber 

som lærere. Jos foreldre er dermed de eneste som kan sies å ha en middelklasseposisjon i Norge. 

Jo forteller hvordan foreldrene alltid har vært opptatt av dans, musikk og litteratur. Da Jo var 

yngre, tipset ofte mor hen om bøker som hen burde lese. Etter at Jo begynte på skolen var det 

norskfaget som vekket størst interesse, og etter videregående valgte hen å begynne på en skole 

som gir utdannelse innenfor skjønnlitterær skriving. Da Jo var ferdig på skriveskolen startet hen 

på universitetet for å studere humanistiske fag.   

Jo var veldig stolt over å ha kommet inn på skriveskolen, ettersom det er få plasser og mange 

søkere. For å komme inn må man ha generell studiekompetanse, sende søknad med egen skrevet 

tekst, og motivasjonsbrev. Da Jo begynte på skolen virket lærerne interessert i tekstene hen 

skrev, de hjalp hen med å utarbeide dem, og dette økte Jos motivasjon for å forsøke å få et 

manus antatt:  

Jeg jobbet med et manuskript da jeg gikk på [skriveskole]. [Lærerne på skriveskolen] 

de var fornøyde med de diktene jeg skrev. De mente at det skal sendes til et forlag. Jeg 

sendte manuskriptet til [et forlag], og [de] var interessert. De ville jobbe videre med 

manuskriptet. Så hadde vi en av Norges mest betydningsfulle forfattere på besøk, som 

gjestelærer. [Hen] gikk igjennom manuskriptet, og likte tekstene mine. [Hen] spurte om 

[hen] fikk lov til å gi mitt manus til sitt eget forlag og sin egen redaktør, og jeg hadde 

hørt mye om [den redaktøren] som landets beste. Jeg sa bare ja. [Hen] fikk manuskriptet 

i hånden, og sa det blir bok […]. Så enkelt var det. 
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Lærerne på skriveskolen kan sies å ha fremmet Jos litterære ferdigheter i form av at de ga Jo 

tilbakemeldinger på manuskriptet, men de fremmet også Jos sosiale kapital ved å sette hen i 

kontakt med ‘den beste redaktøren i Norge’. Historien om lærere som hjelper forfattere med å 

utvikle sine skriveferdigheter, og med å bevege seg i det litterære feltet, kan minne om begrepet 

‘cultural guide’. Anette Lareau (2015: 3 og 17) argumenterer i sin artikkel om sosial 

reproduksjon i utdanningssystemet, om at de fleste som oppnår sosial mobilitet har blitt kjent 

med noen som har fungert som cultural guides: Disse personene er særlig viktige for studenter 

som ikke besitter kunnskap om «the rules of the game». Likevel er det mulig å problematisere 

denne fortolkningen, ettersom teorien tar utgangspunkt i at studentene kommer fra 

arbeiderklassefamilier. I lys av Jos beskrivelse av foreldrenes klassebakgrunn stemmer ikke 

dette. Likevel er det grunn til å tro at denne tolkningen er rimelig, da det i stor grad handler om 

kunnskap som er spesifikk for det norske litterære feltet, og ingen av forfatterne som har gått 

på skriveskole har familiemedlemmer i Norge som er forfattere.  

Familiemedlemmer som har kjennskap til det litterære feltet er ikke bare viktig for å kunne lære 

seg feltets spilleregler. De er også viktige for å kunne opparbeide seg kulturell- og litterær 

kapital. Jo fortalte hvordan hen opplevde det å gå på skriveskole som utfordrende, og skildrer 

dette ved å fortelle hvordan hen opplevde å få «litterær bank»:   

Jeg visste veldig lite om forfatterskap, jeg hadde ikke brydd meg om den biten av det. 

Også kom jeg inn, altså supert kull. Jeg tror ni av oss har blitt forfattere, av de tolv [som 

var på kullet]. Og ikke bare forfattere, men gode forfatterskap liksom. Så jeg kom inn 

der da, og ble litt sånn, rett og slett litt satt ut av, av folks, ja, klokskap rett og slett. Det 

var… Sånn, sink or swim opplevelse det her altså. Enten så måtte jeg bare gi det opp, 

eller så måtte jeg bare jobbe veldig, veldig mye mer enn de andre [ler], for å få det til. 

Jeg fikk mye bank da jeg gikk der. [S: bank?] Ja, altså, litterær bank.  

Jo beskriver her hvordan hen ikke hadde kjennskap til dette litterære miljøet, til kodene og til 

forfatterskapene - faktorer som kan anses som viktige for å kunne hevde seg i det litterære feltet. 

Å være omringet av folk som hadde kjennskap motiverte forfatteren til å jobbe mer enn de 

andre. Slik har skriveskolen bidratt til at Jo ervervet seg den nødvendige litterære kapitalen, og 

fremmet hens vei inn i det litterære feltet. Samtidig forteller Jo at erfaringene med å ha foreldre 

som har innvandret, preger Jo sitt forfatterskap. Dette kommer blant annet frem når Jo beskriver 

hvorfor hen valgte å tre inn i litteraturfeltet:  

 Det er jo de erfaringene [med å ha innvandrerforeldre] som er interessante å jobbe med 

litterært da, for meg. Fordi at det har jo ett eller annet med blikket å gjøre, hva har du 

sett? Og noe med blikket vårt og. Vi som er barna da, til disse menneskene [som har 
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innvandret]. Hvordan har vi fått tilgang på den typen blikk da? Et mediert? Ja. En sånn 

hukommelse i annen potens, liksom. 

Jo er åpen om at erfaringene med å ha foreldre med innvandrerbakgrunn har stått sentralt i hens 

forfatterskap, til tross for at dette er fokuset i større grad rettet mot den «litterære ballasten» enn 

en form for aktivisme. «Litteratur kan være politisk, og kunst kan være politisk, men det må 

alltid være noe annet først. Det må være litterært bra. Hvis ikke er det bare en pamflett liksom». 

Her er det tydelig at Jo sine erfaringer med å ha foreldre som har innvandret er betydningsfulle 

for hens virke i det litterære feltet. Dette kan minne om fortellingen til Alex (journalistikk), der 

det ble skissert at Alex var motivert av å nyansere representasjonen av blant annet innvandrere. 

Samtidig er tilnærmingen til denne erfaringen ulik. I lys av det ovennevnte kan Jo sies å i større 

grad søke seg til en posisjon i den autonome delen av feltet. Jo sin vei inn i feltet ser ut til å 

være preget av å ha vokst opp i en familie hvor kunst og kultur er viktig, i likhet med Janna 

(bekjentskaper). Skriveskolen var imidlertid sentral når det kom til å bli antatt. I Jos historie 

virker lærerne å ha rollen som cultural guides. De ga Jo muligheten til å erverve seg den litterære 

og sosiale kapitalen for å hevde seg i det litterære feltet. Jos ikke-hvithet har ikke stått sentralt 

i hens fortelling om veien inn, i motsetning til Sams som også gikk på skriveskole.  

Sam 

Sam forteller hvordan hen også valgte å studere ved en skriveskole i likhet med Jo, men veien 

inn i litteraturfeltet kan dog sies å være annerledes for de to forfatterne. Sam er 30 år og flyttet 

til Norge med sine foreldre da hen var tre år gammel. De kom som arbeidsinnvandrere, og har 

jobbet i typiske arbeiderklasseyrker både i hjemlandet og i Norge. Ingen av de har høyere 

utdanning, og har heller ikke vært noe særlig interessert i litteratur - men lese- og skrivelysten 

til Sam ble likevel vekket tidlig. Det var nemlig et lite bibliotek rett ved der Sam bodde, hvor 

barna pleide å tilbringe fritiden sin. Hen beskriver hvordan bibliotekarene ble som tanter for 

hen: «[De] hjalp meg med å få den kulturelle fellesrammen som jeg ikke fikk hjemme. Vi eide 

jo ikke bøker hjemme hos oss. Så jeg lånte masse bøker. Jeg kunne komme hjem med posevis 

å sitte og lese.» Rollen til bibliotekarene minner om rollen lærerne på skriveskolen hadde i Jos 

fortelling om veien inn i litteraturfeltet. Sam fremhever imidlertid dette som viktig, nettopp 

fordi foreldrene ikke kunne tilby Sam ‘den kulturelle referanserammen’ hjemme. 

«Hvert fall innenfor kulturen og litteraturen ikke minst, er den fellesrammen viktig for å komme 

seg oppover». Dette kan tolkes i retning av at foreldrene til Sam ikke besatt kulturell- og litterær 

kapital, noe Sam anser som viktig for å kunne tre inn i denne sfæren. Samtidig var foreldrene 
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veldig oppmuntrende til at hen kom hjem med posevis av bøker, og viet tiden sin til denne 

interessen. Sam startet selv å skrive litt etter hvert, og fikk oppmuntring fra de som fikk lese 

tekstene. Da Sam skulle begynne å studere valgte hen samfunnsfag, og etter studiene begynte 

hen å jobbe på en skole. Etter å ha vært i jobb i noen år så Sam en annonse i avisen om en 

skriveskole som tilbød stipend til studenter med innvandringsbakgrunn. Sam beskriver 

stipendordningen på følgende måte:  

Du kommer ikke inn fordi du er innvandrer. Ikke sant. Du kommer inn basert på hva du 

skriver, og ditt motivasjonsbrev, og ditt intervju. Det var ikke intervju da jeg gikk der, 

men nå er det intervju i tillegg. Og når du blir akseptert, da får du tilbud om stipend. Jeg 

tenker det er den riktige måten å gjøre det på. Ikke bare: Å, du liker å skrive og du har 

innvandrerbakgrunn – vær så god! Det går jo ikke. Det blir jo forskjell. Men, men den 

har gitt resultater. Og vi har mange flere forfattere med minoritetsbakgrunn på grunn av 

det. Så jeg tror det har noe for seg.  

Utsagnet kan sies å uttrykke en viss ambivalens til konseptet kvotering, som bidro til at Sam 

fikk en fot innenfor det litterære feltet. På en side skal man gi personer med minoritetsbakgrunn 

en sjanse, ifølge Sam. På en annen side skal de ikke få en sjanse basert på at foreldrene har 

innvandret til Norge. Dette kan sies å bygge på en mer generell idé om at kvotering er et 

urettferdig belønningssystem, samtidig som det er nødvendig for å få mangfold i litteraturfeltet. 

Sitatet kan også tolkes i lys av at Sam selv fikk negative reaksjoner på at hen hadde fått 

forfatterstipendet. Opplevelsen av å bli tildelt dette stipendet, som av forfatteren beskrives som 

den ‘riktige’ typen kvotering, har med andre ord ikke vært en utelukkende positiv opplevelse. 

Dette kan være med på å forklare ambivalensen i sitatet:  

 Jeg hadde noen [venner] som ble sure på meg fordi jeg fikk stipend, bare fordi jeg hadde 

minoritetsbakgrunn. Så de kranglet jeg litt med faktisk. De trodde at det ikke var den 

kvalifikasjonsgreia først da. Så de måtte jeg forsvare meg litt ovenfor dem. [De] mente 

det var dårlig gjort at jeg skulle få det. For jeg kunne jo norsk, og jeg hadde ikke dårlig 

økonomi. De mente det var diskriminering mot etnisk norske, men dem om det. Det 

kunne de gjerne mene.  

Idéen om at kvotering er «diskriminering mot etnisk norske» rokker ved grunnpremisset for 

inntaket slik Sam ser det, nemlig at hen fikk tilbudet om å gå på skriveskole grunnet den 

litterære kvaliteten i tekstene, og derav også stipendet. Opplevelsen av at ens ikke-hvithet spiller 

inn i andres forståelse av hens vei inn i feltet har også forfattere som kom inn i feltet via 

bekjentskaper (Janna) opplevd:  
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Jeg husker liksom en sånn dude som jobber i et av de mindre forlagene, som var sånn. 

Jeg vet ikke, bare antok at [boken] handlet om innvandrere. […] At det var litt den der: 

Du er bare kvotert, greia da. […] Det har jo noe med fordommer å gjøre, men det har 

også noe med sjalusi å gjøre i et ganske lite felt da. Man kan fort føle at man tar plassen 

til noen. At andre føler at du tar plassen deres da, men så er det liksom ikke sånn det 

fungerer da. Det skjønner man jo når man er der, at det ikke er sånn det fungerer liksom.  

I lys av dette kan man argumentere for at det er en skepsis til at forfattere med synlig 

minoritetsbakgrunn har blitt kvotert inn i det litterære feltet. Den litterære kapitalen de har 

ervervet seg gjennom skriveskoler eller bekjentskaper ser ut til å bli nedvurdert på bakgrunn av 

deres ikke-hvithet. Dette trekket ved forfatterne kan dermed sies å mediere deres feltspesifikke 

ressurser (Skeggs 1997: 9-13). Det kan tolkes som en form for rasialisering av forfattere med 

synlig minoritetsbakgrunn, ettersom det både rammer de som har blitt kvotert inn, og de som 

ikke har blitt kvotert inn. Dermed virker det ikke som ikke-hvithet utelukkende medieres 

positivt i litteraturfeltet: Trekket kan også mediere deres kapital negativt ved at ikke-hvithet 

begrenser hvilken posisjon det er mulig å erverve seg i feltet (Nayak 2005: 158; Vassenden og 

Bergsgard 2011: 15; 2015: 317-319).  

Sam har i likhet med de andre forfatterne møtt personer som har bidratt til at hen har akkumulert 

litterære kapital, i Sams historie virker det til at dette har vært ekstra viktig fordi foreldrene ikke 

kunne tilby hen den kulturelle referanserammen. Stipendordningen på skriveskolen var ifølge 

Sam det som muliggjorde hens vei inn i feltet: «Hadde jeg ikke fått stipend, så hadde jeg nok 

ikke studert der». Samtidig er opplevelsen av å få dette stipendet preget av ambivalens, ettersom 

det ser ut undergrave tiltroen til Sams litterære kapital. Betydningen av ikke-hvithet ser dermed 

ut til å mediere Sams litterære ferdigheter, og hva hen ønsker med litteraturen: Det kan tolkes 

som et uttrykk for rasialisering. Samtidig er det tegn i materialet til at dette skjer uavhengig av 

kvotering, og dette funnet vil jeg diskutere nærmere i neste analysekapittel. Først vil jeg 

imidlertid i lys av de idealtypiske fortellingene diskutere hvorvidt kulturelle ressurser 

forfatterne har tatt i bruk kan sies å være transnasjonale.  

4.3 Transnasjonale trekk ved kulturelle ressurser 

De idealtypiske fortellingene tyder på at det finnes noen etablerte veier inn i litteraturfeltet. 

Fortellingene viser hvordan forfatterne har tatt i bruk ulike klassespesifikke ressurser og 

omgjort de til litterær kapital, slik som økonomisk-, sosial- og kulturell kapital. Imidlertid virker 

det som noen av forfatternes litterære kapital blir mediert av deres ikke-hvithet. De ulike 
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fortellingene viser at dette skjer i ulik grad, og at det kan virke uavhengig av forfatternes 

motivasjon til å skrive. I motsetning til forfatteren jeg møte på Blå, viser historiene også 

hvordan det ikke ser ut til at forfatterne kommer fra familier hvor det har vært vanlig å jobbe i 

den norske kultursektoren. Samtidig er det et gjennomgående trekk i idealtypene (bortsett fra 

én) at foreldrene til forfatterne opplevde nedadgående sosial mobilitet da kom til Norge, 

ettersom de fleste kan sies å ha tilhørt middelklassen i hjemlandet. 

Dette tyder på en form for innvandringsseleksjon i mitt materiale (Engzell 2016; Feliciano og 

Lanuza 2017). Begrepet innvandringsseleksjon viser til hvordan oppadgående sosial mobilitet 

blant personer med foreldre som har innvandret, kan forklares ved at man i studier ikke har tatt 

hensyn til foreldres klasseposisjon i hjemlandet. Slik sett er den oppadgående sosiale 

mobiliteten overestimert blant noen minoritetsgrupper. I disse senere studiene har man 

imidlertid målt foreldres utdanning i hjemlandet relativt til befolkningen i hjemlandes 

gjennomsnittlige utdanning, og vist at den generelt er høyere blant de som har emigrert. Jeg 

argumenterer likevel ikke for at klasseposisjon er overførbart på tvers av landegrenser, for 

muligheten til å omgjøre ressursene til kapital vil være preget av ulike utfordringer, slik som at 

man må ha kunnskap om spesifikke trekk ved norske institusjoner.  

