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Sammendrag 
Denne oppgaven tar for seg hvordan mødre med innvandrerbakgrunn reflekterer rundt og er 

oppmerksomme på stereotypiske oppfatningene av dem i det norske samfunnet, og hvordan 

dette påvirker deres identitetsarbeid og følelse av tilhørighet til Norge. I tillegg undersøker 

den hvordan erfaringer med å oppdra barn i Norge har påvirket mødrenes opplevelse av deres 

egne og barnas tilhørighet til ‘det norske’.  

 

Oppgaven bygger på tre forskningsspørsmål; Hvordan kan stereotypiske fremstillinger av 

minoritetskvinner i den offentlige debatten påvirke kvinnenes opplevelse av stigmatisering og 

annengjøring? Hvordan brukes disse fremstillingene av kvinnene selv i deres 

identitetskonstruksjon og forståelse av tilhørighet? På hvilken måte kan morsrollen og 

erfaringer med å oppdra barn i Norge ha en innvirkning på mødrenes tilhørighetsfølelse? 

 

Ettersom oppgaven søker å belyse minoritetskvinners subjektive erfaringer er det naturlig 

med en kvalitativ tilnærming for å svare på problemstillingene. De empiriske dataene som 

ligger til grunn for oppgaven er hentet inn gjennom feltarbeid på et ressurssenter for 

minoritetskvinner i Oslo, og ved dybdeintervjuer av syv informanter som er rekruttert 

gjennom ressurssenteret. All data er hentet inn mellom oktober og desember 2019. 

 

Stereotypier er ikke gitte representasjoner av et individ, men er basert på generaliserte og ofte 

overdrevne antakelser av en gruppe. For enkeltindivider kan opplevelsen av å bli fremstilt på 

hovedsakelig stereotypiske måter i den offentlige diskursen føre til en opplevelse av å bli 

feilaktig representert og oppfattet av en majoritet, noe som kan føre til en følelse av 

annengjøring. Annengjøring fra ‘det norske’ handler om å ikke føle at en blir fullstendig 

godtatt som en del av en felles norsk gruppetilhørighet; å representere et ukjent dem som ikke 

er del av det norske vi.  

 

Informantene illustrerer et identitetsarbeid som i stor grad oppleves som betinget av ytre 

faktorer. Det er tydelig at de er klar over hvordan de blir fremstilt i den offentlige diskursen, 

og dette har en påvirkning på hvordan de opplever å bli sett på av den norske majoriteten. 

Dette har også en innvirkning på hvilken grad de føler de kan være en del av det norske 

samfunnet, noe som igjen kan påvirke hvilken grad de føler tilhørighet til ‘det norske’. I 

tillegg har mine informanter vist at deres tilhørighetsfølelse til Norge i stor grad er betinget av 
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barna, og at de i mange tilfeller er villig til å forbli i en annen-rolle for at barna skal kunne 

vokse opp i Norge.  
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Kapittel 1: Introduksjon 
 «Jeg har ett bein i Somalia, men jeg er ikke hjemme noe sted» 

 

Dette sitatet fra en av mine informanter, ‘Samira’, peker på en rotløshet som er å kjenne igjen 

for mange kvinner med innvandrerbakgrunn; et tap av tilhørighet til ens hjemland og mangel 

på tilhørighetsfølelse i Norge kan gi en opplevelse av å stå fast i en mellomposisjon; en 

identifiserer seg ikke lenger helt med kulturen i hjemlandet, og en er heller ikke helt norsk. 

Dette er det tematiske grunnlaget for denne masteroppgaven.  

 

1.1: Motivasjon 

Minoritetskvinners erfaringer med identitetskonstruksjoner og grad av tilhørighet til Norge 

har lenge vært et tema jeg har interessert meg for. Etter tre år som frivillig på kvinnefeltet i 

Oslo der arbeidsoppgavene mine i stor grad har vært å lytte til og å være en samtalepartner for 

kvinner med minoritetsbakgrunn hadde jeg et inntrykk av at mange av kvinnene, og spesielt 

de som har kommet til Norge som flyktninger, ofte føler de blir fremstilt i den offentlig 

diskursen på en måte som kan posisjonere dem utenfor det norske kulturelle fellesskapet. Det 

å måtte flykte fra landet man har vokst opp i, for så å skulle slå nye røtter i et fremmed land er 

en enorm påkjennelse i seg selv, så det å ikke føle seg som en del av samfunnet rundt en kan 

for mange oppleves som veldig begrensende. Av den grunn har jeg vært spesielt interessert i 

fortellingene til kvinner som i tillegg til dette har erfart å oppdra barn i Norge, og som har sett 

deres barn vokse opp og ta del i et samfunn de selv ikke helt føler seg som en del av.  

 

Jeg har aldri opplev å være på flukt, eller å måtte etablere meg i et fremmed land som jeg ikke 

aktivt har valgt å etablere meg i selv. Mitt engasjement for kvinnefeltet har kommet ut av min 

erfaring fra frivilligheten, og dette engasjementet har motivert meg gjennom arbeidet med 

oppgaven. Under datainnsamlingen har mine informanter betrodd seg til meg med dypt 

personlige historier, historier om seire og tap, gleder og sorger. Jeg håper og tror at jeg, 

gjennom mine informanter, kan bidra til å nyansere de bildene som finnes av 

minoritetskvinner i Norge på en verdig måte. 
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1.2: Hvorfor dette er viktig å se på 

Identitetsarbeid og tilhørighet er to sentrale temaer i denne masteroppgaven. Jeg har sett på 

hvordan kvinner med innvandrerbakgrunn og erfaring med å oppdra barn i Norge reflekter 

rundt deres norskhet, og hvilke faktorer som har påvirket deres opplevelse av tilhørighet til 

‘det norske’. Gjennom deres subjektive erfaringer med å navigere mellom stereotypiske 

fremstillinger av minoritetskvinner, majoritetens blikk og morsrollen har mine informanter 

beskrevet et identitetsarbeid som i stor grad oppleves som betinget av ytre faktorer.  

 

Selv om flere forskere har kommer frem til at stereotypiske fremstillinger av 

minoritetskvinner kan bidra til å styrke opplevelser av marginalisering og stigmatisering, er 

det ikke før de siste årene det har blitt gjort grundige undersøkelser på akkurat hvordan slike 

fremstillinger påvirker kvinnenes identitetsarbeid. Mye av denne forskningen har hatt et fokus 

som hovedsakelig dreier seg om unge muslimske kvinner, eller etterkommere av innvandrere. 

I tillegg har det vært en hovedvekt på å kartlegge hvordan kvinner med minoritetsbakgrunn 

blir fremstilt på stereotypiske måter, og det har i mindre grad vært et fokus på mer kvalitative 

tilnærminger som ser på hvordan disse stereotypiske fremstillingene påvirker kvinnenes egne 

opplevelser av dem selv (Van Es, 2016, ss. 4-5). Nettopp derfor er det viktig å se på 

problemstillingen fra kvinnenes egen perspektiver, da deres opplevelser og erfaringer er 

essensielle for å forstå stigmatiseringen på kvinnenes egne premisser (Farstad, 2004, s. 296). 

 

1.3: Problemstilling 

Denne oppgaven undersøker hvordan stereotypiske fremstillinger av innvandrerkvinner i 

Norge påvirker kvinnenes egen identitetsforståelse og grad av tilhørighetsfølelse. I tillegg har 

jeg undersøkt hvordan det å få og oppdra barn i Norge kan påvirke tilhørighetsfølelsen, og 

hvordan mødrene reflekterer rundt deres egen og barnas norskhet. På bakgrunn av dette har 

jeg i denne masteroppgaven arbeidet med følgende problemstillinger: 

 

1.! Hvordan kan stereotypiske fremstillinger av minoritetskvinner i den offentlige 

debatten i Norge påvirke kvinnenes egne opplevelser av stigmatisering og 

annengjøring?  

2.! Hvordan brukes disse fremstillingene av kvinnene selv i deres identitetskonstruksjon 

og forståelse av tilhørighet?  

3.! På hvilken måte kan morsrollen og erfaringer med å oppdra barn i Norge ha en 

innvirkning på mødrenes tilhørighetsfølelse? 
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1.4: Metodisk tilnærming  

Denne oppgaven tar for seg minoritetskvinners subjektive erfaringer med, og refleksjoner 

rundt, deres identitetsforståelse og grad av tilhørighet til Norge, samt hvordan de opplever at 

dette påvirker og påvirkes av deres opplevelser med å oppdra barn i Norge. Av den grunn har 

det vært naturlig med en kvalitativ tilnærming til problemstillingene. De empiriske dataene 

som ligger til grunn for oppgaven er hentet inn gjennom feltarbeid på et ressurssenter for 

minoritetskvinner i Oslo, og ved dybdeintervjuer av syv informanter som er rekruttert 

gjennom ressurssenteret. Alle informantene har kommet til Norge som flyktninger, og alle har 

erfaring med å oppdra barn i Norge. All data er hentet inn i perioden 9. oktober til 5. 

desember 2019.  

 

1.5: Oppgavens oppbygging 

Innledningsvis gjør jeg rede for de noen relevante hovedpunkter i norsk innvandringshistorie 

fra slutten av 60-tallet og frem til i dag, for å kontekstualisere offentlige diskursen rundt 

innvandring i Norge. I bakgrunnen gjør jeg også rede for de viktigste debattene som 

omhandler minoritetskvinner i Norge, noe som har vært med på å forme de stereotypiske 

fremstillingene som jeg går nærmere inn på i teorien.  

 

I teorikapitlet diskuterer jeg først hva en stereotypi er, og hvordan stereotypiske fremstillinger 

kan etablerers og opprettholdes i en offentlig diskurs. Videre identifiserer jeg de vanligste 

stereotypiske fremstillingene av innvandrerkvinner i Norge. Jeg går også inn på teoretiske 

perspektiver på gruppetilhørighet, norskhet og annengjøring, for å redegjøre for noe av det 

som kjennetegner ‘det norske’. Til slutt diskuterer jeg noen sentrale teorier omkring identitet 

og identitetsarbeid.  

 

Disse teoretiske perspektivene har vært viktig å ta med i arbeidet med å analysere hvordan 

kvinnene forteller om sin identitet og tilhørighet i Norge. Analysen er delt opp i to kapitler. I 

det første kapitlet ser jeg på hvordan mine informanter opplever å bli fremstilt gjennom 

stereotypier i det norske samfunnet, og hvordan de posisjonerer seg selv ut ifra disse 

stereotypiene. Andre del av analysen går nærmere inn på identitetskonstruksjoner og 

tilhørighetsfølelsen til Norge, og diskuterer hvilken grad morsrollen påvirker kvinnenes 

opplevelser.  
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I arbeidet med oppgaven har jeg kommer frem til følgende: Først og fremst er det tydelig at 

innvandrerkvinner er klar over hvordan de blir fremstilt i den offentlige diskursen, og at dette 

har en påvirkning på hvordan de opplever å bli sett på av den norske majoriteten. Dette har 

også en innvirkning på hvilken grad de føler tilhørighet til det norske samfunnet, noe som 

igjen kan påvirke hvilken grad de føler tilhørighet til ‘det norske’. I tillegg har mine 

informanter vist at deres tilhørighetsfølelse til Norge i stor grad er betinget av barna, og at de i 

mange tilfeller er villig til å forbli i en annen-rolle for at barna skal kunne vokse opp i Norge.  
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Kapittel 2: Bakgrunn 
2.1: Historisk bakteppe: innvandring til Norge fra 1970-tallet til i dag 

Migrasjon er ikke et nytt fenomen, og Norge har vært en flerkulturell nasjon lenge før ‘den 

nye innvandringen’ ble et tema mot slutten av 1960-tallet, som markerer tiden da Norge for 

alvor ble en mottakernasjon for den globale migrasjonen (Eide & Simonsen, 2007, ss. 169-

172). Siden de første arbeidsinnvandrerne kom og til i dag har det skjedd store endringer på 

migrasjonsfeltet i Norge, noe som har ført til store endringer også innen forskningsfeltet, den 

politiske diskursen, og hvordan dette blir fremstilt i mediene. I dette kapitlet vil jeg av den 

grunn gjøre rede for det historiske bakteppe for den moderne norske innvandringshistorien, 

samt beskrive noen av de mest sentrale politiske diskusjonene som har vært med på å forme 

den offentlige diskursen vi kan se i Norge i dag.  

 

2.1.1: Den nye innvandringen 

Det som kjennetegner ‘den nye innvandringen’ – altså innvandringen fra Asia, Afrika og 

Latin-Amerika som begynte på slutten av 60-tallet – er at det har skjedd et skifte fra at 

innvandringen hovedsakelig dreide seg om at mennesker kom fra andre nordiske eller nord-

europeiske land, til en stor økning av arbeidsinnvandrere fra ikke-vestlige land som Pakistan, 

Tyrkia, Marokko og India (Midtbøen, 2017, s. 130; Gullestad, 2002, s. 26). Med andre ord 

handlet dette om at innvandring til Norge nå var preget av at innvandrere ikke lenger kom fra 

land som kulturelt, religiøst og utseendemessig hadde mange likhetstrekk med Norge 

(Statistisk sentralbyrå, 2017). Dette skiftet i innvandringen introduserte nordmenn for 

begrepet ‘fremmedarbeider’. Dette ble en dagligdags betegnelse på det som i all hovedsak 

dreide seg om pakistanske menn, ettersom dette var den største minoritetsgruppen på denne 

tiden. Interessen for forskning på denne gruppen var fortsatt relativt liten. Den politiske 

diskursen rundt arbeidsmigrantene på 70-tallet dreide seg i all hovedsak om det som ble 

omtalt som ‘pakistanerproblemet’ som oppstod etter en økning av yrkesaktive pakistanere fra 

14 personer i 1967 til 1439 personer i 1973, noe som på denne tiden utgjorde omkring 25% av 

alle innvandrere i Norge (Midtbøen, 2017, ss. 132-133). I 1975 ble det innført et nasjonalt 

innvandringsstopp som i hovedsak skulle begrense ny innvandring, samtidig som det ble satt i 

gang tiltak for å fremme vellykket integrasjon gjennom tydeligere integrerings- og 

velferdspolitikk. I tiden etter innvandringsstoppet var det et betydelig flertall av kvinner og 

barn som innvandret til Norge som resultat av familiegjenforeninger (Østby, 2017).  

 



 6 

Fra et begrenset forskningsfelt på 70-tallet og et hovedfokus på kartlegging av (hovedsakelig) 

pakistanske arbeidsinnvandrere, ble innvandring utover 80- og 90-tallet et mer utbredt, men 

også kontroversielt tema. Det var fortsatt ikke et betydelig felt innen akademia, men det 

vokste. Migrasjonsforskere var hovedsakelig fra den politiske venstresiden, og uttrykte sterk 

kritikk mot den strenge innvandringspolitikken og de påfølgende innvandringskritiske 

holdningene fra nordmenn (Midtbøen, 2017, s. 134). De som argumenterte for innvandring 

brukte begreper som det fargerike fellesskapet og omtalte innvandrere som nødvendige 

ressurser til det norske samfunnet (Gullestad, 2002, s. 30). Samtidig var denne tiden preget av 

økende uro og flere tilfeller av rasistiske handlinger som et resultat av en økende pågang av 

flyktninger og asylsøkere. Økt innvandring som resultat av familiegjenforening ble også 

problematisert, og spesielt innvandrer med muslimsk bakgrunn ble møtt med offentlig 

misnøye (Van Es, 2016, ss. 62-63). Innvandringsfeltet ble stadig mer politisert, og FrP gjorde 

sitt til da beste valg i 1987 ved å fremme en sterk innvandring- og innvandrerkritisk politikk. 