Samtidig virker det i lys av historiene som at noen kulturelle ressurser kan sies å bære preg av 

å være transnasjonale, slik som verdsetting av kulturaktiviteter. I de tre første idealtypiske 

historiene er det fremtredende at foreldrene oppmuntret og støttet opp om kulturelle aktivitet 

siden forfatterne var unge, slik som Janna sine foreldre som oppfordret til «sjelsstyrkende 

aktiviteter». Eller i Alex sin fortelling, hvor hen fremstiller det som helt naturlig at ‘alle blir lest 

for som barn’. At kulturprodusenter med synlig minoritetsbakgrunn deltar i kulturaktiviteter fra 

ung alder er et funn som samsvarer med tidligere forskning på synlige minoriteter i norske 

kulturproduksjonsfelt, men som ikke har blitt vektlagt i noen særlig grad (Vassenden og 

Bergsgard 2012: 103). Det at de kulturelle ressursene kan bære preg av å være transnasjonale 

underbygges videre ved at forfatterne forteller om familiemedlemmer som har skrevet bøker i 

hjemlandet. Til tross for at de selv mener dette ikke har hatt noen direkte innvirkning på deres 

valg, kan for eksempel foreldrenes verdsetting av slike type uttrykksformer ha vært 

betydningsfull for deres respons på barnas ønske om å skrive.  

Dette funnet kan sies å bli underbygget av tidligere forskning, som har pekt på hvordan noen 

barn av innvandrere i Norge opplever at foreldrene er involvert på en måte som minner om 

‘typisk middelklasseadferd’ (Kindt 2017: 83). På en annen side kan en slik type ressurs også 
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være knyttet til kulturen i hjemlandet, eller foreldrenes religion. Én av forfatterene, som ikke 

har hatt foreldre med middelklassebakgrunn i hjemlandet, forteller om betydningen av muntlig 

historiefortelling for hens litterære interesse:  

Sam (skriveskole m/stipend): Min bestemor hun betyr masse for meg. Og hun var 

veldig støttende for meg ja. Og lo av mine historier, jeg tror hun motiverte meg, kastet 

litt ved på bålet […] På torsdag møttes alle hos henne, da skulle det grilles, spises, og 

danses. Fordi de danser og synger. Så var det sånn: Fortell en historie. Fortell hva som 

skjedde med tante [navn], som hadde møtt noen spøkelser på badet. Du er god på denne 

historien! Jeg ble veldig bevisst på at jeg kunne fortelle historier fra jeg var veldig liten. 

I dette sitatet beskriver forfatteren blant annet bestemor som en person som har «kastet ved på 

bålet» når det kommer til hens interesse for å fortelle historier og skrive bøker. I lys av 

oppmuntringen hen fikk valgte forfatteren å satse på sine skriveferdigheter. Hen tok utdannelse 

innenfor litteratur, og senere startet hen på skriveskole. Én annen forfatter forteller om hvordan 

poesi har vært en viktig del av religionsutøvelsen i familien, og beskriver det som hens første 

møte med sjangeren: 

Alex (journalistikk): Det er en veldig stor interesse for poesi i familien min, egentlig. 

Fordi at du vet shia-muslimer de har veldig mye sånn dikt og sånn, til religionen sin og 

hendelser som har skjedd. Og sang. Så i den forstand så var det første møte mitt med 

poesi via moren min. Som ville at jeg skulle gå på en sånn scene i en moské og lese opp 

et dikt. Så hjalp hun meg med hvordan jeg skulle uttale det, og veldig sånn type ting 

som det der da. 

Bestemors oppmuntring om å fortelle historier, og mors oppmuntring til å lese opp dikt i 

moskéen, kan bli tolket som former for transnasjonal kulturell kapital som forfatterne senere 

benyttet til å akkumulere kulturell- og litterær kapital i Norge (Erel 2010). Dette funnet er et 

argument for at man må være sensitiv for at aktører kan kapitalisere på ressurser som ikke er 

nasjonsspesifikke; særlig i det litterære feltet, som er preget av internasjonale impulser og 

aktører som orienterer seg utenfor nasjonalstatens grenser (Prieur og Savage 2013: 259-262; 

Ljunggren 2015: 561). Verdsetting av kulturelle utrykker fremtrer, i lys av mitt materiale, som 

trekk ved middelklasseposisjoner som bærer preg av å være transnasjonale. Det kan også tenkes 

at det er knyttet til kulturen i foreldrenes hjemland, og/eller religionsutøvelse. Dette kan bidra 

til at forfatterne erverver seg ressurser som kan omsettes til litterær kapital i Norge, da særlig i 

det norske litterære feltet som ettertrakter ‘nye stemmer’ i litteraturen. Slik kan denne typen 

ressurs virke positivt på veien inn i det litterære feltet.  
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4.4 Oppsummering 

Jeg har beskrevet det litterære feltet fra forfatternes ståsted, som hvitt og dominert av den 

kulturelle eliten. Til tross for at nåløyet for å komme seg inn i litteraturfeltet er lite, finnes det 

likevel ulike posisjoner forfatterne kan innta. Disse ulike posisjonene bidrar til spenninger, slik 

som uenighet om hva som regnes som litterær kvalitet, og i forlengelsen av dette, hva som 

bidrar til anerkjennelse. På bakgrunn av dette har jeg skissert fire idealtypiske portretter satt 

sammen av ulike forfatterberetninger om prosessen med å bli antatt, som tyder på at det finnes 

noen etablerte veier inn i feltet. Det virker som forfatternes bakgrunn spiller inn på deres 

motivasjon for å skrive i ulik grad. Deres ikke-hvithet, i samspill med deres klassespesifikke 

ressurser, kan sies å fungere både positivt og negativt, på vei inn i det litterære feltet. 

Idealtypene viser også hvordan det ikke ser ut til at forfatterne kommer fra familier hvor det har 

vært vanlig å jobbe innenfor den norske kultursektoren. Samtidig er det et gjennomgående trekk 

i alle fortellingene, bortsett fra én (Sam), at foreldrene kommer fra middelklassefamilier i 

hjemlandet. Det kan virke som verdsetting av kulturelle uttrykk både knyttet til klasse, kultur, 

og religion i hjemlandet kan bidra til at man erverver seg ressurser som kan konverteres til 

litterær kapital i et felt som ettertrakter ‘nye stemmer’. Dermed er det grunn til å tro at forfattere 

som besitter slike ressurser har bedre muligheter til å komme seg inn i det litterære feltet.  



54 

 

5 Forfatterne i møte med den hvite 

offentligheten   

Da Khemiri ble intervjuet i 2005 av en anmelder i Aftenposten etter hans utgivelse av boken 

‘Et öga rött’, ble han konfrontert med at han fort kunne bli stemplet som innvandrerforfatter 

hvis han fortsatte å skrive om den samme tematikken. «Den betegnelsen er rasistisk. Det er å 

kategorisere meg ut ifra blodsbånd, og det at jeg har innvandrerblod. Jeg er forfatter. Men 

kanskje har jeg tapt idet jeg sier dette også.» (Naveen 2005). Khemiri har, i likhet med 

forfatterne jeg har snakket med, foreldre som har emigrert, men til tross for at han selv er født 

i Sverige ser ‘klistremerket innvandrer’ ut til å forfølge han. I forrige analysekapittel viste jeg 

hvordan forfatterne kan sies å ha ulik klassebakgrunn, ulike motivasjoner for å tre inn i det 

litterære feltet, og derav også befinner seg i ulike deler av feltet. Samtidig er intervjuutdraget 

med Khemiri beskrivende for hva de forteller om deres møte med ‘den hvite offentligheten’, 

noe jeg ønsker å belyse i dette kapittelet. De beskriver nemlig hvordan deres synlige 

minoritetsbakgrunn ser ut til å fjerne fokuset fra den litterære kvaliteten i deres verk, og øke 

fokuset mot dem som representanter for innvandrere i Norge.   

5.1 Hva er ‘innvandrerlitteratur’?  

I introduksjonskapittelet beskrev jeg hvordan ‘Et öga rött’ kan sies å ha bidratt til at startskuddet 

gikk for søken etter ‘Den store norske innvandrerromanen’. I samtalen med forfatterne kom det 

frem at de alle har gjort seg noen tanker rundt begrepet, og at de har måttet forholde seg til sin 

ikke-hvithet i resepsjonen av bøkene. Begrepet i seg selv er imidlertid ikke det som står i fokus 

i denne oppgaven, men rasialiseringen noen av forfatterne kan sies å oppleve, og hvordan denne 

skyggelegger deres besittelse av litterær kapital. Selv om begrepet ikke er i fokus er det likevel 

nødvendig med en beskrivelse av hvordan forfatterne og redaktørene tolker slike 

kategoriseringer. Derav vil jeg i det følgende kort presentere ulike syn på dette.  

Sam (skriveskole m/stipend): Det finnes jo ikke en innvandrerroman, men hvis vi skal 

få lov til å lage en klisjé så er det Torgrim Eggen og Hilal. 

 

Sitatet fremhever hvordan forfatteren er motvillig til å kategorisere bøker som 

‘innvandrerromaner’ eller ‘innvandrerlitteratur’, noe som er et gjennomgående trekk i 

materialet. «Jeg klarer ikke, jeg klarer ikke å fylle det begrepet. Jeg kan ikke komme med en 
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definisjon av det», uttalte en redaktør ved et forlag. Ovennevnte forfatter beskriver også 

hvordan hen mener at det ikke finnes noe slikt som en innvandrerroman, men at boken ‘Hilal’ 

var det nærmeste man hadde kommet en slik utgivelse i Norge. Dette eksempelet kan imidlertid 

sies å være utypisk, ettersom det virker å være en enighet blant de jeg snakket med om at norsk 

litteratur som betegnes slik må være skrevet av norske forfattere med synlig 

minoritetsbakgrunn.  

 

Én av forfatterne, som kom inn via sitt journalistiske virke (Alex), forteller om dette ved å 

understreke at norske forfattere som Åsne Seierstad (og Eggen) aldri blir kategorisert som 

‘innvandrerforfattere’, selv om de skriver om innvandrertematikk: «Det blir jo ikke sagt at det 

er innvandrerlitteratur, men jeg tror at hvis man er innvandrer og skriver så blir det automatisk 

innvandrerbok liksom». I dette analysekapittelet vil det fremkomme at denne kategoriseringen 

ikke nødvendigvis skjer «automatisk», men samtidig er det noe alle forfatterne har måttet 

forholde seg til uansett hvilken type litteratur de skriver. Én av de mer etablerte forfatterne 

beskrev hvordan hens verk ble tolket i lys av foreldrenes innvandrerbakgrunn, og fremhever 

særlig mottakelsen av én bok hen hadde skrevet:  

 

Jo (skriveskole): Da den boka kom ut, og den handler jo veldig mye om sorg. Og den 

handler mye om liksom bunnløs sorg, miste barna sine liksom. Da den kom ut, så ble 

den boka så veldig lest [i lys av min bakgrunn]. […] Og dette her var da ett år etter 

Utøya. Og jeg er helt sikker på at hvis den boka hadde blitt skrevet av en etnisk norsk 

person, så ville den boka hatt mye større grad av belysning på sorghistorien, og det å 

miste ungene sine historien.  

 

Ettersom Jo kan sies å være blant forfatterne som skriver «litteratur for litteraturens skyld», 

virker det urimelig å tenke at opplevelsen av at ens ikke-hvithet blir fremhevet i møte med den 

hvite offentligheten er begrenset til forfatterne som mener litteraturen er et redskap for å fortelle 

historier som ikke blir hørt. Samtidig bør det nevnes at dette perspektivet er fra forfatternes 

ståsted: Anmelderne og journalistene de har møtt kan ha en annen virkelighetsforståelse. 

Likevel argumenterer jeg for at forfatternes fortelling om møte med den hvite offentligheten er 

viktig å belyse, da historien er gjennomgående i materialet (jf. Eide 2010: 65; Sandberg 2010: 

461-463).  

 

 



56 

 

5.2 ‘Catch-22’  

I møte med forlagene virker det som de fleste forfatterne var trygge på at det var deres litterære 

kapital (jf. Skriveferdigheter; evnen til å fortelle historier) som var årsaken til at de hadde blitt 

antatt og utgitt. Samtidig ble denne tryggheten utfordret i resepsjonen av boken, og særlig i 

møte med mediene. Noen av forfatterne opplevde – som nevnt tidligere – selv før boken var 

utgitt at det var en viss forventning om at de skulle skrive om innvandrere. Én av forfatterne 

jeg snakket med fortalte blant annet om en negativ opplevelse i møte med en journalist:   

Janna (bekjentskaper): Jeg opplevde jo at folk trodde at jeg skulle skrive om 

innvandrere. Eh. Jeg ble intervjuet av [en journalist], rett før boka slapp ut i 

bokhandleren. Og han journalisten stod liksom i stua mi, han hadde nettopp kommet inn 

også var jeg sånn: Ja, har du lest boka? Han bare: Ja, det har jeg. Bare: Ja, du har sikkert 

blitt kontaktet av masse journalister? Jeg bare: Nei, bare deg liksom. Så var han bare 

sånn: Jammen, du har jo skrevet en bok om innvandrere. Eller et innvandrermiljø, eller 

noe sånt. Så sa jeg bare sånn: Nei, det har jeg ikke. Hva fikk deg til å tenke det? Har du 

lest boka? Han bare: Ja, det har jeg. Men det var ett eller annet. Jeg bare: Okay? Også 

tror jeg også han skjønte at det ble litt kleint. Så var jeg sånn: Hva var det liksom? For 

det kan godt være det. Den sier jo ingenting om det, men det er ikke noe uttalt at det er 

ett eller annet innvandrermiljø da. Også var det sånn: Nei men, hovedpersonen heter 

[…]. Så jeg bare antok at det var et utenlandsk navn. Jeg bare: Åja, det er veldig 

internasjonalt da. Men så jeg var litt sånn der: Okay, det var litt sært da. Men når jeg satt 

der så følte jeg sånn skikkelig: Shit, nå føler jeg liksom at jeg har skuffet en halv verden. 

Som på en måte har fått en belønning gitt ut bok, også skriver jeg ikke om innvandrere.  

Forfatteren opplevde, i likhet med andre, at det var en forventning til at hen skulle skrive om 

innvandrermiljøer. Forfatterens vei inn i litteraturfeltet lignet Jannas, og vedkommende kan 

dermed sies å være mer opptatt av den litterære verdien. Hens tilnærming til litteraturen kan 

være en forklaring på at forfatteren opplevde «å skuffe en hel verden», ettersom hen ikke var 

motivert av at boken skulle være et bidrag i en større debatt om rasisme eller norskhet. Samtidig 

som at det var forventet, opplevde andre forfattere - som hadde skrevet frem karakterer med 

navn som ikke var norskklingende - å bli kritisert for dette av anmeldere. De ble mottat 

medformuleringer som: «dette er ikke den store norske innvandrerromanen», eller fikk høre at 

«nå som [hen] har fått unna den obligatoriske innvandrerboken, så kunne [hen] gå videre til noe 

annet».  

I møte med redaktører virket det imidlertid ikke å være en slik forventning tilstede. Én av 

redaktørene kan sies å etterspørre det motsatte, selv om forventningen til forfattere med synlig 

minoritetsbakgrunn kan sies å være den samme.  
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Redaktør: Jeg driver jo og venter på at noen skal kunne skrive om noe som ikke handler 

om de selv. Den gangen jeg får ett manus hvor en jente eller gutt med 

minoritetsbakgrunn ikke skriver om det å være minoritet […]. Jeg har aldri fått ett manus 

fra en jente eller gutt med minoritetsbakgrunn som skriver om noe annet […]. Og det 

savner jeg veldig.  