Ved slutten av 1980-tallet hadde innvandringsfeltet for alvor blitt introdusert som politisk 

saksområde. (Brochmann og Haugelund, 2010; Eide & Simonsen, 2007; Midtbøen, 2017) 

 

2.1.2: Mot en mer innvandringskritisk diskurs  

Utover 1990-tallet endret innvandringsdebatten seg drastisk. I mediebildet var diskursen langt 

mer problemorientert enn den hadde vært på 70- og 80-tallet, og det ble et større fokus på 

Islam og muslimer, som ofte ble fremstilt som en særlig trussel fordi «deres kultur og 

verdisett antas ikke å være forenelig med kulturen i vestlige og europeiske land» (Fangen & 

Vaage, 2014, ss. 37-38). Eide og Simonsens (2007) analyse av norsk pressedekning av 

innvandrere anså dette som et resultat av et mediebilde som ble mer opptatt av sensasjonelle 

saker; der hovedfokuset tidligere hadde vært på hvordan innvandrere ble diskriminert på 

arbeids- og boligmarkedet, rettet medienes søkelys seg mer mot å dokumentere tilfeller av 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i innvandrermiljøer. I tillegg ble det også registrert øking 

i uttalelser om ‘utakknemlige innvandrere’ som ikke satte stor nok pris på Norge som et 

vertsland (Eide & Simonsen, 2007, ss. 204-205). Samtidig var Norge i en periode med 

voksende økonomi. Brochmann (1997) seådette som et paradoks; historisk sett har økt 

fremmedfrykt ofte har blitt sett i sammenheng med økonomisk nedgang. Etableringen av nye 

velferdsordninger kan være en forklaring i denne sammenhengen, da noen strukturelle 

endringer i velferdsstaten førte til høyere arbeidsledighet og endringer i distribusjonen av 

offentlige goder og midler (ss. 167-168). At disse holdningene kom frem etter valget i 1987 er 

dog ikke tilfeldig, da deler av FrPs innvandring- og innvandrerkritiske politikk fremmet en idé 
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om at masseinnvandring ville blitt en økonomisk belastning på den norske velferdsstaten 

(Brochmann & Haugelund, 2011, s. 15).  

 

I tiden etter angrepet på tvillingtårnene i New York og Pentagon i Washington DC den 11. 

september 2001, skiftet fokuset i innvandringsdebatten seg brått over til temaer som terror, 

fundamentalisme og religion (Andersson, 2018, s. 64). I USA, men også i flere europeiske 

land inkludert Norge, var denne tiden preget av betydelig innstramming av innvandring og et 

økende fokus på terror både i politikken og i mediebildet. Samtidig kom flere stemmer fra 

innvandrermiljøene selv frem i offentligheten. Spesielt kvinner fikk muligheten til å snakke 

om sine egne erfaringer og i noen tilfeller kritiserte de norske migrasjonsforskere og den 

politiske venstresiden for å overse alvorlige problemer i innvandrermiljøene – blant annet 

kjønnslemlestelser og tvangsekteskap (Midtbøen, 2017, s. 141).  

 

2.1.3: Innvandringsfeltet nyanseres 

De siste tiårene har innvandringsfeltet blitt et etablert og ‘mainstream’ felt innen 

samfunnsforskningen. Det har også skjedd store endringer i hvordan innvandring og 

integrering blir fremstilt og diskutert i norske medier og politikk. Nye meningsbærere blir 

stadig introdusert, og den offentlige debatten blir mer nyansert. Nyere forskning viser at 

fremstillingen av innvandrere i norske medier som regel er mer positivt vinklet i de tilfellene 

hvor enkeltindivider blir trukket frem, og at deres «utseende, utdanningsnivå og antatte 

norskhet har konsekvenser for hvordan han/hun blir representert i mediene» (Andersson, 

2018, s. 69). Samtidig som vi har sett store endringer på innvandrerfeltet, har vi de siste årene 

også sett en vekst i høyrepopulistiske holdninger, og et politisk klima i den vestlige verden 

som er sterkt preget av dette (Midtbøen, 2017, s. 143).  

 

Det er ikke til å stikke under stol at det finnes innvandringsfiendtlige og rasistiske holdninger 

i Norge i dag. Studier har vist at arbeidssøkere med utenlandske navn i langt lavere grad blir 

kalt inn til jobbintervju enn søkere med norske navn, tross like gode kvalifikasjoner 

(Midtbøen, 2015a). En kan ikke konkludere med at denne formen for diskriminering er et 

direkte resultat av at norske arbeidsgivere handler ut ifra rasistiske holdninger, men det kan 

stå som et eksempel på hvordan innvandringskritiske holdninger kan internaliseres av 

majoritetsbefolkningen, og hvordan dette kan gå ut over levestandarden hos etniske 

minoritetetgrupper. I tillegg rapporterer oslopolitiet at antall anmeldte tilfeller av 

hatkriminalitet motivert at rasistiske holdninger mot etnisitet og religion øker årlig. En økning 
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i rapportert hatkriminalitet kan også tolkes å være et tegn på at terskelen for å anmelde slike 

saker er blitt lavere, men det undergraver fortsatt ikke at disse tallene er alt for høye; bare i 

2019 ble det rapportert om 162 rasistisk motiverte tilfeller på bakgrunn av etnisitet, og 46 på 

bakgrunn av religion (Hansen, 2020).  

 

Nyere forskning på innvandringsfeltet viser samtidig at mediene de siste årene har presentert 

innvandring i et tydelig mer nyansert bilde. Stadig flere med minoritetsbakgrunn får også 

sentrale stemmer i innvandringsdebatten, noe som tyder på et mediebilde som jobber med å 

fremme mer mangfoldige perspektiver (Andersson, 2018, s. 69). Dette gjenspeiles også på 

kulturfeltet, der det er langt mer vanlig å finne flere og mer nyanserte fremstillinger av synlige 

minoritetsgrupper, blant annet de kritikerroste bøkene «Ut av Skyggene» av Shazia Majid, 

som forteller historien til de første kvinnelige arbeidsinnvandrere sett gjennom øynene til 

døtrene, og «Third Culture Kids» av Aon Raza Naqvi, som tar for seg ulike opplevelser rundt 

det å vokse opp i Norge som farget i et relativt homogent, hvitt samfunn (Majid, 2019; Naqvi, 

2019).  

 

2.2: Et politisert forskningsfelt 

2.2.1: Det meste er politisk 

Forskningsfeltet ble på 1990-tallet stadig mer konfliktfylt. På den ene siden var det et stekt 

fokus på majoritetens dominans og undertrykkelse av minoritetsgrupper, diskusjoner rundt 

norskhet og norsk kulturell identitet. På den andre siden var kritikken rettet mot det de 

oppfattet som «unnfallenhet og ukritisk innvandringsvennlighet» blant forskerkollegaer og i 

den offentlige diskursen (Midtbøen, 2017, ss. 135-136). Spesielt rasismedebatten ble 

aktualisert ved Fafo-rapporten Svart på hvitt fra 1990 der en intervjuundersøkelse blant 

nordmenn konkluderte med at den norske befolkningen ikke er rasistisk (Hernes & Knutsen, 

1990, s. 132). Gullestads (2002) svar på dette var å argumentere for at rasisme finnes i Norge, 

men at den har skjedd et skifte i hvordan vi skal definere rasismen. Det Gullestad identifiserer 

som klassisk rasisme bunner i en oppfatning om at det finnes ‘menneskeraser’ basert på 

fysiske kjennetegn (som hudfarge), og at disse rasene inngår i et hierarki når det gjelder 

egenskaper som intelligens og moral. Det er også i den forstand innforstått at ‘den hvite rasen’ 

er overlegen alle andre (Gullestad, 2002, ss. 147-148). Gullestad mener også at rasisme i dag 

har blitt et langt mer komplisert og mangefasettert fenomen, sammensatt av et «ideologisk 

sammensurium av religiøse forestillinger og stereotypier som lager pseudokausale 
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forbindelser mellom fenotypiske (fysiske), sosiale, mentale, symbolske og fiktive trekk» 

(Gullestad, 2002, s. 148). Det er altså ikke lenger snakk om rasisme i klassisk forstand basert 

på hudfarge og etnisitet, så mye som det er basert på stereotypiske fordommer knyttet til 

kulturelle og symbolske egenskaper.  