 

Redaktøren uttrykker et ønske om at forfattere med synlig minoritetsbakgrunn skal ‘skrive om 

noe annet’ enn sin minoritetsbakgrunn, ettersom hen aldri har fått et manus som handler om 

noe annet. Samtidig kan denne forventningen, om å ikke inspireres av sin bakgrunn, bære preg 

av å være spesifikt rettet mot forfattere med synlig minoritetsbakgrunn. Da Karl Ove Knausgård 

ga ut seks bind om å være hvit middelklassemann, var det ingen som påpekte at historien til 

hvite middelklassemenn hadde blitt tematisert nok. Dette kan sies å støtte opp argumentet om 

at forfattere skriver for andre aktører med lignende virkelighetsoppfatning (Bourdieu 1993: 44-

46). I lys av disse historiene virker forventningene til forfattere med synlig minoritetsbakgrunn 

motstridende. Dette minner om en form for ‘Catch-22’ – damned if you do, damned if you 

don’t.  

 

Det er imidlertid viktig å påpeke at de paradoksale forventningene også rammer andre 

forfattere, som for eksempel kvinner. Andersen (2009) viser blant annet hvordan kvinnelige 

forfattere tidligere har blitt kritisert for å kun tematisere opplevelsen av å være kvinne, eller 

hvordan de tematiserer kvinner på en måte som ikke var akseptert i offentligheten da bøkene 

ble utgitt. Det samme kan sies å være gjeldende for forfattere med arbeiderklassebakgrunn. 

Denne type forventning til forfattere med synlig minoritetsbakgrunn virker imidlertid også til å 

strekke seg utover i det norske kunst- og kulturfeltet. Da jeg var på et arrangement om 

betydningen av klassebakgrunn i kunst- og kulturen, sa en yngre kunstner med synlig 

minoritetsbakgrunn at det må være mulig «å være seg selv, alt man er». Slik jeg tolket personen 

refererte dette til at man som synlig minoritet ikke alltid må være forventet å lage kunst som 

reflekterer opplevelsen av å være ‘ikke-hvit’ eller ‘flerkulturell’.    

5.3 «Skal man hele tiden være en representant for 

fargen sin?» 

Det kan virke som det eksisterer blandede forventninger til forfattere med synlig 

minoritetsbakgrunn, fra både journalister og redaktører. De fleste forteller at de oppfatter denne 

forventningen som både noe positivt, og noe negativt. Forfattere som er opptatt av ‘litteratur 
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for litteraturens skyld’ snakker som regel om dette i negative termer. De virker frustrerte over 

at det til en viss grad kan bidra til at de mister statusen som skjønnlitterære forfattere, og den 

friheten det innebærer. Forfatterne som var mer opptatt av litteratur som et bidrag i 

samfunnsdebatten, og uttrykket et ønske om å skildre miljøer og erfaringer som var underbelyst 

i offentligheten, beskrev hvordan det kunne være positivt for deres forfatterskap - ettersom det 

kunne bidra til at de fikk flere anmeldelser, og slik ble hørt.  Samtidig som den sistnevnte 

gruppen kan sies å se positive sider ved kategoriseringen, er de også opptatt av å fremheve at 

dette er en problematisk kategori. De opplever nemlig ofte å bli fremstilt som representanter for 

en gruppe, fremfor enkeltindivider som har skrevet en bok.   

 

Janna (bekjentskaper): Når jeg møtte noen av de mediene og sånt, så følte jeg veldig 

det der at du skal være sånn sannhetsvitne for et eller annet. De er veldig på jakt etter 

liksom sannhetsvitner. Hvordan er det egentlig liksom? Og den tenkte jeg ikke så mye 

på, men det syntes jeg var litt kjipt egentlig. Fordi igjen da, dette er ikke en faktabok. 

Det er ikke et vitenskapelig verk, eller noe som helst. Det er bare en skjønnlitterær 

roman, skrevet av én person… Og det er fiksjon, og det er liksom. Ja. Det er jo ingen 

andre forfattere som blir avkrevd det samme da. Altså, prøver å finne noen eksempler 

liksom. Så det er nok en sånn, den der ligger nok ekstra for folk som har 

minoritetsbakgrunn, eller skriver om sånne ting da. Som andre forfattere ikke trenger.  

En annen forfatter, som kom inn i feltet på lignende vis som jeg skisserte med historien om 

Alex, uttrykket denne frustrasjonen på følgende måte:  

 

Alex (journalistikk): Skal man hele tiden være en representant for fargen sin? Eller 

skal man bare være ett individ? Det høres ut som en bisarr sammenligning, men det er 

litt som den OJ Simpson greia. OJ ville jo bare være OJ.  

 

Beskrivelsen av å bli et sannhetsvitne eller et talerør for en gruppe sammenfaller med tidligere 

forskning fra Sverige. Nilsson (2008; 2010) fremhever blant annet hvordan litteratur skrevet av 

forfattere med minoritetsbakgrunn blir lest gjennom et etnisk filter. Verkene blir ansett som 

‘autentiske’, i den forstand at de tolkes som sanne beretninger av hvordan det er å vokse opp i 

et innvandrermiljø. Som nevnt tidligere kan en argumentere for at slike kategoriseringer til dels 

grunner i bøkenes tematikk. Imidlertid har jeg vist hvordan alle forfatterne må forholde seg til 

den type lesning.  

 

Slike kategoriseringer er ikke kun av betydning for forfatternes forståelse av sin egen posisjon 

i det litterære feltet, men de kan også få reelle konsekvenser for hvordan majoriteten forstår 
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samfunnet. I Danmark ble for eksempel diktsamlingen til Yahya Hassan nærmest et politisk 

virkemiddel for å belyse hvor dårlig det hadde gått med integreringen i det danske samfunnet 

(Hansen 2013; Larsen 2013). Det kroppsliggjorte ikke-hvite trekket ved forfatterne kan dermed 

sies å overskygge deres litterære kapital (Skeggs 1997: 9-13). De opplever en form for 

posisjonering basert på deres ikke-hvithet, som kan anses som rasialisering, da de blir tillagt en 

posisjon som innvandrer. Samtidig kan det virke som denne posisjoneringen som innvandrer i 

noen tilfeller er tett knyttet til posisjoneringen som muslim. Én forfatter som kom inn i feltet på 

lignende vis som idealtypen Jo, forteller hvordan hen ble et talerør for muslimer i Norge - til 

tross for at hen selv ikke er muslim.  

 

Jo (skriveskole): Fordi jeg har skrevet en bok om et miljø som har mange innvandrere, 

så er jeg med en gang et sånt talerør for sånn tematikk. Men jeg har jo også tatt veldig 

avstand fra det, for det er ikke det som er mitt prosjekt. Å bli spurt om sånn hijab for 

eksempel, jo jeg er oppvokst på […] jeg kjenner, jeg kjente mange som går med hijab. 

Men jeg er jo ikke muslim, og jeg kommer ikke fra et muslimsk land. Hvorfor skal noen 

gidde å høre på hva jeg har å si om det? 

 

Forfatteren distanserer seg fra kategoriseringen ved å påpeke at hen selv ikke er en del av den 

gruppen hen ble representant for. Under intervjuet forteller forfatteren hvordan hen er født i 

Norge og vektlegger denne tilhørigheten. Samtidig er sitatet interessant ettersom det kan tyde 

på en form for rasialisering av muslimer, som blant annet Steve Garner og Saher Selod (2015) 

har fremhevet. Det virker som at forfattere som er ikke-hvite, oppvokst et sted preget av 

mangfold, og skriver frem karakterer med navn som ikke er norskklingende, blir ansett som 

representanter for innvandrere, og i forlengelsen av dette muslimer. Dette kan sies å støtte opp 

under tolkningen om at verkene til forfattere med synlig minoritetsbakgrunn blir ansett som 

autentiske (Nilsson 2008; 2010).  

 

Én annen nærliggende tolkning er at forfatterne blir ‘tokens’ i et felt som er dominert av den 

hvite middelklassen, og dermed også i samfunnet for øvrig. Rosabeth Moss Kanter (1997) 

argumenterer for at synlige minoriteter kan få posisjonen som tokens i sin studie av 

samhandlingsdynamikker innad i grupper med en skjev sammensetning av aktører. Tokens 

defineres av ‘de dominerende’, basert på tilskrevne egenskaper ved minoriteter som er lett å 

observere. Slik sett sammenfaller begrepet til en viss grad med begrepet rasialisering, bare at 

det her snevres inn på betydningen av ikke-hvithet.  
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Representasjonen av tokens er ofte noe nytt i det gitte feltet, og konsekvensen av den relativt 

skjeve gruppefordelingen kan være at de blir behandlet som representanter for en gruppe, noe 

som innsnevrer aktørenes mulighetsrom. Dette svarer til forfatternes beskrivelse av å bli ansett 

som sannhetsvitner. Kanters (1997) studie kan dermed virke relevant i denne sammenhengen 

for å forstå forfatterens opplevelse, samtidig er det verdt å merke seg at det først og fremst er i 

møte med mediene og offentligheten at denne token-statusen gjør seg gjeldende. Jeg diskuterer 

ikke samhandlingen innad i gruppen, slik Kanter gjør. Hovedpoenget er imidlertid at forfatterne 

opplever å bli representanter for en gruppe, noe de ikke ønsker. Det er samtidig noe uklarhet 

rundt hvorvidt andre er enige i at de ikke ønsker denne posisjoneringen.  

 

Én av forfatterne jeg snakket med, som kom inn i litteraturfeltet på samme vis som idealtypen 

Jo, beskriver nemlig møte med den hvite offentligheten på et annet vis. Forfatteren er veletablert 

i det litterære feltet, og uttrykker at hen ikke er opptatt av hva offentligheten synes om bøkene 

hen skriver. Vedkommende var mer opptatt av å få anerkjennelse fra de som befinner seg i det 

litterære feltet, og kan dermed sies å befinne seg nærmere den autonome delen av feltet 

(Bourdieu 1993; 1996b). En av grunnene til at hen har unngått klistremerket 

‘innvandrerforfatter’, mener hen skyldes at hen selv ikke ønsket «å gjøre et nummer ut av det»:  

Jo (skriveskole): Jeg kan ikke forholde meg til noe som heter ‘innvandreroman’. Den 

slags useriøse – for ikke å bruke sterkere ord – klassifiseringer finner du nesten bare i 

Skandinavia, og særlig i Norge. Samtidig er det kanskje slik at mange av de som får 

denne merkelappen, ber om det selv. Direkte eller mindre direkte. Kan hende fordi det 

fører til en del oppmerksomhet rundt bøkene de skriver. Og det finnes jo anmeldere og 

journalister som også har lyst til å lage ett nummer ut av det. 

 S: Når du sier at noen av disse forfatterne ber om det, hva mener du da?  

Jo (skriveskole): Altså… Det finnes enkelte som liker å ha en eksotisk aura rundt 

bøkene de skriver, uten at jeg med dette vil generalisere. For meg dreier det seg om noe 

helt annet: den seriøse litteraturen er tvert imot en radikal kritikk av den slags 

kategoriseringer og eksotiseringer.   

Forfatteren kan sies å oppfatte klistremerket innvandrer som noe forfatterne påfører seg selv, 

de har bedt om det ved å fremme seg selv eller deres verk som ‘eksotiske’. Ifølge hen selv er 

den ‘seriøse litteraturen en kritikk av slike eksotiseringer’. Dermed kan man tolke utsagnet i 

retning av at de andre forfatterne egentlig ikke er opptatt av den litterære verdien.  

Vedkommende selv er opptatt av litterær verdi, og har kjempet hardt for å ikke bli omtalt som 

innvandrerforfatter. Dette har hen gjort ved å snakke med forlaget om hva som skal stå (og ikke 
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stå) i kolofonen da hen debuterte, og hen har unngått spørsmål rundt ens bakgrunn i møte med 

journalister. Dermed legger vedkommende ansvaret for at andre forfatterne opplever at de blir 

representanter for en gruppe et annet sted, nemlig hos forfatterne selv. Dette kan sies å 

understrekes av vedkommende da hen – i motsetning til de fleste andre jeg intervjuet – uttrykket 

at det var et visst mangfold blant aktører som deltok på litterære arrangementer. Ettersom 

forfatteren virket å være selvsikker i sin posisjon, utfordret jeg dette utsagnet:  

S: For jeg snakket med én litt yngre forfatter, som hadde gitt ut bok og var på en av disse 

festene. Og vedkommende hadde på en måte tenkt litt på, sånn: Åj shit, jeg er den 

eneste…  

Jo (skriveskole): ... mindre «lyse»? Hehe. Ja. Nei, hva skal jeg si? Dette er ikke noe jeg 

vil uttale meg om. Jeg forstår lite av dette og trodde at vi mennesker for lengst var ferdige 

med slikt. Hvis en forfatter har kommentert noe sånt, så tenker jeg at det dreier seg om 

noe følelsesmessig i vedkommende selv. Hvis du selv ikke er opptatt av noe, så tenker 

du ikke på det en gang. Men folk har ulike erfaringer, og mye av det avhenger av ens 

eget blikk på verden, og hva slags følelse man selv har.   

Forfatteren fremhever i dette sitatet egne følelser rundt hudfarge. Det kan tolkes i retning av at 

det ikke er andre som rasialiserer, men at forfatterne som opplever å bli sannhetsvitner i møte 

med den hvite offentligheten bedriver selv-rasialisering (Nayak 2005; Andersson 2007b; Gans 

2017: 348). Selv-rasialisering kan defineres som en strategi hvor man tar i bruk sin ikke-hvithet 

for å fremme egne livssjanser i spesifikke felt (Gans 2017: 348). I lys av det teoretiske 

perspektivet jeg har anlagt, kan man beskrive det som at forfatterne kapitaliserer på sin ikke-

hvithet, og ikke sin litterære kapital i litteraturfeltet. Vedkommende har ifølge hen selv nemlig 

aldri opplevd at hens litterære kapital blir skyggelagt av egen ikke-hvithet, med unntak av 

journalister som ønsket å spørre om hens bakgrunn da vedkommende debuterte. Dette 

fremhever et viktig poeng, nemlig at ikke alle synlige minoriteter opplever å bli rasialisert.  

Det kan være mange grunner til at forfatteren ikke har opplevd å bli posisjonert som 

sannhetsvitne, eller blitt lest gjennom et etnisk blikk. Det er muligens fordi forfatteren var forut 

for posisjoneringen, men det kan også skyldes hvor forfatteren befinner seg i det litterære feltet. 

Hen omtaler sine verk som en del av den norske samtidslitteraturen, og har vokst opp med 

foreldre som jobbet innen kulturproduksjonsfeltet i hjemlandet. I forlengelsen av dette virket 

det under intervjuet som at forfatteren i større grad enn de andre forfatterne orienterer seg i et 

slags kosmopolitisk litterært felt. Dette ble særlig fremhevet da forfatteren snakket om hvordan 

klistremerket-tendensen var noe som preget den Skandinaviske litteraturen: «Vi har ikke den 

intellektuelle kulturen i Norge som de har i Frankrike, som de har i Tyskland, dessverre.». Dette 
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kan tolkes i retning av at forfatteren distanserer seg fra kategoriseringen, da det ikke er relevant 

for det kosmopolitiske litterære feltet hen selv posisjonerer seg i.  

Douglas B. Holt (1997) fremhevet i sin forskning hvordan aktører med høy grad av kulturell 

kapital har en virkelighetsforståelse som spenner utover landegrenser. De har ressursene til å 

reise, og bo andre steder, dermed uttrykker de sin kulturelle klassebakgrunn i lys av å være 

verdensvante. Den litterære kapitalen forfatteren besitter kan slik sies å bære preg av å være 

transnasjonal, ettersom hen orienterer seg i et transnasjonalt litterært felt (Prieur og Savage 

2013: 259-262; Ljunggren 2015: 561). I lys av denne forskningen kan man argumentere for at 

forfatteren skiller seg fra de andre forfatterne når det kommer til opplevelsen av møte med den 

hvite offentligheten, fordi hens klassebakgrunn og hens posisjon i det litterære feltet skiller seg 

fra andre forfattere jeg har snakket med.  

Fokuset på klassebakgrunn som en forklaring på hvorfor forfatterens beskrivelse av møte med 

den hvite offentligheten er ulik, kan imidlertid sies å bli utfordret av forskning som viser 

hvordan aktører med arbeiderklassebakgrunn, som bor i samfunn preget av mangfold, også 

orienterer seg utover nasjonalstatens grenser (Vertovec 2007). Forfatterens oppfattelse av møte 

med den hvite offentligheten kan dermed også forklares ved at hen ikke er opptatt av å nå 

utenfor det litterære feltet med hens verk, et argument som jeg vil redegjøre nærmere for videre. 