 

På 50 år har migrasjonsforskning gått fra å være et snevert og så og si ikke-eksisterende 

akademisk felt preget av lav akademisk status, til å bli et av de mest sentrale 

forskningstemaene innen samfunnsvitenskapen (Midtbøen, 2017, s. 130). Forskning er ikke 

politikk – men det meste som forskes på innen samfunnsvitenskapen kan tolkes politisk. 

Politisering av forsking er det som skjer når forskning tolkes ut ifra politiske og ikke 

vitenskapelige rammer, og det skjer hele tiden både blant forskere selv, journalister som 

formidler forskningen, og de som leser eller lytter til det som formidles (Andersson, 2018, s. 

101). Politisering skjer ofte når det publiseres ny forskning og statistikk om innvandrere, og 

det oppstår diskusjoner på nettforum eller i kommentarfelt. Dette er ikke nødvendigvis 

problematisk, men i mange tilfeller kan slike diskusjoner være av en åpenbar usaklig og 

innvandrerfiendtlig natur. Ettersom mange slike diskusjoner er å finne på offentlige nettfora 

er det naturlig å anta at det diskursive innholdet er noe mennesker med innvandrerbakgrunn 

selv får med seg, så å anta at dette kan oppleves krenkende for dem er ikke urimelig.   

 

2.2.2: Oppdragsforskning 

Forskningen som gjøres på migrasjonsfeltet i Norge i dag er ofte på bestilling fra, og 

finansiert av politiske departementer, direktorater og kommuner, samt indirekte finansiert 

gjennom ulike direktoraters bidrag til programmer i Forskningsrådet. Dermed er det politiske 

feltet svært sentralt når det gjelder hva som blir prioritert innen forskningen. I tillegg vil 

politiske representanter kunne tolke forskning som blir gjort ut ifra sitt politiske og kulturelle 

ståsted, noe som også kan påvirke finansiering til (eventuell) videre forskning (Andersson, 

2018, ss. 17-19). Mange forskere på migrasjonsfeltet opplever selv at mye av den 

problemorienterte forskningen nettopp er på bestilling fra en politisk ‘elite’, noe som da 

resulterer i politisering av migrasjonsforskningen (Andersson, 2018, s. 114). Spesielt Oslo-

basert forskning har fokusert i stor grad på «problemstillinger som ble oppfattet sentralt av 

bevilgende myndigheter», noe som har vist seg å ha en innvirkning på innvandringsfeltet og 

dermed større gjennomslag i politikkutviklingen (Midtbøen, 2017, s. 139). Det er viktig å 

understreke at dette ikke er en kritikk av all oppdragsforskning, eller en påstand om at all 

oppdragsforskning er politisert eller er farget av en skjev problemorientering. Denne 
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oppgaven søker heller å belyse de problemene som kan oppstå som et resultat av potensielt 

over-problematiserte bilder av innvandrere, og da spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn. 

Selv i de situasjonene hvor forskning bestilles og resultatene viser at problemet ikke er like 

stort som en hadde antatt, kan publiseringen og oppmerksomhet rettet mot en studie føre til 

mer stigmatisering av gruppen. Fafo (fagbevegelsens senter for forskning, utredning og 

dokumentasjon) gjorde en omfattende kartlegging av forskningen som var gjort på 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet i 2014, der de 

konkluderte med at politiske tiltak som utføres på dette feltet ofte ikke har vært basert på 

empirisk kunnskap (Bråten & Elgvin, 2014). Disse funnene vi jeg forklare nærmere i avsnitt 

2.3.  

 

2.2.3: Politisk korrekthet 

Forskning på migrasjon og innvandring blir for mange oppfattet som et ‘minefelt’ (Fangen, 

2008, ss. 13-14). Til tross for at mange forskere ikke har hatt en tydelig politisk agenda med 

forskningen deres, opplever mange at deres vitenskapelige perspektiver blir feiltolket, og at de 

dermed bli stemplet som ‘naive multikulturalister’. (Andersson, 2018, s. 37). Politisk 

korrekthet er gjerne et tema som har blitt assosiert med forskere på migrasjonsfeltet og 

liberale politiske holdninger rund temaer som kjønn, klasse, seksualitet og innvandring. Ofte 

blir det brukt som en betegnelse på meningsbærere som holder igjen av frykten for å krenke 

eller stigmatisere minoritetsgrupper. I Norge blir begrepet ofte brukt som en kritikk fra 

Fremskrittspartiet mot en liberal innvandring- og integreringspolitikk, og har etter hvert blitt 

et begrep som brukes hyppig av meningsbærere i befolkningen generelt – ikke bare politikere. 

FrP begynte å bruke begrepet for å understreke sitt politiske ståsted som det motsatte av de 

naive multikulturalistene – de var det eneste partiet som var for en streng innvandrings- og 

integreringspolitikk, en ‘politisk ukorrekt’ plattform de har vunnet mye på de siste årene 

(Andersson, 2018, ss. 110-111). I dag kan en diskutere hvorvidt begrepet ‘politisk korrekt’ 

kun omfatter liberale politiske holdninger – holdninger som for det meste assosieres med den 

politiske venstresiden. Siden 2013 har Norge hatt en regjering som hovedsakelig har vært 

dominert av Høyre og FrP, og innvandrings- og integreringspolitikken som har blitt ført 

kjennetegnes som langt strengere enn den har vært i tidligere år. Dette gjør det vanskelig å 

definere innvandringskritiske holdninger som ‘politisk ukorrekt’ lenger, noe som også 

gjenspeiles i hvilken type forskning som får bevilget penger fra staten, og hva slags kunnskap 

som etterlyses av politiske departementer.   
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En kobling mellom politikk og akademia er ikke nødvendigvis problematisk – men det er 

viktig å se hvordan holdninger som presenteres i politikken vil påvirke holdninger i 

befolkningen, og hvilke konsekvenser som følger med dette. Midtbøen (2017) har stilt 

spørsmål rundt den økte politiseringen av migrasjonsfeltet som spesielt etter tusenårsskiftet 

har lagt mer og mer føringer for hva som forskes på, og fokuseres på i politikk og media, og 

mener en konsekvens av dette er at færre innvandringsliberale forskere ytrer seg i 

offentligheten. «Kanskje har utviklingen av migrasjonsfeltet bidratt til en binding av forskeren 

som offentlig intellektuell; kanskje er det blitt vanskeligere å reise problemstillinger som ikke 

på en eller annen måte tar opp innvandringen økonomiske eller velferdspolitiske 

implikasjoner, og kanskje unnlater forskere som er grunnleggende kritisk til 

politikkutviklingen på innvandringsfeltet å framføre sine synspunkter i en offentlighet som 

har lite til overs for innvandringsliberale forskere» (Midtbøen, 2017, s. 145). Det Midtbøen 

refererer til med ‘offentlighet som har lite til overs for innvandringsliberale forskere’ er en 

kultur som har oppstått etter at kommunikasjon over internett ble allment utbredt i tiden rundt 

år 2000. Mange migrasjonsforskere opplever i økende grad å bli hetset i kommentarfelt, på 

sosiale medier og nettfora, og mange velger av den grunn å avstå helt fra å ytre seg eller delta 

i debatter som finner sted på internett (Andersson, 2018, ss. 109-110). 

 

2.3: Politisk betente felt: Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

2.3.1: Hva menes med politisk betente felt? 

At innvandring er et sentralt og mye omdiskutert tema i politikken er ikke en overdrivelse. 

Argumenter for en mer restriktiv innvandringspolitikk har ofte bunnet i argumentet om at for 

store kulturforskjeller mellom grupper kan være uforenelig (Gullestad, 2002, s. 149). På 

migrasjonsfeltet, og kvinnefeltet spesielt, er det to temaer som stadig har blitt trukket frem i 

slike politiske diskusjoner; kjønnslemlestelse i form av kvinnelig omskjæring, og 

tvangsekteskap. I Norge har forskningen på disse feltene i stor grad dreid seg om spørsmål 

rundt kultur, ære og religiøse dogmer, noe som også er synlig i politiske debatter. Noe av 

kritikken rundt forskning på temaer som dette, både i Norge og i vesten generelt, er at det ofte 

ikke er motivert av en genuin bekymring for kvinner og barn i potensielt farlige situasjoner, 

men at det heller er motivert av å bevise hvordan andre, ikke-vestlige kulturer aktivt 

begrenser kvinner og barn. Slike problemorienterte perspektiver reproduserer også en 

oppfatning av kvinneundertrykkelse som en naturlig del av ‘andres’ kultur, og at menn som 

undertrykker kvinner dermed stilles som en motpart til de ‘gode’ vestlige menn (Yuval-Davis, 
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1997, ss. 54-55). Problemet oppstår da når bildet som fremstilles av minoriteter er preget av 

annengjøring på nordmenns premisser (Gullestad, 2002, s. 32). En kan også argumentere for 

at slike fremstillinger vil være med på å reprodusere et bilde av innvandrere som umoralske, 

og kommer med farlige praksiser som det er vanskelig å få bukt med, et problem som vi 

‘gode’ nordmenn ikke har, men blir tvunget til å forholde oss til.  

 

Dette viser til det Teigen og Langvasbråten (2009) identifiserte som en ‘crisis frame’ omkring 

den offentlige debatten om kjønnslikestilling i Norge. Når fokuset på praksiser som 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap overskrider all annen mediedekning om en hel 

folkegruppe som det har blitt med somaliere, vil det kunne føre til ytterligere stigmatisering 

av gruppen, og den offentlige debatten har da en tendens til å male alle medlemmene av 

gruppen enten som et offer ellers som en gjerningsperson (Teigen & Langvasbråten, 2009, s. 

265).  

 

2.3.2: Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Norge 

Norsk forskning på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har i stor grad orientert seg rundt 

spørsmål om kultur, ære og religiøse dogmer, noe som gjenspeiles i politikken og 

mediebildet. Bråten og Elgvin (2014) har kartlagt den forskningen som er gjort på disse 

feltene i Norge, og kom frem at det politiske fokuset på både tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse er overdrevet i forhold til hva forskningen faktisk sier. Dette peker så på en 

skjevhet i hva som presenteres som problem i politikken og media, hvilke 

forskningsprosjekter som finansieres, og funnene som presenteres i forskningsrapportene. Det 

er også tydelig at perspektiver fra de omtalte gruppene har vært underrepresentert. I forskning 

som er gjort i ettertid har mange somaliere uttalt seg om opplevelsen av stigmatisering og 

ekskludering som resultat av de se opplever som en overdrevent negativ fremstilling av deres 

kultur, noe som har resultert i et mer anstrengt forhold mellom somaliere og storsamfunnet 

generelt (Bråten & Elgvin, 2014, s. 12).  

 

2.4: Medienes rolle 

2.4.1: Kriminalisering og begrepsbruk 

Mediedekning av innvandrere og minoriteter i Norge har i mange år hatt en tendens til å 

fokusere på det sensasjonelle og oppsiktsvekkende. Eide og Simonsen (2007) viste i sin studie 

av minoriteters fremstilling i norske medier hvordan saker som omhandler innvandrere, og 
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spesielt norsksomaliere, er negativt vinklet. Somaliere knyttes ofte til kriminalitet, og Eide og 

Simonsen observerer ofte koblinger mellom flyktningstatus og kriminalitet, og i mange 

tilfeller også somalisk opphav. Dette fører til det de kaller en ‘indirekte kriminalisering’ av 

flyktningstatusen, og som en konsekvens av dette kan flere med flyktningebakgrunn oppleve 

en kriminalisering av deres situasjon (s. 153). I tillegg viser de hvordan norsksomaliere selv 

sjeldent har fått ytre seg i media, og i de tilfellene de får det blir de som regel fremstilt som en 

representant for deres gruppe, og ikke som et enkeltindivid. Medieoppslag om norsksomaliere 

der fremstillingen bryter med medienes gruppestereotypier fremstår som svært sjeldne (Eide 

& Simonsen, 2007, s. 163).   

 

Det skal sier at det finnes flere eksempler på enkeltindivider som har fått oppmerksomhet og 

noe plass til å ytre seg i media. Medieoppslag om det Eide og Simonsen (2007) identifiserer 

som ‘glade flyktninger’ er fortellinger om de som har blitt godt integrert i det norske 

samfunnet, og som viser takknemlighet overfor det norske samfunnet og det nye livet de har 

fått etablere her. Det vises at for at en etnisk minoritet skal ytre seg i medier, er det større 

sannsynlighet for at de kan uttale seg som en innvandrer, og sjeldent om det å leve som 

innvandrer i Norge (ss. 192-196). Dette passer godt med det innvandringspolitiske idealet om 

å fremme godt integrerte etniske minoriteter som har lært seg norsk, fått seg jobb og gjerne en 

utdanning (Fangen, 2008, ss. 38-40). Dette er også noe som er i stadig endring, og som nevnt i 

avsnitt 2.1 har stadig flere og mer mangfoldige perspektiver frem i den offentlige debatten de 

siste årene. 

 

2.4.2: Innvandringskritisk politikk og mediedekning 

Den politiske diskursen rundt innvandring i Norge kan sees fra flere perspektiver, men 

hovedsakelig har den vært preget av et problemorientert perspektiv med et spesielt fokus på 

vold og organisert kriminalitet, samt menneskerettighetsrelaterte temaer som 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap på den ene siden, og et fokus på det flerkulturelle 

mangfoldet som å være en ressurs på den andre. Fangen (2008) anser disse to tilnærmingene 

til innvandringspolitikk å hovedsakelig ha to mulige utfall: de problemorienterte 

perspektivene har et større fokus på vellykket tilbakevending, og et fokus på mangfold som en 

ressurs kan oppmuntre til høyere grad av integrering (Fangen, 2008, s. 40). I dette ligger det 

som tolkes som en overordnet norm om at det er majoritetens holdninger som blir påvirket av 

den politiske diskursen, og ikke nødvendigvis innvandrergrupper selv. Dette fordi holdninger 

til innvandring er et spesielt politisert felt, og hvordan innvandring og integrering blir 
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fremmet i politikk og media kan ha stor innvirkning på utfallet i et valg. Streng 

innvandringspolitikk kan altså være en strategi for å oppnå politisk oppslutning. Som nevnt 

tidligere gjorde FrP sitt så langt beste valg i 1987 etter de førte en streng innvandringskritisk 

politikk, en politikk de står inne for også i dag (Fremskrittspartiet, u.å.). Det er vist at FrPs 

velgeroppslutning er størst når de selv står i opposisjon, og har hatt mer frihet til å ytre 

innvandringskritiske holdninger. Når FrP har vært i regjering har de måtte tone ned de mest 

kritiske holdningene, og en konsekvens av dette har da vært en nedgang i velgeroppslutningen 