Hovedpoenget er imidlertid å vise til at det er variasjon i hvordan forfatterne opplever møte 

med den hvite offentligheten. Samtidig blir argumentet om at forfatterne ‘ber om det selv’ 

utfordret, ved at alle jeg har snakket med forteller om hvordan de er opptatt av å unngå 

klistremerket innvandrer. De reposisjonerer seg selv både før, og etter, utgivelsen av bøkene 

sine.  

5.4  «Jeg vil ikke bli noens maskot»  

At forfatterne ønsker å unngå posisjoneringen som innvandrer når de debuterer er et 

gjennomgående trekk i materialet, uavhengig av hvilken vei inn i feltet forfatterne har hatt. De 

forteller, på samme vis som forfatteren ovenfor, at de har vært nøye på å kommunisere med 

redaktøren når det kommer til markedsføringen av bøkene. Ved å uttrykke for redaktøren og 

forlaget at man ikke ønsker eksotifisering – både med tanke på hva som skal være på forsiden 

av boken, og hva som skal stå i kolofonen – er man føre var. Én av forfatterne forteller om 

hvordan dette hadde innvirkning på hvilket forlag hen valgte å samarbeide med:  
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Alex (journalistikk): Altså, du vet at det for eksempel finnes sånne bedrifter i land som 

USA, bedrifter som når de skal profilere seg selv i det offentlige rom sørger de for å ha 

en minoritetsperson i en eller annen posters. Jeg husker jeg leste en veldig god sak på 

det. Det var en fyr som var mørkhudet han ble utstilt i de posters men hadde ingenting 

å gjøre, i avdelingen. Han jobbet ikke der engang.  Og det var bare for at de skulle vise 

hei se vi fremmer mangfold, dette er viktig for oss. Og det er på en måte det jeg ikke vil 

bli. Jeg vil ikke bli noens maskot, jeg vil ikke bli en eller annen forlags maskot, jeg vil 

ikke bli en person som man utspiller, som man viser frem. Jeg vil ikke bli noens alibi 

rett og slett. […] Jeg vil være et selvstendig individ som ja, kan takke ja til å skrive en 

bok en eller annen dag, men som gjør det på egne premisser. Det er derfor jeg sa nei til 

[et stort norsk forlag]. […] Nei, sorry, jeg skal fortsette å svømme med smalfish. Fordi 

det er meg for øyeblikket, jeg kjenner meg selv mest i igjen [i de folka som jobber på 

det mindre forlaget].  

 

Forfatteren beskriver hvordan hen er opptatt av å få muligheten til å være noe mer enn bare en 

ikke-hvit stemme i litteraturfeltet, og samfunnet for øvrig. Til tross for et ønske om å fremme 

historier som ikke blir hørt er dette viktig for vedkommende. Derfor velger hen et mindre forlag, 

som hen stoler på, slik at hen ikke ender opp med å «bli noens maskot». Hen kan dermed sies 

å til en viss grad være forut for posisjoneringen, og i likhet med andre forfattere opptatt av å bli 

ansett som en forfatter og et individ. Dette kan tolkes ved å trekke veksler på feltteori, som 

beskriver hvordan det innenfor litteraturfeltet og kunst- og kulturfelt generelt, er et fokus på 

individualitet (Bourdieu 1993: 58). Man må skille seg ut for å bli anerkjent. Samtidig som alle 

forfatterne uttrykker at de ønsker et fokus på den litterære kvaliteten, er tilnærmingene deres 

likevel noe ulike etter at de har debutert.   

 

Forfattere som hadde en lignende vei inn i feltet som jeg beskrev ved idealtypen Jo 

(skriveskole), er i større grad tilbøyelige til å «kjøre forbi skiltet» slik én av forfatterne 

formulerte det. Altså, å ikke bry seg om at man blir lest gjennom et etnisk blikk, eller blir 

posisjonert som sannhetsvitne. De legger vekt på at «man ikke har noe makt over hva 

journalister skriver», de har bare makt over hva de selv sier under eventuelle intervju. De legger 

dermed ansvaret over på seg selv når det kommer til hva som blir skrevet om dem i 

offentligheten. Samtidig virker det som medienes kategorisering kan få en innvirkning når det 

kommer til noen av forfatternes tilnærming til litteratur. Én forfatter beskriver hvordan 

posisjoneringen har ført til at hen vil gjøre neste bok ‘mer hverdagslig’:  
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Alex (journalistikk): Jeg skriver jo litteratur for alle. Men det skal jeg være litt mer 

opptatt av til neste gang jeg skriver noe, at boka… At det for eksempel er… La oss si at 

det er en muslimsk familie, at det likevel er barn som… at dattera liksom heter Sara og 

sånne ting, at man gjør det helt hverdagslig. 

 

Det å gjøre neste bok mer hverdagslig innebærer for denne forfatteren å skrive frem karakterer 

som har norskklingende navn. Slik ønsker vedkommende å reposisjonere seg, i lys av 

offentlighetens blikk på verket hens, for å unngå å bli innvandrerforfatter. Det kan sies å stå i 

strid til hva Khemiri uttrykte, nemlig at han var forfatter uansett hva han skrev om. De ulike 

tilnærmingene til posisjoneringen forfatterne opplever i møte med den hvite offentligheten, kan 

tolkes som uttrykk for hvem de ønsker å nå med sine verk. Forfattere som har kommet inn i 

feltet på lignende vis som idealtypen Jo (skriveskole), er mer opptatt av anerkjennelse blant 

aktører i litteraturfeltet. Dermed er det ikke like viktig for dem hvordan verkene deres oppfattes 

av samfunnet for øvrig. Imidlertid ønsker forfattere som for eksempel hadde en lignende vei 

inn som Alex (journalistikk), i større grad å nå ut til befolkningen med sine historier. Dermed 

kan dette også føre til et ønske om å tilpasse fortellingene, slik at deres intensjon med verket 

blir tydeligere. Samtidig er det andre forfattere som skriver frem karakterer med navn som ikke 

er norskklingende, og ønsker å nå ut til befolkningen med deres verk, som uttrykker at de er 

uenige i posisjoneringen av dem som sannhetsvitner eller innvandrerforfattere. Dette er en 

reposisjoneringsstrategi jeg vil gjøre nærmere rede for i det neste analysekapittelet. Da det kan 

sies å være tett koblet til forfatternes konstruksjon av gruppetilhørighet, og i forlengelsen av 

dette, deres virkelighetsoppfatning.  
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5.5 Oppsummering  

I dette analysekapittelet har jeg fokusert på hvordan forfatterne erfarer møtet med den hvite 

offentligheten. Jeg har vist hvordan de utsettes for motstridende forventninger fra både 

journalister og redaktører når det gjelder hva de skal skrive om. Særlig i møte med mediene 

forteller de at de blir forsøkt posisjonert i lys av sin ikke-hvithet, uavhengig av deres vei inn i 

feltet. Verkene blir ofte lest gjennom et etnisk blikk, og dette kan sies å være et argument for at 

ikke-hvithet skyggelegger den litterære kvaliteten. Forfatterne som har skrevet frem karakterer 

med navn som ikke er norskklingende opplever, i tillegg til den etniske lesningen, å bli 

posisjonert som sannhetsvitner eller talerør for innvandrergrupper i Norge. Jeg redegjorde for 

hvordan én av forfatterne mener at de som blir ansett som sannhetsvitner har bedt om dette selv, 

da de ønsker denne oppmerksomheten.  

Argumentet om at forfatterne bedriver selv-rasialisering, virker imidlertid å bli utfordret av at 

alle forfatterne forteller hvordan de forsøker å være forut for posisjoneringen som innvandrer. 

Tilnærmingene deres kan likevel sies å være ulike etter at de har debutert, noe som kan tenkes 

å ha en sammenheng med hvem de ønsker å nå med deres verk. Forfattere som har hatt samme 

vei inn i det litterære feltet som Jo (skriveskole), forsøker så langt det lar seg gjøre å ikke bry 

seg om medienes kategorisering.  Andre forfattere som er mer opptatt av å nå ut til befolkningen 

med deres verk, slik som for eksempel Alex (journalistikk), ser ut til å forsøke å tilpasse sine 

fremtidige litterære verk, slik at de ikke blir definert som innvandrerforfattere. Samtidig er det 

noen av de yngre forfatterne som legger vekt på at de ønsker å forhandle hva som anerkjennes 

som en norsk fortelling, og dette vil jeg redegjøre nærmere for i det følgende analysekapittelet. 

Jeg fremhever denne reposisjoneringsstrategien som kampen om den norske fortellingen.  
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6 Kampen om ‘den norske fortellingen’  

“An artist’s duty as far as 

I’m concerned, is to reflect 

the times” 19 

Tidligere har jeg redegjort for forfatternes beskrivelse av det litterære feltet, og fremhevet fire 

idealtypiske fortellinger om veien inn i feltet. Jeg har også vist hvordan forfatterne, i møte med 

den hvite offentligheten, opplever at deres ikke-hvithet skyggelegger deres litterære kapital. 

Ettersom forfatterne ikke ønsker dette, tar de i bruk ulike reposisjoneringsstrategier som kan 

sies å reflektere hvilket publikum de retter seg mot. Samtidig ønsker noen av de yngre 

forfatterne - som vil nå ut til befolkningen med sine verk - å utfordre posisjoneringen. De 

argumenterer i tråd med ovennevnte sitat, hentet fra et intervju med sangeren og aktivisten Nina 

Simone, for at deres historier er refleksjoner av det norske samfunnet.  

I forlengelsen av dette mener de at deres verk ikke bør bli kategorisert som innvandrerlitteratur. 

Jeg vil derfor i det følgende fremheve denne formen for reposisjonering, og fremme en mulig 

forklaring på hvorfor de ønsker å utfordre posisjoneringen. Jeg argumenterer for at 

reposisjoneringsstrategien kan tolkes som en kamp om legitime representasjoner av den norske 

virkeligheten. Forfatterne anser nemlig seg selv som norske, og vektlegger deres 

klassebakgrunn samt erfaringer med å være ikke-hvit nordmann, som viktige for deres 

virkelighetsforståelse. Samtidig virker de å være preget av en form for ‘double consciousness’, 

som i denne sammenhengen viser til at de anser seg som norske og ikke-hvite. Dette danner et 

empirisk argument for hvorfor man teoretisk ikke burde sette likhetstegn mellom nasjonalstaten 

og samfunnet i forskning på synlige minoriteter.  

6.1  «Det er jo norske historier liksom» 

Som beskrevet i innledningskapittelet er ikke merkelapper som innvandrerlitteratur, eller 

posisjoneringen av forfattere som sannhetsvitner, utelukkende et norsk fenomen. Verkene til 

brittiske forfattere som for eksempel Hanif Kureishi, Zadie Smith, og Gautam Malkani har 

siden de debuterte blitt lest som autentiske fortellinger, og forfatterne har i forlengelsen av dette 

blitt ansett som talerør for unge mennesker med innvandrerforeldre. Det kan se ut til at forfattere 

                                                 
19 Intervjue med Nina Simone, videoklipp hentet fra YouTube (Simone 2013)  
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fra land med en lengre innvandringshistorie har inspirert kulturprodusenter på tvers av 

nasjonalstatlige grenser til å tematisere lignende fortellinger (Andersson 2010: 12-13).  

 

Samtidig er det en tendens i materialet at de yngre forfatterne, som ønsker å nå ut til 

offentligheten med sine verk og har skrevet frem karakterer med navn som ikke er 

norskklingende, er mer frustrerte over posisjoneringen som sannhetsvitner. I likhet med alle 

forfattere jeg har intervjuet ønsker de ikke at journalister skal klistre innvandrermerkelapper på 

deres fortellinger, men deres reposisjoneringsstrategi er annerledes enn de jeg har skissert 

tidligere. De ‘kjører ikke forbi skiltet’, og de vil heller ikke tilpasse deres fremtidige litterære 

verk. Deres ønske er tvert imot å utfordre rammene for hva som anerkjennes som en norsk 

fortelling. Dette fremkom blant annet i én av intervjusituasjonene, hvor jeg spurte forfatteren 

om hva hen syntes om begrepet innvandrerlitteratur:   

 

Janna (bekjentskaper): Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg synes om det, 

jeg skjønner hvorfor man putter det klistremerket på det. Samtidig som, okay når skal 

vi liksom komme dit at vi bare kan kalle det for – altså, det er jo norske historier liksom. 

[Karakteren er født i Norge]. Det er kanskje bare ikke mainstream norske historier. Men 

drive på død og liv å klistre innvandrerhistorier på det, altså. Det, det merker jeg irriterer 

meg litt egentlig. Men så, jeg håper jo at man kommer dit at man har et litt større rom 

for hva en norsk historie er, før man hopper over på innvandrer, liksom. Håper jeg. Men 

samtidig så skjønner jeg, jeg skjønner det klistremerket. Sånn som boken jeg har skrevet, 

jeg har jo bedt om det litt selv også. Så jeg skal ikke bare sitte og – ja, nei.  

 

Forfatteren reposisjonerer seg ved å uttrykke at vedkommende skriver norske historier, og at 

hens verk følgelig ikke burde kategoriseres som innvandrerlitteratur. Samtidig belyser sitatet 

hvordan dette synspunktet er preget av en viss ambivalens, ettersom hen – i likhet med én av 

de mer etablerte forfatterne – mener at hen til en viss grad ‘har bedt om det selv’. Denne 

spenningen har vært gjennomgående i samtalene med de forfatterne som benytter seg av denne 

reposisjoneringsstrategien, til tross for at de forteller om hvordan de har vært forut for 

posisjoneringen. For eksempel fortalte vedkommende meg tidligere i intervjuet hvordan hen 

aktivt hadde motarbeidet at verket skulle bli kategorisert som innvandrerlitteratur: Forfatteren 

hadde blant annet snakket med redaktøren om at hen ikke ønsket en ‘ekositifisering’ av bokens 

forside. Med dette friskt i minne under samtalen spurte jeg forfatteren hva vedkommende mente 

med at hen hadde ‘bedt om det selv’:  
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 Janna (bekjentskaper): Bedt om det i forstand av at jeg har skrevet om sånne temaer 

som liksom integrering og innvandringsdebatter og sånt. Ehm. Bedt om det sånn sett, 

men igjen da. Jeg liker mye mer å tenke på det som en – som jeg sa, det her er en norsk 

historie. Kanskje ikke fra den norske virkeligheten man er vant til å høre om, men den 

er fullt en norsk historie liksom. Jeg har ikke tenkt på det sånn før, jeg er fornøyd med 

det [ler].  

 

I lys av dette kan forfatteren sies å uttrykke en bevissthet knyttet til at disse fortellingene med 

karakterer som ikke har norskklingende navn ikke er fremtredende i det litterære feltet, eller i 

samfunnet for øvrig. Til tross for dette mener hen at historien likevel tilhører den norske 

virkeligheten. Vedkommende kan sies å ikke kjenne seg igjen i den snevre fremstillingen av 

det norske samfunnet, og ønsker på bakgrunn av dette å utfordre rammene for hva som 

anerkjennes som en norsk fortelling. Dette er en gjennomgående beskrivelse blant de yngre 

forfatterne jeg har intervjuet som ønsker å nå ut til offentligheten med sine verk, og har skrevet 

frem karakterer som ikke har norskklingende navn. Én av forfatterne, som kan sies å ha en 

lignende vei inn i feltet som jeg tidligere beskrev med historien om Alex (journalistikk), uttalte 

at hvis verket ble omtalt som innvandrerroman, så kom hen til å ta opp debatten: «Hvorfor faen 

ble den kalt det?». 

 

Denne type reposisjonering, som utfordrer kategoriseringen forfatterne opplever, kan tolkes ved 

å trekke veksler på feltteori. Bourdieu (1993) argumenterer for at forfattere har en særegen 

posisjon til å fremme legitime virkelighetsoppfatninger av samfunnet de lever i. Imidlertid er 

det de dominerende klassene som besitter den symbolske kapitalen, og dermed er det deres 

representasjoner som anerkjennes som legitime. Dette kan eksemplifiseres ved at for eksempel 

baksiden på romanen ‘Beatles’ av Lars Saabye Christensen beskriver hvordan 

oppvekstromanen som skildrer hjemstedet hans Skillebekk gir «et levende og billedrikt 

inntrykk av en ungdomstid de fleste har opplevet – eller gjennomlevet»20. Denne boken ble med 

andre ord ansett som en beskrivelse av noe universelt i norsk kontekst, uavhengig av forfatteren 

og karakterenes kjønn, sosiale bakgrunn, eller hudfarge.  

 

Posisjoneringen som innvandrer i litteraturfeltet ser dermed ut til å undergrave forfatternes 

historier som norske historier om samtiden. I forlengelsen av dette kan de også begrense 

forfatternes mulighetsrom i det litterære feltet, til tross for at det finnes et mulighetsrom der de 

                                                 
20 Se vedlegg 7  
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får innpass. Det etniske blikket forfatternes verk blir lest gjennom (Nilsson 2008; 2010), og 

rasialiseringen av deres ikke-hvithet, bidrar til at de blir posisjonert i et hjørne av litteraturen. 

Deres representasjoner blir dermed ikke ansett som universelle, slik som Saabye Christensens. 

På bakgrunn av dette kan man argumentere for at kategoriseringen og posisjoneringen 

forfatterne opplever opprettholder den allerede eksisterende maktulikheten i samfunnet. Dette 

kan minne om begrepet ‘symbolsk vold’ (Bourdieu 1987: 11).  

 

Selv om begrepet om symbolsk vold er kontroversielt, beskriver det – som tidligere nevnt i 

teorikapittelet – et herredømme over persepsjonskategorier og vurderingskriterier. Disse består 

av hvordan man oppfatter, inndeler og vurderer verden. Ettersom det er dominerende klasser 

som besitter den symbolske kapitalen, går disse persepsjonskategoriene i de dominerendes 

favør (Prieur 2006: 51). De dominerte tenderer til å nedvurdere seg selv og deres persepsjon. 

Aktørene er imidlertid ikke nødvendigvis bevisst at de legitimerer de dominerendes 

representasjon av verden: Dermed erkjennes ikke dominanseforholdet slik det er, og de 

dominerte vurderer seg med de dominerendes blikk (Prieur 2006: 51; Lawler 2011).  

I lys av dette kan man argumentere for at de dominerte ikke kan utøve motstand mot de 

dominerendes persepsjonskategorier. Likevel argumenterer Prieur (2006: 55) for at Bourdieu i 

‘Distiksjonen’ (1984) ved flere anledninger eksemplifiserer at de dominerte kan utøve mostand 

mot den symbolske makten. Dette strider imidlertid med hans teoretisering av begrepet, der det 

står sentralt at aktørene miserkjenner dominanseforholdet (Lawler 2011). Jeg kunne dermed 

argumentert for at kategoriseringene utøver en form for symbolsk vold over forfatterne, 

ettersom de uttrykker at «de har bedt om det selv». Samtidig har jeg beskrevet hvordan 

forfatterne virker å være bevisst at det finnes noen legitime representasjoner av virkeligheten, 

og at noen av dem er villige til å kjempe for å legitimere deres egne. Dette funnet utfordrer 

dermed konseptualiseringen av symbolsk vold, da et sentralt aspekt som nevnt er at den foregår 

i det skjulte, og at både de dominerende og de dominerte miserkjenner dominanseforholdet.  

Det kan likevel tenkes at forfatterne greier å uttrykke denne ambivalensen fordi de befinner seg 

i en posisjon hvor de har muligheten til å fremme representasjoner av det norske samfunnet. De 

kan med andre ord sies å være i en særegen posisjon til å reflektere rundt fenomenet, da de 

befinner seg i det litterære feltet.  Dette argumentet kan underbygges av at det finnes mange 

norske kulturprodusenter som tematiserer makten som ligger i kategoriseringer: Norske rappere 

og hip-hop-artister har for eksempel lenge produsert låter som tematiserer deres bevissthet rundt 

dominerende virkelighetsoppfatninger (Andersson mfl. 2012: 137-158). Det er også andre 
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kulturprodusenter som kan sies å berøre den samme tematikken. Under Oslo Runaway AW17 

viste blant annet Admir Batlak frem sin kleskolleksjon, hvor flere av designerens antrekk var 

smykket med ordensbånd som hang ned fra modellenes skuldre. På disse ordensbåndene – som 

ellers brukes for å symbolisere status eller makt – var det skrevet ord som ‘unorsk’, 

‘hverdagsintegrert’ og ‘postfucktuell’ (Batlak 2017). Designene kan tolkes som en kommentar 

til de dominerende representasjonene av virkeligheten, og designerens evne til å se 

maktutøvelsene som ligger i kategoriseringer.  

På en annen side virker ikke denne bevisstheten å være spesifikt knyttet til posisjonen som 

kulturprodusent. Det er utallige leserinnlegg og intervjuer med unge nordmenn hvor de 

problematiserer at deres virkelighetsforståelse blir underkjent i samfunnet, og som på en god 

måte redegjør for hvordan de ser seg selv med to blikk – innenfra og utenfra (eks: Asefaw 2014; 

Järnbert 2016; Navaratnam 2016). Dermed vil jeg i tråd med Skeggs (1997) argumentere for at 

man ikke trenger å besitte en dominerende klasseposisjon for å kunne se seg selv fra ulike 

ståsteder, og at nettopp dette kan være en kilde til ambivalens blant de dominerte. Samtidig vil 

jeg argumentere for at symbolsk vold, til tross svakhetene ved teoretiseringen, er et begrep som 

belyser makten som ligger i kategoriseringer.  

I denne oppgaven brukes dermed symbolsk vold for å begrepsfeste makten i kategoriseringer, 

og for å fremheve at det finnes en kamp om representasjoner. Begrepet er nyttig da det 

tydeliggjør forfatternes ønske om å utfordre de legitime representasjonen av den norske 

virkeligheten. Dette kan sees som en kamp om representasjoner, hvor forfatterne ønsker at deres 

historier skal bli innlemmet i det norske ‘vi’. I forlengelsen av dette ønsker de å bli vurdert på 

bakgrunn av deres litterære kvalitet, og ikke deres kroppsliggjorte ikke-hvithet. Slik sett kan 

anerkjennelse av den litterære kvaliteten også ses på som en anerkjennelse av deres posisjon i 

den kulturelle middelklassen.  

 

Hittil har jeg vist at det er noen av forfatterne jeg har intervjuet som ønsker å utfordre 

posisjoneringen de opplever i møte med den hvite offentligheten. Dette mønsteret i materialet 

er tydeligere hos de yngre forfatterne som skriver frem karakterer med navn som ikke er 

norskklingende, og som ønsker å nå ut til offentligheten med sine verk. Dette funnet har jeg 

tolket i retning av at kategoriseringer som ‘innvandrerromanen’ er et tilfelle av symbolsk vold, 

men at forfatterne erkjenner dominanseforholdet og ikke anerkjenner kategoriseringen. De 

ønsker å kjempe mot at deres fortellinger ikke anses som historier fra den norske virkeligheten. 

I lys av dette har jeg beskrevet reposisjoneringsstrategien som en kamp om den norske 
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fortellingen. Denne kampen om representasjoner fremstår – som beskrevet i forrige 

analysekapittel – særlig sentral i møte med mediene. Likevel er det tegn til at noen av forfatterne 

opplever at det er en kamp om representasjoner også i møte med aktører innad i det litterære 

feltet.   

Kampen om representasjoner i litteraturfeltet  

De fleste forfatterne jeg har intervjuet vektlegger at kategoriseringen og kampen om den norske 

fortellingen først og fremst skjer i møte med journalister og anmeldere. Media kan i lys av 

feltteorien anses som en institusjon som ivaretar og fremmer de legitime representasjonene av 

virkeligheten, og i forlengelsen av dette de dominerende klassefraksjonenes symbolske kapital 

(Bourdieu 1987: 11-13; Skeggs 1997: 11). Denne tendensen i materialet – at forfatterne 

vektlegger medienes rolle – kan dermed sies å belyse relasjonen mellom aktørene i det litterære 

feltet, og det sosiale rommet (Bourdieu 1993: 44-46). Samtidig har noen av forfatterne også gitt 

uttrykk for lignende erfaringer i møte med portvoktere i feltet. Én av forfatterne, som kom inn 

i det litterære feltet på samme vis som Jo, beskriver hvordan hens representasjon av 

virkeligheten kan sies å stå i strid med de dominerende aktørene på feltet sin oppfatning av 

virkeligheten. Ettersom de fleste tilhører den kulturelle eliten, har de kanskje ikke samme 

erfaring med hvor mangfoldig den norske befolkningen er:  

 

Jo (skriveskole): Men jeg har jo, jeg vet jo at noe av resepsjonen var… litt sånn… At 

dette er eksotisk. Man hadde ikke noe kompetanse selv til å si noe mer om det. Jeg har 

hørt folk som har sagt sånn, blant øverst i Kultur-Norge, som har sagt sånn: Ja, 

kebabnorsk… Det er sånn man snakker rundt kebabsjappene [ler]. Den er jo veldig god, 

det er jo veldig morsomt.  

 

Forfatteren uttrykker hvordan aktører som jeg tidligere har beskrevet som potensielle 

portvoktere i feltet (Mangset 2004: 58) ikke har den samme virkelighetsforståelsen som hen 

selv, ettersom de har en annen klassebakgrunn, og kanskje heller ikke de samme erfaringene 

med den norske virkeligheten som mangfoldig. I lys av dette kan det virke som forfatteren også 

mener at de heller ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere verkene litterært. Dette støttes 

opp av en annen forfatter, som kom inn i det litterære feltet på lignende vis som Sam: 

Sam (skriveskole m/stipend): Jeg kjenner vel nesten ingen, kanskje delvis én redaktør 

som har en annen bakgrunn enn norsk. Ikke sant. Da tenker jeg – hvis det da kanskje 

også i tillegg ikke har vokst opp, sånn type som det jeg har gjort eller andre har gjort, at 
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de kanskje har vokst opp litt sånn, litt innenfor det litt uniformerte, A4, så blir det ganske 

vanskelig for de å egentlig sette seg inn i hva vi egentlig prøver å formidle her.  

 

Forfatternes usikkerhet til hvorvidt portvoktere har kompetansen til å sette seg inn i hva de 

ønsker å formidle kan være en mulig grunn til at noen forfattere var skeptiske til større forlag. 

Slik som én av forfatterne i forrige kapittel, som takket nei til et stort norsk forlag, fordi hen 

ikke «kjente seg igjen i de folka». Samtidig er det andre forfattere som vurderer redaktørers 

begrensede kjennskap til tematikken som noe positivt. Én forfatter, som kom inn i feltet på 

lignende vis som Alex (journalistikk), uttrykte at hen nettopp på grunn av redaktørens 

begrensede kjennskap til tematikken «kunne stå friere» i arbeidet med boken. Uansett om 

forfatterne har vurdert homogeniteten blant portvokterne i litteraturfeltet positivt eller negativt, 

virker det imidlertid til å være en enighet om at det er svært få med synlig minoritetsbakgrunn 

som sitter i kvalitetssikrende posisjoner i det litterære feltet. I samtalen med en forfatter som 

også jobber i en administrativ stilling i kulturfeltet, kom det frem at det begrensede mangfoldet 

blant personer som sitter i kvalitetssikrende posisjoner er et overordnet trekk i felt for 

kulturproduksjon.  

 

Sam (skriveskole m/stipend): Jeg var på, det var et eller annet kulturrådet arrangerte. 

Så kom de på scenen også så sa de: Hele Kultur-Norge er samlet, så hadde de flere med 

minoritetsbakgrunn på scenen som var utøvende kunstnere. Jeg så imidlertid at vi som 

satt der, som jobbet med kultur, som var i administrative stillinger, eller lederstillinger, 

eller hva det skulle være. Der var det ikke mange med minoritetsbakgrunn.  

Disse historiene fremhever også hvordan forfatterne problematiserer at feltets portvoktere, 

journalister og anmeldere er preget av en ‘classing gaze’ (Finch 1993: 10; Skeggs 1997: 4-5). 

Begrepet viser til hvordan klassetilhørighet former ens virkelighetsforståelse. Forfatterne anser 

klassebakgrunnen til aktørene i det litterære feltet som et trekk som bidrar til at disse ikke 

nødvendigvis anerkjenner den samme representasjonen av den norske virkeligheten. Dette kan 

sies å støtte opp under tolkningen om at det foregår en kamp om representasjoner, og at 

forfatterne ser seg selv med to blikk.  

Samtidig er det verdt å påpeke at økt representasjon blant portvoktere ikke nødvendigvis anses 

som positivt. Under forarbeidet hørte jeg blant annet en kunstner fortelle hvordan hen hadde 

fått en god anmeldelse av et teaterstykke vedkommende hadde produsert. Denne anmeldelsen 

hadde blitt postet på Facebook, og i kommentarfeltet ble det skrevet at den positive beskrivelsen 

av stykket kunne skyldes at anmelderen selv var ikke-hvit nordmann - det gjenstod å se hvorvidt 
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en anmelder uten denne bakgrunnen ville synes at stykket var godt. En annen person svarte med 

å poengtere at de fleste anmeldere var hvite - var ikke de i stand til å vurdere hvite kunstneres 

verk?  

Dette eksemplifiserer hvordan både kulturprodusenter med synlig minoritetsbakgrunn, og 

personer de forteller om, tillegger visse virkelighetsoppfatninger til aktører på bakgrunn av 

deres klasseposisjon og (ikke-) hvithet. Samtidig er det verdt å påpeke at forfatterne kan sies å 

gå i samme fellen som journalister og anmeldere: Det er ikke gitt at portvoktere i feltet ikke har 

kjennskap til det flerkulturelle Norge på bakgrunn av deres klasseposisjon eller hvithet, og det 

er heller ikke gitt at dette er viktig for å vurdere litterære verk. Samtidig fremmer disse 

fortellingene en forståelse av forfatternes posisjon, og bakgrunnen for reposisjoneringen. Som 

vist tidligere kan kategoriseringen, og posisjoneringen av forfatterne, tolkes i retning av at det 

finnes bestemte representasjoner av virkeligheten som anses som legitime. Selv om dette i 

særlig grad fremheves i møte media, er det også tegn til at disse gjør seg gjeldende i møte med 

aktører innenfor det litterære feltet.  

6.2 Ikke-hvit ≠  innvandrer  

I mitt materiale er det tydelig at det er de yngre forfatterne som i størst grad reposisjonerer seg 

ved å fremme en forståelse av sine verk som norske fortellinger. Dette kan grunne i at det er 

mer ydmykende å ikke få anerkjent sin representasjon av den norske virkeligheten når man selv 

er født i Norge og anser seg som norsk. Hussain, som skrev romanen ‘Pakkis’, har blant annet 

uttalt at han ønsket å være en representant for innvandrere: «Jeg føler meg som et talerør for 

innvandrere som selv ikke klarer å uttrykke følelsene sine på norsk. En norsk sosiolog kunne 

kanskje skrevet om det samme problemet, men jeg tror ikke en nordmann ville kommet dypt 

nok» (Baugestø 1986). En sentral forskjell mellom Hussain og forfatterne som anlegger denne 

reposisjoneringsstrategien, er at de sistnevnte forfatterne ikke har innvandret.   

Denne forklaringen på hvorfor det er de yngre forfatterne som anlegger denne 

reposisjoneringsstrategien underbygges videre ved at de forteller om en svak tilknytning til 

foreldrenes hjemland, hvor de føler seg som «turister i hjemlandet [til foreldrene]» når de først 

drar på besøk. Flere beskriver det også som at de selv og familiemedlemmene i hjemlandet 

lever i forskjellige verdener. At forfatterne ikke føler den samme tilhørigheten til foreldrenes 

hjemland som de gjør til Norge sammenfaller med tidligere forskning som viser hvordan 

tilknytningen til foreldrenes hjemland ofte svekkes over generasjoner (Levitt og Jaworsky 
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2007: 132). Samtidig som at det kom frem at sosiale medier har bidratt til at de til en viss grad 

opprettholdt kontakten med familiemedlemmer i foreldrenes hjemland, virker likevel ikke dette 

å føre til en sterk form for tilknytning.  