(Fangen & Vaage, 2014, ss. 62-63). Det skal nevnes at FrPs velgere ikke representerer en 

veldig stor andel av befolkningen, og av deres velgere er det heller ikke gitt at det var partiets 

holdninger til innvandrere som overbeviste dem, men likevel kan slike politiske trender peke 

på viktige politiske spørsmål rundt omfanget av høyrepopulistiske og innvandringskritiske 

holdninger blant nordmenn. Disse tilnærmingene til innvandringspolitikk er dog ikke entydig 

i at et fokus på problemer oppfordrer til tilbakevending, og fokus på ressurser fører til 

integrering. Fangen (2008) illustrerer hvordan handlingsplanen mot omskjæring og 

tvangsekteskap av unge kvinner både er en problemorientert politisk handlingsplan, men 

brukes som strategi for å jobbe mot integrering nettopp fordi integrering er et mål. Problemet 

med en slik handlingsplan oppstår «når slike tiltak fører til at ulike deler av 

innvandrerbefolkningen utelukkende blir forstått i lys av de mest grelle eksemplene på 

tradisjonelle praksiser og ikke som mangfoldige individer med ressurser som kan komme til 

nytte i det norske samfunnet» (s. 40).  

 

Haugelund (2008) peker på hvordan problemer rundt familiepolitikk i Skandinavia fører til 

sterke debatter rundt integrering og multikulturalisme. En overvekt av medieoppslag om 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap kan føre til moralsk panikk der patriarkalske 

innvandrermiljøer ansees å være den største fienden, og populistiske partier vinner på å 

fremme en politikk som fokuserer på integrering eller assimilering av innvandrere, heller enn 

å oppmuntre til kulturelle mangfold (Haugelund, 2008, s. 71). Det skal sies at tilfeller med 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap har skjedd i Norge, men ikke i den grad en vil 

tro om man går ut ifra mediedekningen av disse temaene, slik Bråten og Elgvin (2014) har 

vist. Hvilke konsekvenser som kan følge en slik overrepresentasjon av negative vinklede 

saker kommer jeg nærmere inn på i neste kapittel. 
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2.5: Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg gått gjennom noen hovedpunkter i norsk innvandringshistorie fra 

slutten av 60-tallet og til i dag, slik det har blitt fremstilt i media, politikk og innen forskning.  

 

‘Den nye innvandringen’ som begynte på slutten av 1960-tallet viser til et skifte der 

innvandring til Norge før bestod av mennesker som hovedsakelig kom fra andre vestlige og 

europeiske land, til en økning av innvandring fra ikke-vestlige land. Etter innvandringsstoppet 

i 1975 var det hovedsakelig familiene til de første arbeidsinnvandrerne som kom, og etter 

hvert ble Norge også en mottakernasjon for flyktninger og asylsøkere. Samtidig kom det frem 

tydeligere rasistiske holdninger blant befolkningen ellers, og det politiske landskapet ble mer 

oppmerksom på hvilke konsekvenser innvandring hadde på Norge som en velferdsnasjon. 

Forskning på innvandringsfeltet ble også mer utbredt. Utover 90-tallet ble det et større fokus 

på kultur- og religionsproblematikken på innvandringsfeltet både innen media, forskning og 

politikk, og spesielt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ble svært omdiskuterte temaer. I 

tiden etter angrepene 11. september 2001 ble søkelyset i større grad satt på temaer som 

religion, terror og fundamentalisme. De siste årene har innvandringsfeltet blitt mer nyansert, 

og flere og mer mangfoldige meningsbærere har fått sentrale stemmer i den offentlige 

diskursen. Samtidig er høyrepopulisme, rasisme og diskriminering fortsatt store og viktige 

temaer på innvandringsfeltet.  
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Kapittel 3: Teoretiske perspektiv 
Formålene med denne oppgaven er å se nærmer på hvordan kvinner med minoritetsarbeid 

opplever sin grad av tilhørighet til Norge, og hvordan deres tilhørighet kan oppleves som 

betinget av majoritetens blikk. Av den grunn er det viktig å diskutere i hvilken grad 

majoritetens stereotypiske fremstillinger og definisjonsmakt kan ha en påvirkning på 

tilhørighetsfølelsen. Dette ‘blikket’ viser seg å være gjeldende ikke bare for kvinnenes egen 

identitetskonstruksjoner, men også for hvordan de opplever at barna deres får innpass i ‘det 

norske’. 

 

I dette kapittelet undersøker jeg først hvilke mekanismer som ligger bak etableringen og 

opprettholdelsen av stereotypier, og hvordan dette kan påvirke spesielt minoriteters 

opplevelse av stereotypiske fremstillinger. Jeg går med det først gjennom hva stereotypier er, 

og hvordan de etableres og opprettholdes, for så å se nærmere på de vanligste stereotypiske 

fremstillingene av minoritetskvinner i Norge. I andre avsnitt går jeg nærmere inn på hva som 

definerer ‘det norske’, og jeg støtter meg på Rogers Brubakers begrep groupism for å 

undersøke hvordan norskhetsbegrepet og annengjøring kan bidra til å skape skiller og 

‘oss/dem’-distinksjoner mellom majoritet- og minoritetsgrupper i Norge. Den tredje og siste 

delen av det teoretiske bakteppet er forankret i identitetsfeltet. Jeg diskuterer her ulike 

tilnærminger til identitetsarbeid og kulturelle identitetsforståelser blant minoriteter i en norsk 

kontekst.  

 

3.1: Stereotypier  

Stereotypier handler om hvordan en gruppe, ofte i en minoritetsposisjon, blir representert av 

en annen. Dette er generaliserte og ofte overdrevne representasjoner av gruppen basert på en 

bred forståelse av dens egenskaper og kulturelle praksiser, og de ideologiske konnotasjoner 

dette medbringer (Pickering, 2001, s. 3). Stereotypier er altså ikke gitte representasjoner, men 

de er konstruert gjennom ubalanserte maktforhold der en dominerende gruppe snakker om og 

for en marginalisert gruppe. I en studie som omfatter stereotypier og selvrepresentasjon blant 

kvinner med muslimsk bakgrunn i Norge og Nederland viser forfatteren hvordan stereotypier 

kan internaliseres og approprieres av kvinnene selv (Van Es, 2016). Som vi har sett i en norsk 

kontekst, blir stereotypiske fremstillinger om minoritetskvinner ofte presentert og reprodusert 

i norske medier, i politikken, og er også å finne på forskningsfeltet. Som et resultat av dette 

kan representanter for den marginaliserte gruppen oppleve fraskrivelse av deres individualitet, 
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og tilskrivelse av ofte negative egenskaper de i mange tilfeller ikke kan kjenne seg igjen i. 

Dette vil da være med på å skape, styrke og opprettholde symbolske grenser mellom 

majoritet- og minoritetsgrupper (Van Es, 2016, s. 11). I dette ligger det altså et element av 

oppnådd norskhet som ideal, og at de som ikke er ‘norske nok’ aldri kan passe helt inn i det 

norske samfunnet. Dette vil jeg gå nærmere inn på i avsnitt 3.3.  