Forfatternes tilhørighet til Norge underbygges videre av at de under intervjuene generelt 

distanserer seg fra innvandrerkategorien. Dette kom særlig frem da jeg spurte om hvorvidt 

kvotering kunne være en måte å fremme ‘nye stemmer’ i det norske litterære feltet. De fleste 

forfatterne var skeptiske til dette, men også til kvotering generelt. Én forfatter uttrykker dette 

på følgende måte: 

Alex (journalistikk): For nummer en synes jeg det er wack at du skal ha et system i det 

hele tatt. For folk som er tospråklige og kommer sent til Norge, da skjønner jeg det på 

en måte, at det er en språkbarriere. Men å bare ta folk fordi de er brune, og anta at det 

gjelder dem. Det synes jeg er piss. Kvotering, i tillegg synes jeg er urettferdig. At noen 

skal få jobben til noen andre, basert på at de tilhører en gruppe. Jeg mener at jobb burde 

gis på bakgrunn av talent, og egenskaper. Når det kommer til menn og kvinner er det 

kanskje litt annerledes med kvotering. Jeg skjønner at man må balansere det ut og at 

man ikke slipper kvinner til. Og man kan si det samme om innvandrere, men… Jeg som 

en person som er født og oppvokst her, kjenner systemet, trenger ikke kvote. Noen andre 

trenger det sikkert, men de kan ikke bare gi meg en kvote fordi jeg er brun i huden. Det 

er jo ikke det man skaper en kvote for. Man skaper en kvote for folk som ikke har den 

posisjonen de egentlig fortjener i et samfunn, og putter de inn. Fordi næringslivet ikke 

gir dem en sjanse. Den ser jeg. Jeg ser Fafo-undersøkelser som sier at det er 25% mindre 

sjanse å bli kalt inn til intervju om du heter Mohammed, fremfor Bjørn liksom. Jeg 

skjønner alt det der. Men for vi som er født og oppvokst her, så synes jeg det en bullshit 

ting. Når vi blir satt i samme rammer som det. Da jeg gikk på videregående, så var det… 

Alle som hadde et utenlandsk navn ble satt sammen i et klasserom og sånn: Dere skal 

være med i Norsk 2. Også bare sånn: Hæ? Han ene heter Anders, et eller annet spansk 

et eller annet, men han var jo faen ikke spansk. Det var sånn langt tilbake i tid. Han bare: 

Yo, jeg kan ikke spansk engang. Jeg snakker bare norsk, hvorfor er jeg her? Og da sa 

jeg også bare: Hva faen gjør jeg her? Jeg synes bare det kan gå litt feil, man må tråkke 

litt varsomt. Det kan fort bli feil.  

Forfatteren beskriver hvordan hen er norsk, og dermed ikke har behov for kvotering 

sammenlignet med innvandrere. Forfatteren har selv avslått flere jobbtilbud der vedkommende 

følte at hen ble kvotert inn, ettersom forfatteren anser kvotering av synlige minoriteter som 

urettferdig forskjellsbehandling. Til tross for at hen er bevisst at det finnes forskning som viser 

utbredt diskriminering i arbeidsmarkedet knyttet til navn som ikke er norskklingende, ser 

forfatteren ut til å mene at dette ikke rammer hen selv eller andre personer med 

utenlandskklingende navn som ikke har innvandret. Synlige minoriteter som er født i Norge 
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«kjenner systemet»: de kan språket, og trenger dermed ikke kvote. De besitter med andre ord 

ressursene eller kapitalen man trenger for å kunne hevde seg i det norske arbeidsmarkedet.  

 

I forlengelsen av dette finnes det en mulighet for at forfatterens klasseposisjon spiller inn i hens 

forståelse av kvotering, da vedkommende har ressurser som gjør det mulig å for eksempel takke 

nei til visse jobbtilbud. Samtidig kan dette være en mulig posisjonering mot det å bli omtalt 

som innvandrer, nettopp å klargjøre at man besitter samme ressurser som andre norskfødte. Slik 

sett kan perspektivet til forfatteren minne om en mer generell kritikk av ‘affirmative action’, 

som blant annet vektlegger hvordan konsekvensene av kvotering kan forsterke negative 

holdninger til gruppen som blir kvotert (Teigen 2000: 66). I dette tilfellet kan det sies å forsterke 

antagelsen om at personer med synlig minoritetsbakgrunn har innvandret. Dette kan støttes opp 

ved at forfatteren forteller hvordan hen opplever at majoriteten ofte setter likhetstegn mellom 

ikke-hvithet og det å være innvandrer, slik som innvandrerstemplet i litteraturfeltet. Hen 

uttrykker at «det er typisk norsk å ikke synes at jeg er norsk», noe som ifølge hen selv er feil. 

Dette samsvarer med hvordan man i tidligere forskning har definert begrepet innvandrer.  

 

‘Innvandrer’ definerer en samfunnsmessig posisjon som per definisjon er midlertidig, et 

første sted på kommende generasjoners vei mot medlemskap, mot usynlighet (Fuglerud 

2001: 200 – 201). 

Forfatteren opplever imidlertid ikke at hen har blitt usynlig, da hens kroppsliggjorte ikke-

hvithet rasialiseres, og slik blir vedkommende posisjonert som innvandrer i det litterære feltet, 

og i samfunnet forøvrig. Ressursene forfatteren besitter havner i andre rekke. Dette kan forklare 

forfatternes motstand mot å bli posisjonert som innvandrere, og at de ikke ønsker å bli et talerør 

for denne gruppen i Norge. Forfatternes ikke-hvithet fører til at de - til tross for ikke å ha 

innvandret selv - havner utenfor det majoriteten legger i ‘norskhet’. Dette fører igjen til at 

virkelighetsoppfatningene disse bidrar med ikke anerkjennes som legitime fremstillinger av den 

norske virkeligheten. Ikke-hvithet blir sett på som et trekk ved å være utenlandsk, til tross for 

at man er født i Norge og «tenker på norsk» - slik én av forfatterne beskrev det.  

Dette funnet er ikke overraskende i lys av hvordan den norske innvandringspolitiske historien 

har blitt fremstilt. Det dominerende narrativet som har blitt presentert er at den nasjonale 

sammensetningen frem til ca. 1960 var homogen. Hvithet kan i forlengelsen av dette sies å bli 

tolket som markør for hvem som er ‘ekte nordmann’ (Andersson 2010: 11; Fuglerud 2001: 
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108). Dette til tross for at flere forskere har påpekt at den norske befolkningen aldri har vært så 

homogen som fremstillingen av den har vært i ettertid (Andersson 2018: 285-286). 

Forfatterne fremhever altså sine erfaringer med å være ikke-hvit nordmann, og deres klassede 

erfaringer, som sentrale for deres virkelighetsforståelse - samtidig som at de aktivt distanserer 

seg fra kategorien ‘innvandrer’. Dette fremkommer blant annet i materialet når de snakker om 

posisjonene de har ervervet seg i litteraturfeltet, og om hvilke grupper de føler tilhørighet til. 

Én av forfatterne fremhever betydningen av klassebakgrunn for hens virkelighetsforståelse på 

følgende måte:  

 Alex (journalistikk): Men det er jo på bakgrunn av det jeg på en måte kan… 

prosjektene mine og det jeg på en måte kan lage, og det kontaktnettverket jeg har. Det 

er jo liksom kontaktnettverket mitt som skiller seg veldig mye fra kontaktnettverket til 

de andre. Det er det som på en måte har gjort at jeg har fått tilgang til ulike ting og tang. 

Og så ser jeg ting på en helt annen måte. Jeg ser med andre briller. Og så forstår jeg 

liksom hvorfor ungdom kan selge dop, jeg kan forstå at det kan handle mer om mangel 

på penger, hjemme, og at ofte er det foreldre som får skylda, men så er det ikke sikkert… 

det er ikke så lett for foreldre hvis man på en måte må jobbe. Ha to jobber og aldri er 

hjemme, og det er liksom… jeg forstår sånne ting, da. Og kan forklare sånne ting på en 

helt annen måte. Og det er liksom det som gjør at… jeg tror at det gjør at jeg stiller 

sterkere der. At jeg har litt sånn… har kunnskap om sånne ting, som folk ikke 

nødvendigvis har kunnskap om. Men ellers så har jeg ikke følt at vi er så… det er sikkert 

noe som skiller seg ut, men jeg har ikke følt det behovet for å skille meg ut. Jeg har bare 

vært meg selv, og liksom tilbudt mine tjenester da. Som kanskje er litt annerledes enn 

det noen andre kan tilby. Og det har også vært inngangen til å skrive bok og sånne ting. 

Og det gjør jo at jeg på en måte har først har vist at dette er noe jeg kan gjøre, så kan jeg 

liksom stå friere til å gjøre andre ting da. Tenker jeg.  

 

Sitatet belyser hvordan forfatteren vektlegger de klassede erfaringene (tilgangen på ulike 

ressurser under oppveksten) fremfor betydningen av å ha foreldre som har innvandret. Dette 

kan eksemplifiseres ved at vedkommende vektlegger betydningen av økonomisk forhold under 

oppveksten. Utdraget samsvarer med hva de fleste andre forfatterne forteller om, at deres 

klassebakgrunn i Norge har vært sentral med tanke på å forme deres virkelighetsforståelse. De 

kan dermed sies å uttrykke en klassetilhørighet. Samtidig uttrykker forfatterne også at de har 

en mer empatisk tilnærming til synlige minoriteter i Norge: 
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 Janna (bekjentskaper): Jeg tror jeg har en mer empatisk tilnærming, eller 

forståelsesbasert tilnærming til synlige minoriteter. Eller til rasifiserte. Jeg tror jeg har 

en mer sånn… Jeg og vi forstår hverandre tilnærming, inntil noe annet motsier det. På 

en måte, samtidig som… Jeg har mer sånn klassetilhørighet faktisk. Og klasse rasifiseres 

jo også, så det kan jo ha noe med det å gjøre.  

I lys av dette kan man argumentere for at forfatteren beskriver erfaringen med å bli rasialisert 

som viktig for dannelsen av gruppetilhørighet (Andersson 2010: 12). Det fremmer en form for 

solidaritet, «inntil noe annet motsier det». Samtidig legger vedkommende, i likhet med 

ovennevnte forfatter, tidligere i intervjuet vekt på erfaringen med å komme fra et miljø med 

begrensede ressurser under oppveksten. På bakgrunn av disse mønstrene i materiale kan 

forfatternes virkelighetsforståelse sies å være preget av erfaringene med å være ikke-hvit 

nordmann, så vel som deres klassede erfaringer. Hvordan forfatterne kan sies å forholde seg til 

både sin klassebakgrunn og sin ikke-hvithet i det litterære feltet, beskrives av en forfatter som 

kom med følgende utsagn under intervjuet:  

Jo (skriveskole): Det er jo til en viss grad et homogent miljø […].  Sånn på [forlagsfest] 

og sånn er det ikke alltid jeg har hatt noen å gå med. Når jeg var der nå så sendte jeg 

melding [til en annen forfatter med synlig minoritetsbakgrunn]. […] Vi er jo liksom på 

lag, [fordi hen er jo den eneste andre med minoritetsbakgrunn]. Og jeg vet ikke. Man 

kjenner seg jo… Man har sikkert ikke noen grunn til det, for man har mange andre som 

kommer fra andre typer klasser og sånn i de miljøene. Men jeg kjenner jo nesten ingen 

andre i det miljøet som på en måte… Kommer fra et sted som er så preget av folk med 

ikke-etnisk-norsk-bakgrunn, eller minoritetsbakgrunn. Og som er så, jeg vet ikke jeg, 

lavere klasse som det mange av de jeg har oppvokst med er da.  

 

Forfatteren fremhever i dette sitatet hvordan hen både forholder seg til sin klasseposisjon i 

Norge, og sin ikke-hvithet. De er begge sentrale for hvordan vedkommende forstår sin posisjon 

i det litterære feltet, og hvordan forfatteren handler på bakgrunn av dette. På en side kan dette 

funnet så tvil om hvor hensiktsmessig et transnasjonalt perspektiv er i forskning på 

konstruksjonen av gruppetilhørighet blant synlige minoriteter. De anser seg selv som norske, 

de har ingen sterk tilknytning til foreldrenes hjemland, og de vektlegger erfaringer med både 

klasse og det å være ikke-hvit nordmann. På en annen side er det gjennomgående at forfatterne 

sammenligner sin egen situasjon med ikke-hvite i andre land (jf. Analysekapittel 2), og 

motiveres av hva som skjer på tvers av nasjonalstatens grenser (jf. Analysekapittel 1). De bruker 

en slags nasjonsuavhengig referansegruppe når de beskriver sin egen posisjon. Derfor oppfatter 

jeg det som sentralt å anlegge et transnasjonalt perspektiv for å forstå konstruksjon av 

gruppetilhørighet blant forfatterne jeg har intervjuet.   



78 

 

6.3 ‘Double consciousness’ i litteraturfeltet  

Forfatterne fremmer, som tidligere beskrevet, en forståelse av at de er norske; at deres erfaringer 

med det norske samfunnet er preget av deres ressurser under oppveksten, og opplevelsen av å 

være ikke-hvit nordmann. Samtidig har det også vært tydelig under intervjuene at de trekker på 

erfaringer som kan sies å være transnasjonale for å beskrive deres posisjon, særlig når det 

kommer til opplevelsen av å ikke bli ansett som individer. Dette mønsteret kan eksemplifiseres 

ved at én av forfatterne i forrige kapittel refererte til OJ Simpsons historie for å beskrive hvordan 

ikke-hvite i offentligheten ofte blir ansett som representanter for en gruppe; en annen reflekterte 

rundt hvordan afro-amerikanere i USA ble behandlet, for å beskrive hvordan ikke-hvite i Norge 

kan bli brukt som «alibier». Dette funnet samsvarer med tidligere forskning, som viser hvordan 

‘førstegenerasjons europeere’ orienterer seg transnasjonalt for å erverve seg kunnskap om sin 

egen posisjon i samfunnet (Andersson 2010: 13).  

 

Funnet er interessant å fremheve i denne oppgaven da det utfordrer den metodologiske 

nasjonalismen som preger klasseperspektivet, og klassens relevans for konstruksjonen av 

gruppetilhørighet (Bourdieu 1987; Wimmer og Glick-Schiller 2002). For selv om tilgangen til 

sosiale medier ikke ser ut til å fremme en sterkere tilknytning til foreldrenes hjemland, virker 

den teknologiske utviklingen til å ha bidratt med å fremme kunnskap om situasjonen til synlige 

minoriteter i andre land. Dette kan eksemplifiseres med et utsnitt fra intervjuet med en forfatter, 

vedkommende tar aktivt i bruk sosiale medier for å finne rollemodeller:  

 

Jo (skriveskole): Jeg prøver å være veldig bevisst. Selv om det høres veldig smått ut så 

har jeg sånn instagramkonto hvor jeg følger med. Det er basicly en konto som heter 

young gifted and black. Som er et sitat fra Nina Simone. Hvor de bare poster sånn 

fremragende svarte folk. 

 

Andersson (2010: 12) har tidligere belyst hvordan unge med innvandrerforeldre orienterer seg 

transnasjonalt for å forstå deres identitet og plass i samfunnet. I lys av den nasjonsuavhengige 

referansegruppen og deres felles erfaring av å være både utenfor og innenfor det norske ‘vi’, 

kan forfatterne sies å være preget av et form for double consciousness. Dette virker å være 

uavhengig av deres vei inn i feltet. Begrepet refererer i denne oppgaven til Paul Gilroys (1993) 

forståelse av at synlige minoriteter i europeiske land opplever en slags indre identitetskonflikt: 

De erfarer seg selv som både europeiske og ikke-hvite. Gilroy er opptatt av begrepet som 

karakteristikk for svarte amerikaneres situasjon historisk, og slik sett kan han sies å revitalisere 
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DuBois perspektiv. I denne oppgaven tolker jeg imidlertid begrepet dobbelt bevissthet i retning 

av at forfatterne opplever seg selv som norske og ikke-hvite. Denne erfaringen kan sees hos 

ovennevnte forfatter, som tidligere i intervjuet har understreket hens tilhørighet til Norge.  

 

Funnet kan også sees i sammenheng med tidligere forskning på sportsutøvere med synlig 

minoritetsbakgrunn, og hvordan de har en referansegruppe som spenner utover nasjonalstatens 

grenser (Andersson 2007b). Det er viktig å fremheve denne dimensjonen, ettersom det viser til 

hvordan gruppetilhørighet – og i forlengelsen av dette, aktørers virkelighetsforståelse – krysser 

nasjonalstatens grenser. Det å anlegge et transnasjonalt perspektiv er dermed ikke kun viktig 

når det gjelder hvilke ressurser forfatterne besitter, slik jeg viste i det første analysekapittelet. 

Den transnasjonale dimensjonen fremhever en spenning i forfatternes historier som er 

interessant å belyse for å kunne forstå deres opplevelse av møtet med den hvite offentligheten, 

i tillegg til at rasialisering er et fenomen som må ses i lys av det globaliserte samfunnet (Nayak 

2005). Dette funnet utfordrer dermed den metodologiske nasjonalismen som preger 

klasseperspektivet.  

 

I lys av disse funnene har jeg argumentert for at kategoriseringene og posisjoneringene av 

forfatterne som innvandrere er et tilfellet av ‘symbolsk vold’. Forfatterne er imidlertid bevisst 

dette, og ønsker å utfordre hva som anerkjennes som en norsk fortelling. Deres representasjon 

av det norske samfunnet står i strid med hva medier og portvoktere i feltet anser som en norsk 

fortelling. Dette kan skyldes at aktørene opererer med ulike virkelighetsoppfatninger, som blant 

annet grunner i deres konstruksjon av gruppetilhørighet. Forfatterne anser seg selv som norske, 

samtidig som deres erfaringer med å være ikke-hvite nordmenn står sentralt i deres fortellinger. 

Kampen om representasjoner av den norske virkeligheten – eller kampen om den norske 

fortellingen – må derfor ses i lys av både klasse og ikke-hvithet. Dette funnet utfordrer 

klasseperspektivets syn på at klasse og ikke-hvithet konkurrer i konstruksjonen av aktørers 

gruppetilhørighet (Bourdieu 1987: 7). Forfatternes virkelighetsforståelser er heller ikke 

utelukkende knyttet til nasjonalstaten. Sosiale medier fremmer nemlig muligheten til å orientere 

seg utover nasjonalstatens grenser i refleksjoner rundt sin posisjon i det litterære feltet, og i 

samfunnet forøvrig. Disse funnene kan bidra til å forklare hvorfor de yngre forfatterne tar i bruk 

denne reposisjoneringsstrategien. 
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6.4 Oppsummering 

Jeg har vist hvordan noen av forfatterne reposisjonerer seg ved å utfordre kategoriseringen av 

sine litterære verker, og posisjoneringen som sannhetsvitne. De argumenterer for at deres verk 

ikke bør bli ansett som innvandrerlitteratur fordi de er representasjoner av det norske samfunnet. 

Deres bøker er skrevet av nordmenn, om nordmenn - uavhengig av hvorvidt karakterene som 

er skrevet frem har navn som ikke er norskklingende. Jeg har tolket dette i retning av at 

kategoriseringen er et tilfellet av ‘symbolsk vold’, men at forfatterne er bevisst dette og ikke 

anerkjenner kategoriseringen. Dermed foregår det en kamp om legitime representasjoner av den 

norske virkeligheten, både i møte med media og i møte med aktører innenfor det litterære feltet. 

Reposisjoneringsstrategien kan med andre ord sies å uttrykke en kamp om den norske 

fortellingen. At det er særlig de yngre forfatterne som reposisjoner seg på dette viset, kan 

knyttes til at slike kategoriseringer rokker ved deres gruppetilhørighet, og i forlengelsen av dette 

deres virkelighetsforståelse. De anser seg selv som norske, og føler ingen sterk tilhørighet til 

foreldrenes hjemland.  

 

I intervjuene er de opptatt av å fremheve deres klassebakgrunn og erfaringen med å være ikke-

hvit nordmann. Dette kan sies å støtte opp om klasseperspektivets argument om at tilhørighet 

og virkelighetsoppfatninger blir til innenfor nasjonalstatens grenser. Samtidig utfordres dette 

ved at forfatterne trekker på en transnasjonal referanseramme når de beskriver sin posisjon. De 

motiveres av andre ikke-hvite kunstnere i andre land, og sammenligner posisjoneringen de blir 

påført fra majoritetssamfunnet med situasjonen til ikke-hvite i andre land. Dermed virker det til 

at forfatterne er preget av en slags double consciousness: De erfarer seg selv som norske, men 

også som synlige minoriteter når de reflekterer rundt deres posisjon. Begge dimensjonene 

legger dermed grunnlaget for deres virkelighetsforståelse, deres refleksjoner rundt posisjonen i 

det norske litteraturfeltet, og deres syn på det norske samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

7 Avslutning  

I denne oppgaven har jeg belyst norske forfattere med synlig minoritetsbakgrunns erfaringer 

med å befinne seg i litteraturfeltet. Forskningsspørsmålene som ble skissert i 

introduksjonskapittelet har blitt besvart ved å ta i bruk ulike kvalitative 

datainnsamlingsmetoder. Hovedmaterialet består av intervjuer med 18 norske forfattere som 

har synlig minoritetsbakgrunn, men jeg har også intervjuet fire forlagsredaktører, og 

gjennomført et mindre feltarbeid. I analysen av datamaterialet har jeg trukket veksler på 

feltteori, som bygger på Bourdieus klasseperspektiv, samtidig som jeg har diskutert ikke-hvithet 

som en potensielt ulikhetsgenererende dimensjon. Jeg har også anlagt et transnasjonalt 

perspektiv i analysen, da det var fremtredende at forfatterne orienterte seg utover 

nasjonalstatens grenser, både når det gjaldt hvilke ressurser de tok i bruk for å erverve seg en 

posisjon i feltet og i deres konstruksjon av gruppetilhørighet. Det å knytte disse perspektivene 

sammen har muliggjort en mer dyptgripende forståelse av forfatternes erfaringer i møte med 

det litterære feltet, og samfunnet for øvrig. Denne tilnærmingen til bruken av teori har også 

dannet et empirisk argument mot metodologisk nasjonalisme i forskning på synlige minoriteter 

i Norge, og dette vil jeg gjøre nærmere rede for under ‘studiens implikasjoner’.  

7.1 Studiens hovedfunn 

Hva kjennetegner det norske litteraturfeltet i lys av forfatternes 

historier?  

I det første analysekapittelet viste jeg hvordan feltteoretiske begreper er nyttige for å beskrive 

forfatternes fortellinger om hva som kjennetegner det norske litteraturfeltet. På bakgrunn av 

dette skisserte jeg et skille mellom de forfatterne som mener «litteratur er noe helt eget som er 

verdt å snakke om og snakke gjennom», og de som anser litteraturen som et verktøy for å 

fremme virkelighetsforståelser som etter deres mening er underbelyst i samfunnet. Sistnevnte 

virket imidlertid ikke å være motivert av den økonomiske gevinsten, men et genuint ønske om 

å nyansere representasjoner som fremmes av muslimer, innvandrere, og ikke-hvite mennesker 

i den norske offentligheten. Jeg diskuterte også hvordan dette skillet mellom forfatterne kan 

sies å reflektere ulike syn på hva som er litterær kvalitet, og hvordan det ser ut til å være en 

statusforskjell når det kommer til ulike sjangre. På bakgrunn av dette argumenterer jeg for at 

det finnes ulike posisjoner man kan innta i det norske litteraturfeltet, til tross for at nåløyet for 
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å komme seg inn i feltet er lite. Dermed var det nærliggende å vise veien inn i feltet blant 

forfatterne som har bidratt i studien.  

Hvordan beskriver forfatterne veien inn i feltet?  

Jeg beskrev forfatternes vei inn i feltet ved å skissere fire idealtypiske narrativ som reflekterer 

hovedtendenser i materialet, og som er konstruert på bakgrunn av ulike forfatterberetninger om 

veien inn i litteraturfeltet. Dette analytiske grepet ble også tatt av hensyn til anonymitetskravet. 

De fire idealtypiske fortellingene fremhever ulike etablerte veier inn i feltet, og vises i tabellen 

under.  

Tabell 4: Idealtypiske veier inn i feltet   

Narrativ  Vei inn i feltet  Foreldres klassebakgrunn i 

Norge  

Familiens 

klassebakgrunn i 

hjemlandet  

Janna Bekjentskaper Arbeiderklasse  Middelklasse  

Alex Journalistikk   Arbeiderklasse  Middelklasse  

Jo Skriveskole  Middelklasse Middelklasse 

Sam Skriveskole m/stipend Arbeiderklasse  Arbeiderklasse  

 

I alle disse narrativene belyses også betydningen av klassespesifikke ressurser og ikke-hvithet 

i forfatternes fortellinger om veien inn i feltet. De idealtypiske narrativene viser hvordan 

forfatterne har tatt i bruk klassespesifikke ressurser for å hevde seg i feltet. Besittelsen av 

økonomisk, kulturell, og sosial kapital var alle fremtredende i deres historier. Videre viser 

narrativene at de fleste forfatterne forteller om foreldre som jobber i typiske arbeiderklasseyrker 

i Norge. De beskriver samtidig hvordan foreldrene var oppmuntrende til at de drev med 

kulturaktiviteter fra ung alder. Dette har jeg tolket i retning av at verdsettingen av kulturellere 

uttrykk kan være knyttet til foreldrenes klassebakgrunn i hjemlandet, ettersom forfatterne 

forteller at de fleste kom fra familier med middelklassebakgrunn (bortsett fra Sam). Det er også 

tegn til at kulturen i foreldrenes hjemland og religionsutøvelsen kan ha bidratt til at forfatterne 

ervervet seg ressurser som de konverterte til litterær kapital, i et felt som ettertrakter ‘nye 
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stemmer’. Dette funnet bidrar til at jeg argumenterer for at kulturell kapital kan bære preg av å 

være transnasjonal, til tross for at den klassespesifikke strukturen er nasjonal.  

Et annet funn er den varierende betydningen av ikke-hvithet i de fire idealtypiske narrativene. 

I narrativene til Janna og Jo var det lite fokus på betydningen av ikke-hvithet, mens dimensjonen 

i større grad gjorde seg gjeldende i narrativene til Alex og Sam. Dette forklarer jeg med de ulike 

motivasjonene for å skrive litteratur. De som motiveres av å nyansere bildet av muslimer, 

innvandrere, eller ikke-hvite (f.eks. Alex) opplevde at redaktører spurte dem om å skrive bok 

uten at de hadde sendt inn et manuskript, eller de tok i bruk sitt sosiale nettverk for å bli antatt. 

Betydningen av ikke-hvithet var også sentral i Sams idealtypiske fortelling. Disse forfatterne 

fikk tildelt stipend på bakgrunn av foreldrenes innvandrerbakgrunn. Jeg tolker disse sistnevnte 

idealtypene i retning av at forfatternes ikke-hvithet i samspill med deres klassebakgrunn 

fremmet deres mulighet for å hevde seg i feltet. Samtidig er dette ikke utelukkende positivt, da 

det også kan føre til at deres ikke-hvithet skyggelegger deres litterære kapital. Denne dualismen 

viser altså at betydningen av ikke-hvithet kan være et tveegget sverd.  

Hvordan opplever forfatterne møte med den hvite offentligheten?  

Til tross for at forfatterne hadde ulik motivasjon for å tre inn i feltet, ulike veier inn i feltet, og 

befant seg i ulike deler av feltet, er et annet viktig funn at de alle har måttet forholde seg til sin 

ikke-hvithet i møte med den hvite offentligheten. Selv om begrepet «innvandrerroman» av alle 

beskrives som en tom kategori, er klistremerket sentralt i forfatternes historier om hvordan de 

blir forsøkt posisjonert i den litterære sfæren, og i samfunnet for øvrig. I lys av diskusjonene 

som har vært rundt ‘den store norske innvandrerromanen’ opplever de at det finnes visse 

forventninger til dem, uavhengig av deres motivasjon for å skrive. Det er både et ønske om at 

de skal skrive ‘innvandrerromanen’, men også et ønske om at de ikke skal gjøre det. På 

bakgrunn av dette argumenterte jeg for at de opplever motstridende forventninger, som 

representerer en form for catch-22.  

I hovedsak er det i møte med mediene at kategoriseringen, og de etniske lesningene av verkene 

er fremtredende. Alle forfatterne forteller at de synes at dette er problematisk, men de som 

skriver frem historier med karakterer som ikke har norskklingende navn er særlig opptatt av å 

fremheve dette, da disse opplever å bli posisjonert som sannhetsvitner og talerør for innvandrere 

i Norge. Forfatterne ønsker imidlertid, i likhet med forfattere som har synlig minoritetsbakgrunn 

i andre land, å bli ansett som individer som skriver verk av litterær verdi. Dermed har jeg 
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argumentert for at deres ikke-hvithet ser ut til å skyggelegge betydningen av deres litterære 

kapital i møte med den hvite offentligheten.  

Det er samtidig én forfatter som mener at de som blir kategorisert som innvandrerforfattere har 

bedt om det selv, og at eksotifiseringen skyldes selv-rasialisering. Vedkommende skriver 

‘litteratur for litteraturen skyld’, og orienterer seg mot et kosmopolitisk litterært felt. Forfatteren 

forteller hvordan hen ikke bryr seg om slike kategoriseringer, da vedkommende anser disse for 

å være et Skandinavisk fenomen. Denne kosmopolitiske orienteringen kan imidlertid tenkes å 

ha en sammenheng med forfatterens posisjon i den litterære sfæren, og viser hvor transnasjonalt 

det litterære feltet er. Samtidig støttes ikke hens argument opp av mitt datamateriale, da alle 

forfatterne forsøker å reposisjonere seg på ulike vis, avhengig av hvem de ønsker å nå ut til med 

sine verk. De som i større grad orienterer seg mot andre forfattere velger å ignorere 

posisjoneringen, andre som ønsker å nå ut til befolkningen med sine verk forsøker å tilpasse 

den fremtidige litteraturen de skriver for å unngå posisjoneringen. Samtidig er det tendenser i 

materialet til at noen av de yngre forfatterne, som vil nå ut til offentligheten med sine verk og 

har skrevet frem karakterer med navn som ikke er norskklingende, ønsker å utfordre 

posisjoneringen.  

Hvorfor ønsker de yngre forfatterne å utfordre posisjoneringen?  

Noen av de yngre forfatterne argumenterer for at deres verk ikke kan bli ansett som 

innvandrerlitteratur, fordi de reflekterer det norske samfunnet. Deres bøker er skrevet av 

nordmenn, om nordmenn - uavhengig av hvorvidt forfatteren eller karakterene som er skrevet 

frem har navn som ikke er norskklingende. Ettersom Bourdieu (1993: 44) argumenterer for at 

kunstnere og forfattere er i en særegen posisjon til å fremme representasjoner av samfunnet man 

lever i, tolker jeg dette funnet i retning av at det foregår en kamp om representasjoner. 

Forfatternes opplevelse av det norske samfunnet kan i forlengelsen av dette sies å stride med 

den legitime virkelighetsforståelsen til den dominerende klassefraksjonen i Norge (eks: 

Knausgårds eller Saabye Christensens). På bakgrunn av dette påføres de klistremerker som 

‘innvandrerfortelling’ ‘innvandrerroman’ eller ‘innvandrerforfatter’, og blir plassert i et hjørne 

av den norske litteraturen. Dette kan sies å snevre inn mulighetsrommet til forfatterne i det 

litterære feltet, til tross for at de får innpass. Det kan skyldes både deres klassebakgrunn, deres 

erfaringer med å være ikke-hvit, og samspillet mellom disse. Dermed fungerer disse 

ulikhetsgenererende dimensjonene både som en fordel og en ulempe for forfatterne. 
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Én av grunnene til at det særlig er de yngre forfatterne som reposisjonerer seg på denne måten, 

kan være at det er mer ydmykende å ikke få anerkjent sin verdensoppfatning når man anser seg 

selv som en del av et ‘norsk vi’. Dette kan ha en sammenheng med at man historisk har 

representert den nasjonale sammensetningen som homogen, til tross for at noen forskere har 

argumenter for at den norske befolkningen aldri har vært så homogen som det har blitt gitt 

utrykk for (Andersson 2018: 285-286). Dette kan bidra til at ikke-hvithet er et trekk som 

oppfattes som ‘ikke-norsk’, og dermed blir forfatterne posisjonert som innvandrere.  