 

Stereotypiske fremstillinger er knyttet til kategoriseringer. Kategoriseringer er en naturlig del 

av menneskers forståelse av gitte ‘grupper’ som kjønn, etnisitet og alder, og deres tilhørighet 

til disse gruppene. Kategorisering av mennesker bidrar til vår forståelse av hvilke grupper vi 

hører til og hvem som representerer våre inn- og utgrupper. Dette handler i all hovedsak om 

hvem vi anser å være ut ifra hvem vi ikke er (Jenkins, 2008, s. 12). Kategorier er ikke det 

samme som sosiale grupper, men kan danne grunnlaget for dem. Rogers Brubaker har etablert 

begrepet groupism som forklarer hvordan mennesker deles inn i grupper basert på en 

forståelse av felles identitet, og at disse gruppene som regel blir tatt for gitt som 

grunnleggende bestanddeler av våre sosiale liv (Brubaker, 2004, ss. 7-8). Grupper kan forstås 

å være internt homogene, det vil si at medlemmer i en gruppe kjennetegnes ved gitte 

fellestrekk, og eksternt avgrensede. Dette viser til hvordan medlemskap i en gruppe ofte viser 

like mye til hva medlemmene ikke er eller representerer, som hvilke like egenskaper de har, 

illustrert her i Brochmann, Rogstad, & Borchgrevink (2002): «for at det skal finnes noe ‘vi’, 

må det være noen andre der ute som er forskjellig fra oss. Svensker blir svensker ved at noen 

ikke er svensker» (s. 11). De eksterne grensene til en gruppe opprettholdes ved kategoriske 

distinksjoner som skiller et vi – det vil si medlemmer av gruppen – fra et dem – som 

representerer de som ikke kjennetegnes som del av gruppa. Denne formen for grensedragning 

kan opprettholdes og reproduseres av gruppemedlemmer gjennom interaksjoner og normer, 

og dette vil jeg også komme nærmere inn på i avsnitt 3.3.  

 

Innen samfunnsforskningen ser vi ofte på hvordan en kan tolke etnisitet, rase og nasjonalstater 

som noen av de grunnleggende bestanddelene for vår forståelse av grupper og 

gruppetilhørighet (Brubaker, 2009, ss. 28-29).  Slike inndelinger ansees å være sosiale 

konstruksjoner, og grunnen til at de brukes er nettopp for å gi mening til den verdenen vi 

studerer. Spesielt etnisitet har blitt en sentral analytisk kategori på migrasjonsfeltet. Den 

kategoriske inndelingen av etniske grupper er ikke nødvendigvis problematisk, men kan 

introdusere noen utfordringer når det kommer til nyanseringen av begrepet. Utfordringene 

med dette henger sammen med de konnotasjonene en tillegger visse etniske grupper, og det at 
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etnisiteter i samfunnsvitenskapen har en tendens til å behandles som homogene grupper med 

gitte kulturelle tradisjoner (Nadim, 2015a, s. 138). Dette kan føre til en tendens der det 

akademiske feltet så vel som den offentlige sfæren ser på «de kulturelle forståelsene til 

etniske minoriteter som overdrevent statiske, konsistente og felles for alle medlemmer av 

gruppen, og etnisk og kulturell bakgrunn blir ofte behandlet som det avgjørende for 

praksisene til innvandrere og deres barn» (s. 139).  

 

3.1.1: Etablering og opprettholdelse av stereotypiske fremstillinger  

På samme måte som kategoriseringer kan stereotypier oppfattes som en naturlig del av 

hvordan en opplever verden og mennesker rundt oss. Problemet med stereotyper oppstår 

dersom vi «ser oss blinde på karakteristika som rasemessige forskjeller, kulturelle forskjeller, 

sosial avstand, språklige forskjeller eller systematisert fiendskap mellom grupper», uten å 

anerkjenne hvilke sosiale prosesser som etablerer og vedlikeholder de grensene som skiller et 

vi fra andre grupper (Eide & Simonsen, 2007, s. 18). Slike karakteristikker er i liten grad 

representativt for egenskaper hvert enkeltindivid faktisk har, men det er derimot med på å 

etablere, styrke og opprettholde symbolske grenser mellom en majoritet- og minoritetsgruppe 

(Van Es, 2016, s. 11). Studier har også vist hvordan førforståtte holdninger basert på 

stereotypier spesielt rettet mot minoriteter kan hindre endringer i holdninger hos majoriteten 

også når en blir presentert med ny, positiv informasjon. Slike funn viser til hvordan negative 

stereotypier kan føre til (ofte underbevisst) etnisk diskriminering på blant annet 

arbeidsmarkedet (Midtbøen, 2015, s. 197). 

 

Særlig mediedekningen av minoritetsgrupper i Norge har vært sentralt i etableringen og 

opprettholdelsen av stereotypier. Det er ikke før de siste årene at en kan se tydelige tegn på at 

det stadig økende kulturelle mangfoldet i Norge blir fremstilt på en nyansert måte i mediene, 

og at de gitte stereotypiske fremstillingene av etniske minoritetsgrupper blir mindre 

fremtredende. Historisk sett har mediene lenge forsvart en forestilling om et homogent og 

samlet vi, det Eide og Simonsen (2007) tolker å være en etnisk norsk kategori, ved å samtidig 

etablere forestillinger om de andre. På denne måten argumenterer de for at pressen kan 

fungere som etniske grensevoktere (Eide & Simonsen, 2007, ss. 17-18); 

 
Det avislesende publikum har jevnt over stor kyndighet når det gjelder å forvalte medienes ofte 
konfliktorienterte dramaturgi. Likevel tror vi at minoritetsdekningen skiller seg noe ut, fordi ‘folk 
flest’ ofte mangler tydelige korrektiver til mediebildet de blir servert. Hvis en person ikke selv 
kjenner en same, en tater, en innvandrer fra et muslimsk land en afroamerikaner eller en jøde, er 
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det lettere å kjøpe gruppe-stereotypene som mediene bringer. Nyansene er det ofte ikke plass til i 
mediebildet, og særlig ikke i nyhetsjournalistikken. Medienes agenda er ikke hverdagen slik vi 
kjenner den, men det nye, det uvanlige/dramatiske, uforståelige og/eller kontroversielle. Dermed 
bidrar de ofte til å forsterke en offentlig diskurs som ikke er styrt av mediene alene, men som 
skaper og sementerer avstand mellom majoritetens ‘vi’ og ‘de andre’  
(Eide & Simonsen, 2007, s. 13). 

 

3.1.2: Mottakergruppen av stereotypiske fremstillinger 

Vi har allerede etablert at stereotypiske fremstillinger ofte oppstår som et resultat av en 

maktubalanse der en dominerende gruppe har definisjonsmakt over en marginalisert gruppe. 

Konsekvensene av dette kan være mange og sammensatte, og det er vanskelig å si hvordan 

det vil påvirke hvert enkelt individ, da deres opplevelser av stereotypier også er mange og 

sammensatte. Det vi vet er at det kan føre til stigmatisering og feilaktige fremstillinger av 

minoriteter, som igjen kan internaliseres av mottakergruppen hvis de ikke tar et oppgjør med 

stereotypiene (Van Es, 2016, s. 76).  

 

Et eksempel på dette kan vi se i kontroversene som oppstod etter filmen «the Color Purple», 

som kom ut i 1985. Filmen er basert på boken med samme tittel av afro-amerikanske forfatter 

Alice Walker, og forteller historien om to afro-amerikanske søstre i de amerikanske sørstatene 

på tidlig 1900-tallet. Filmen er regissert av Steven Spielberg, og mye av kontroversen handler 

om hvordan fremstillingen av spesielt de svarte mennene gikk fra å være et langt mer nyansert 

bilde i boka, til en nesten utelukkende negativ narrativ som voldelige når den ble fortalt av en 

hvit mann (Bobo, 1989). Kritikken mot denne fremstillingen gikk altså ut på at den 

reproduserte en stereotypisk narrativ som satte alle svarte menn i en bås som voldelige menn, 

og dermed kvinnene som offer for denne volden. I tilllegg gikk kritikken ut på hvordan en 

høyt respektert representant fra majoritetsbefolkningen får definisjonsmakt over narrativen. 

Selv om familiær vold var et reelt problem for mange afro-amerikanere på den tiden, bunnet 

mye av kritikken også i en generell mangel på positivt vinklede narrativer om svarte menn i 

den amerikanske offentlige diskursen på 80-tallet. For liten nyansering av en hel gruppe som i 

denne sammenhengen kan resultere i en forsterket negativt ladet rasestereotypi som allerede 

er til stede (Crenshaw, 1989, s. 163).  