I lys av dette argumenterer jeg for at kategoriseringene er et tilfelle av ‘symbolsk vold’, men at 

forfatterne som har en posisjon i det litterære feltet ikke anerkjenner kategoriseringen. 

Forfatterne er klar over at deres fortellinger ikke nødvendigvis er mainstream, men posisjonerer 

seg som nordmenn, og derfor mener de at deres historier også er norske historier. I lys av dette 

har jeg beskrevet denne reposisjoneringsstrategien som kampen om den norske fortellingen. 

Forfatterne er opptatt av å fremheve deres klassebakgrunn, og deres erfaringer med å være ikke-

hvit nordmann, som sentrale for deres konstruksjon av gruppetilhørighet og deres 

virkelighetsforståelse. Dette kan sies å støtte opp under klasseperspektivets argument om at 

gruppetilhørighet og virkelighetsoppfatninger blir til innenfor nasjonalstatens grenser.  

Samtidig utfordres dette argumentet ved at forfatterne trekker på en transnasjonal 

referanseramme når de beskriver deres posisjon. Dette funnet tolker jeg i retning av at 

forfatterne er preget av en form for dobbel bevissthet: De erfarer seg selv som norske, men også 

som synlige minoriteter, når de reflekterer rundt deres posisjon. Dette kan tyde på at den 

metodologiske nasjonalismen i det klasseteoretiske perspektivet også blir utfordret når det 

kommer til den subjektive klassedimensjonen – nemlig gruppetilhørighet. På bakgrunn av dette 

argumenterer jeg for at kombinasjonen av de ulike teoretiske perspektivene har bidratt til en 

mer dyptgripende forståelse av forfatternes erfaringer i møte med det litterære feltet, og den 

norske offentligheten.  

7.2 Studiens implikasjoner 

Jeg har som nevnt vært inspirert av feltteorien, som bygger på Bourdieus klasseperspektiv, men 

jeg har også adressert debatten om relevansen av dette perspektivet. Jeg argumenterer blant 

annet for at perspektivet kan sies å skyggelegge betydningen av ikke-hvithet for aktørenes 

livssjanser. Dermed har jeg i tråd med Skeggs (1997) argumentert for at ikke-hvithet kan anses 

som et kroppsliggjort trekk ved forfatterne som medierer hvorvidt aktørene kan kapitalisere på 
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sine klassespesifikke ressurser. I forlengelsen av dette har jeg benyttet meg av begrepet 

rasialisering, for å vektlegge majoritetens rolle i konstruksjonen av betydningen man tillegger 

ikke-hvithet. Denne tilnærmingen fremhever den potensielle betydningen av ikke-hvithet, 

samtidig som at den tar hensyn til dominanseforholdet mellom klasser og det særegne ved 

litteraturfeltet. I tillegg åpner dette for å i større grad ta den nasjonsspesifikke konteksten i 

betraktning.  

Ved å tilnærme meg spørsmålet med dette teoretiske perspektivet, fikk jeg også muligheten til 

å utfordre den metodologiske nasjonalismen som preger det klasseteoretiske perspektivet. For 

selv om den nasjonsspesifikke konteksten uten tvil er av betydning når det kommer til hvem 

som innehar maktposisjoner, er det også åpenbart at forfatterne orienterer seg utover 

nasjonalstatens grenser. Dette gjelder både den objektive og den subjektive dimensjonen ved 

klasseperspektivet. I førstnevnte dimensjon viste jeg i lys av empirien hvordan kulturelle 

ressurser bærer preg av å være transnasjonale, og i sistnevnte dimensjon viste jeg hvordan 

konstruksjonen av gruppetilhørighet ikke utelukkende foregår innenfor nasjonalstaten. Dette 

påvirker både hvordan forfatterne opplever sin posisjon i det litterære feltet, og deres posisjon 

i samfunnet for øvrig. I forlengelsen av dette får det også konsekvenser for deres 

virkelighetsforståelse. Det å ta hensyn til at aktører ikke utelukkende opererer innenfor 

nasjonalstaten er videre særlig viktig i et felt som kan sies å være iboende transnasjonalt. 

Dermed vil jeg argumentere for at studien danner et empirisk argument for at man i anvendelsen 

av teori burde ta hensyn til at aktører operer utover nasjonalstatens grenser.  

I tillegg til å kombinere teoretiske perspektiver på en måte som kan gi en mer nyansert forståelse 

av caset, har denne studien også direkte empiriske implikasjoner. Den gir en mer dyptgripende 

forståelse av synlige minoriteters opplevelse av å være i et felt dominert av den hvite 

kultureliten, og ved å belyse forfatternes erfaringer kan man muligens si noe om hvordan 

synlige minoriteter opplever andre kulturproduksjonsfelt. Studien legger også grunnlag for å 

stille spørsmål ved hvordan klasseposisjon og ikke-hvithet samspiller blant andre 

kulturprodusenter: Det ville vært interessant å se hvorvidt man finner lignende mønstre, eller 

om disse er utelukkende gjeldende i det norske litterære feltet. Kombinasjonen av de teoretiske 

perspektivene jeg har tatt i bruk i denne oppgaven kan også være fruktbart i undersøkelser av 

andre case, da det ikke er grunn til å tro at de utelukkende er av relevans i undersøkelsen av 

aktører som befinner seg i kulturproduksjonsfelt.  
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Vedlegg 1: “Innvandrerroman fikk Vesaas- 

pris”  
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Vedlegg 2: Three States of the Field 

(Bourdieu 1996:124) 
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Vedlegg 3: Original intervjuguide – 

redaktører  

Bakgrunnsinformasjon  

1. Navn  

2. Alder  

3. Fødselssted  

4. Bosted  

5. Yrke/utdanning 

 

Arbeid 

1. Kan du fortelle meg litt om [forlaget]? 

2. Kan du fortelle meg litt om hva du jobber med?  

3. Prosessen rundt å anta bøker  

 

Forlag  

1. Kan du fortelle meg litt om de andre forlagene?  

a. Ulikheter i status?  

 

Generelt 

1. Hvordan opplever du minoriteters posisjon er i det litterære feltet?  

2. Hva tenker du kan øke deltakelsen?  

3. Tenker du det er problematisk at det er en lav deltakelse?  

4. Hva tenker du om diskusjonen rundt kvotering?  

 

 

Er det noe du ønsker å tilføye?   
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Vedlegg 4: Original intervjuguide – 

forfattere  

Bakgrunnsinformasjon 

6. Kan du fortelle meg litt om deg selv?  

a. Navn  

b. Alder  

c. Fødselssted  

d. Bosted/hjemme/etc?  

e. Kan du fortelle meg litt om utdanningsløpet ditt?  

f. Publisert hvor? Hvilket forlag?  

g. Hva handlet boken/bøkene om/Hva var det siste du skrev om/Hva skriver du 

om?   

 

Kulturfeltet  

1. Når fattet du interesse for kulturfeltet?  

a. Noen mennesker/hendelser/situasjoner som du husker spesielt godt?  

b. Spesifikke hendelser som har bidratt til at en har endt opp med å skrive bok/bli 

skribent?  

c. Rollemodeller? Lærere/naboer/venner?  

d. Var det noen som oppfordret deg?  

2. Kan du fortelle meg litt om hvordan du bestemte deg for å skrive bok/evt. bli skribent?  

a. Motivasjon (Globalt og nasjonalt)  

b. Støtte 

3. Kan du fortelle meg litt om prosessen rundt det å få manuset ditt godkjent? 

a. Var det noen økonomiske bekymringer knyttet til dette?  

i. Hvordan er den økonomiske situasjonen din nå?  

ii. Flere jobber?  

b. Skiller noen forlag seg ut på noen måte?  

4. Kan du beskrive en typisk forfatter?  

5. Kan du beskrive en person i kulturfeltet som er vellykket/noen du ser opp til?  

6. Hvordan opplevde du det å møte etablerte personer fra kulturfeltet?  
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a. Lukkethet? Åpenhet? 

b. Følte du at du passet inn?  

c. Hvordan skulle jeg imponert en viktig person i kulturfeltet?  

d. Hva skaper annerkjennelser?  

7. Opplevde du at det var noen spesielle forventninger til deg eller boken? 

8. Fikk teksten eller du mye oppmerksomhet? Eventuelt hva slags type oppmerksomhet?  

a. Var det den type oppmerksomheten du ønsket?  

b. Ble du utsatt for noe hets?  

9. Føler du at du fikk nok spillerom til å utfolde deg kreativt, eller opplevde du noen 

begrensninger?  

a. «Spilleregler» 

10. Hva tenker du om bedømmelsen av kvalitet innenfor det litterære feltet?  

11. Innenfor mange felt jobber man med en eller annen form for kvotering. Hva tenker du 

om en slik type ordning når det gjelder det litterære eller kulturelle feltet?  

a. Eks: Innvandrerstipend  

b. Refleksjoner om tiltak på andre felt  

c. Er dette noe som diskuteres med familie/venner/andre forfattere?  

d. Mer generelt: Hva tenker du om diskusjonene som går rundt dette i 

offentligheten? 

12. Hva tenker du om uttrykket «innvandrerroman»  

 

Familie/foreldres klassebakgrunn  

1. Kan du fortelle meg litt om familien din?  

2. Hvor kommer foreldrene dine fra? (Land og by) Når kom de til Norge? Møte med 

Norge? Migrasjonshistorie etc.   

3. Hva jobber foreldrene dine med i Norge? Har de tatt noe utdanning?  

4. Vet du hva foreldrene dine jobbet med i hjemlandet? Tok de noe utdanning der?  

5. Hvordan vil du beskrive den økonomiske situasjonen i hjemmet?  

6. Foreldre/familie/etc. aktive i kultursfæren i Norge/hjemlandet?  

7. Hva jobber/studerer søsknene dine med?  

8. Hadde foreldrene dine noen spesifikke ønsker når det gjelder barnas yrke/utdanning  

9. Reaksjoner til familie/slekt/venner på deltakelse i kulturfeltet?  

10. Er det noen i familien/slekt/venner som har vært i kreative yrker tidligere?  
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a. Hva slags yrker?  

b. Eksempel: billedkunstner, fritidsskolelærer, musikk, etc.  

c. Rollemodeller?  lærere/naboer/venner 

11. Var du delaktig i noen fritidsarrangementer eller kulturaktiviteter da du var barn?  

12. Var foreldrene dine opptatt av å lese bøker for deg? // Hva ble diskutert rundt 

middagsbordet? 

 

Transnasjonal tilhørighet  

1. Kan du fortelle meg litt om din tilknytning til Norge, og din tilknytning til 

hjemlandet?  

a. Besøk  

b. Nettverk  

c. Språk 

d. Kulturkonsum: bøker/filmer/musikk/internettsider   

i. Noe kulturkonsum som du tenker har vært typisk norsk?  

ii. Kulturkonsum fra utlandet?  

2. Føler du at din bakgrunn er en fordel eller en ulempe i det litterære feltet? 

3.  Kan du tenke deg til noen situasjoner eller hendelser hvor du har følt deg mindre 

norsk? 

4. Kan du tenke deg til noen situasjoner eller hendelser hvor du har følt deg mer norsk? 

5. Man snakker mye om tilhørighet til spesifikke land, men føler du at tilhørighet kan 

skapes med bakgrunn i andre kjennetegn?  

 

Avsluttende  

1. Opplever du at unge med minoritetsbakgrunn føler at det å skrive bok er en mulighet 

for dem? Hvorfor evt. hvorfor ikke?  

2. Råd til forlag for å øke antallet nordmenn med minoritetsbakgrunn i dette feltet?  

3. Råd til nordmenn med minoritetsbakgrunn som ønsker å hevde seg i feltet?  

 

Greit at jeg kontakter deg senere, hvis jeg skulle ha noen oppfølgingsspørsmål?  
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Vedlegg 5: Spørreskjema  

1. Alder: _______ 

 

2. Kjønn?    □ Mann □ Kvinne □ Annet □ Ønsker ikke å oppgi 

Spesifiser hvis annet: ____________________________ 

 

3. Hvor er du født? ____________________________ 

 

4. Hvis aktuelt, hvor gammel var du da du innvandret? ________ 

 

5. Hvor vokste du opp? ___________________________________ 

 

6. Har du gått i barnehage? 

□ Ja  □ Nei 

 

7. Har du jobb, i så fall hva jobber du som ____________________ 

 

8. Hvor i verden kommer dine foreldre fra? 

Mor: _________________ 

Far: __________________ 

 

9. Hvis aktuelt, vet du hvorfor dine foreldre innvandret? 

 

Mor:  ________________________________________ 

 

Far:  ________________________________________ 

 

10. Hva er dine foreldres høyeste fullførte utdanning? Sett ett kryss for mor og ett kryss for 

far. Hvis du ikke har kontakt med én eller begge av foreldrene dine, hopper du over 

spørsmålet som gjelder denne forelderen.  

 

Mor: Grunnskole □    Videregående/yrkesfag  □ Universitet/høyskole  □ 

Far:  Grunnskole □    Videregående/yrkesfag  □ Universitet/høyskole  □ 

 

11. Er mor i jobb nå? 

□ Ja, heltid 

□ Ja, deltid 

□ Nei 

 

12. Er far i jobb nå? 

□ Ja, heltid 
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□ Ja, deltid 

□ Nei 

 

13. Hvilket yrke har foreldrene dine? Skriv tittelen på yrket og kort hva de gjør på jobben.  

Yrket til mor: _____________________  

Skriv kort hva hun gjør på jobben: _____________________  

Yrket til far: _____________________  

Skriv kort hva han gjør på jobben: _____________________ 

 

14. Hvis aktuelt, hvilket yrke hadde dine foreldre i hjemlandet? 

Yrket til mor: _____________________  

Yrket til far:   _____________________  

 

15. Hvis du har søsken, vennligst fyll inn informasjon om dem: 

 

Eldste søsken: Alder: _____ Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________  

Nest eldst:       Alder: _____ Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________ 

Tredje eldst:    Alder: _____ Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________ 

Fjerde eldst:    Alder: _____ Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________ 

Femte eldst:    Alder: _____ Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________ 

 

16. Sivilstand: 

□ Singel 

□ Kjæreste  

□ Samboer  

□ Gift 

 

17. Hvis aktuelt, vennligst fyll inn informasjon om din kjæreste/samboer/ektefelle 

 

Alder: _____  Landbakgrunn: _______________ 

Høyeste utdanning: ____________ Yrke: ___________  

 

18. Hvis du har barn, vennligst fyll inn deres alder 

Alder barn 1: _____ 

Alder barn 2: _____ 

Alder barn 3: _____ 

Alder barn 4: _____ 
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Vedlegg 6: Skriv om informert samtykke  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

”Norske forfattere/skribenter med minoritetsbakgrunn” 

Bakgrunn og formål 

Dette prosjektet er en masteroppgave, på institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ved 

Universitetet i Oslo. Formålet med studien er å få mer kunnskap om posisjonen i kunst – og 

kulturfeltet til nordmenn med minoritetsbakgrunn. Hvordan spiller informantenes 

flerkulturelle bakgrunn inn i møte med dette feltet? Hensikten med oppgaven er dermed å 

sette fokus på et område som det er behov for mer forskning på. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Studien vil basere seg på muntlige intervjuer. Spørsmålene vil være åpne og omhandle 

deltakernes livsfortelling og møte med det kulturelle feltet i Norge. Jeg ønsker å registrere 

intervjuene med båndopptaker, hvis deltakeren er enig i dette. Deretter vil intervjuet skrives 

ned, anonymiseres og opptakene vil slettes.  

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg vil ha tilgang til 

opplysninger, og jeg vil ikke lagre personopplysninger som navn eller kontaktopplysninger. 

Hvis deltakeren tillater båndopptak, vil jeg slette dette etter intervjuet. Intervjuet vil bli 

skrevet ned og lagret på min personlige datamaskin, som er sikret med brukernavn og 

passord. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i oppgaven. Prosjektet skal avsluttes den 20. 

Juni 2018. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet.  

Dersom du har spørsmål til deltagelse eller om studien, ta kontakt med Sabina Tica, enten via 

epost: sabina.tica@sosgeo.uio.no eller telefon: 930 87 448. 

mailto:sabina.tica@sosgeo.uio.no


108 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 7: Baksiden av romanen Beatles 

 