 

Som vi har sett tidligere, er det bevist at medienes fremstilling av minoriteter både er preget 

av en overvekt negativt vinklede saker, men også at det er få saker som belyser nyansene 

innad i minoritetsgrupper. Stereotypiske og ensidige fremstillinger av innvandrere kan 
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resultere i at enkeltindivider blir sett på som representanter for en større enhet, og ikke som 

enkeltmennesker. Flere fremstillinger av de dagligdagse, komplekse variasjonene vi finner 

innenfor minoritetsgrupper kan føre til en endring av hvordan innvandrere ikke bare blir 

fremstilt i media, men hvordan de selv oppfatter sin rolle i samfunnet. Fangen (2008) mener 

dette kan føre til at enkeltindivider i større grad blir oppfattet som flertydige, og på denne 

måten oppnår en større grad av den autonomien som majoritetsbefolkningen kan ta for gitt (s. 

14).  

 

3.2: Stereotypiske bilder av kvinnen  

Minoritetskvinner, og spesielt muslimske minoritetskvinner, har blitt fremstilt lite nyansert i 

offentlig diskurs de siste 50 årene. Spesielt muslimske kvinner i vestlige land blir ofte tilegnet 

en rolle som undertrykt av mannen, og som en motpol til den frigjorte vestlige kvinnen 

(Farstad, 2004, s. 297). Selv om dette er i stadig endring, har Van Es (2016) funnet at en økt 

offentlig debatt om muslimske kvinners frigjøring i norske medier også har ført til en økt grad 

av stigmatisering for kvinnene, og ikke myndiggjøring slik det kan virke som hensikten 

egentlig var (s. 3). Mye av dette kan skyldes hvordan fremstillingen av muslimske kvinner i 

den offentlige diskursen ofte bekrefter stereotypier, noe som styrker den etablerte og ofte 

problemorientert diskursen rundt kvinners frigjøring som presentert i avsnitt 2.3.   

 

Van Es (2016) har identifisert og kategorisert noen av de vanligste stereotypiene om kvinner i 

avisen Aftenposten siden den nye innvandringen begynte. Hun understreker også at kvinner 

med minoritetsbakgrunn i stor grad ble oversett i media på 70-tallet og begynnelsen av 80-

tallet, med sjeldent mer enn ti relevante artikler skrevet om dem i året (Van Es, 2016, s. 60). 

Da det hovedsakelig var menn som innvandret til Norge på den tiden er det ikke så rart at det 

var en skjev fordeling av mediedekningen når det kommer til kjønn, men denne skjevheten er 

dog ikke representativt for den faktiske kjønnsfordelingen blant innvandrere. Studien er 

fokusert på fremstillingen av muslimske kvinner, men jeg vil argumentere for at deres 

erfaringer i stor grad er overførbare til kvinner med minoritetsbakgrunn generelt. På samme 

måte som at det finnes et stort mangfold innad i gruppen ‘kvinner med minoritetsbakgrunn’ 

finnes det også store variasjoner innad gruppen ‘kvinner med muslimsk bakgrunn’. Flere av 

mine informanter hadde muslimsk bakgrunn, men det var ikke tilfellet for alle. Jeg 

identifiserte likevel flere likhetstrekk mellom kvinnene som er presentert i Van Es’ studie og 

mine informanter; de med muslimsk bakgrunn i like stor grad som de uten. På bakgrunn av 

dette har jeg vurdert at det er fruktbart å ta utgangspunkt i de tre hoved-stereotypiene som er 
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identifisert i hennes studie – ‘de stakkarslige husmødrene’, ‘den modige flyktningkvinnen’ og 

‘den frigjorte (muslimske) kvinnen’ – da jeg mener disse er representative også for mine 

informanter. I tillegg har jeg valgt å introdusere en ny kategori; ‘velferdssnylteren’ er en 

stereotypisk fremstilling av innvandrere som i utgangspunktet ikke bare er aktuell for kvinner, 

men som også kan anvendes på tvers av kjønnsroller.  

 

3.2.1: ‘De stakkarslige husmødrene’ 

De første kvinnene som kom til Norge ble omtalt som det Van Es kaller ‘stakkarslige 

husmødre’ (pitiable housewife, min oversettelse). Disse stereotypiske kvinnene var som oftest 

isolert i hjemmet og tok seg av barna. De hadde ingen eller liten kontakt med omverdenen, 

ofte fordi mennene deres ikke tillot dem å forlate huset, og de kunne ikke snakke, lese eller 

skrive norsk. Det var samtidig så lite variasjon i hvordan kvinnene ble fremstilt at ble 

«virtually impossible for the reader to see the women in a different way» (Van Es, 2016, ss. 

60-61). Utover 90-tallet ble denne fremstillingen mer og mer vanlig, i tillegg til at den i 

økende grad ble, eksplisitt eller implisitt, sammenliknet med den ‘vestlige, frigjorte norske 

kvinnen’ (s. 64). Denne stereotypien gir lite rom for variasjoner, og liten eller ingen rom for 

kvinnene selv å påvirke bildet som ble konstruert av dem.  

 

3.2.2: ‘Den modige flyktningkvinnen’ 

Samtidig som Norge begynte å ta inn flere flyktninger på 90-tallet introduserte mediene også 

en ny stereotypi; ‘den modige flyktningkvinnen’ (the brave refugee woman). Fremstillingen 

av disse kvinnene var mer fokusert på offerrollen – offer for krig i hjemlandet, offer for en 

vanskelig og krevende flukt til Norge, og offer for streng asylpolitikk når de kom til Norge. 

Likevel var ikke denne stereotypien preget av den samme utelukkende negative vinklingen 

som deres forgjengere. Den modige flyktningkvinnen var like mye et offer som de 

stakkarslige husmødrene, men de ble ikke fremstilt like passivt (Van Es, 2016, s. 65). Disse 

kvinnene hadde også i større grad en stemme, og i noen tilfeller ble enkeltindivider trukket 

frem som eksempler på kvinner som tross mye motgang tar et oppgjør med offerrollen, gjerne 

fremstilt som et resultat av at de har kommet til Norge. På samme tid som denne stereotypien 

ble mer utbredt ga mediene mer oppmerksomhet til problematikken som omhandlet 

minoritetskvinner, spesielt i form av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det var også et 

større fokus på døtrene til innvandrerne, som regel fremstilt som offer for vold og tvang. 

Spesielt kvinner fra Somalia ble fremstilt som enten offer for kjønnslemlestelse eller 
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tvangsekteskap, som mødre som tvang dette på døtrene, eller som aktivister som kjempet imot 

det (s. 66). Det var fortsatt sjeldent rom for å vise frem andre sider av deres identitet.  

 

3.2.3: ‘Den frigjorte (muslimske) kvinnen’ 

Van Es’ bilde av ’den frigjorte muslimske kvinnen’ kjennetegnes ved et brudd med det 

tradisjonelle, ofte undertrykkende og patriarkalske samfunnet de selv har vokst opp med. 

Dette er historier om kvinner som har omfavnet det norske samfunnet som sitt eget, gjerne har 

tatt av seg hijaben og er seksuelt frigjorte. Noen har gått bort fra religionen, noen blir kristne. 

For mange er det likevel viktig å understreke at de fortsatt er ‘personlig muslimer’, men at de 

ikke lenger har et behov for å vise det utad (Van Es, 2016, ss. 73-74). Dette kan sees i 

sammenheng med hvordan religiøsitet utøves i Norge på et generelt plan. Nordmenn flest er 

ikke aktivt religiøse, men er likevel preget av det Gullestad (2002) kaller en ‘kristen ideologi’ 

som ligger til grunne for mange ‘grunnleggende norske verdier’ (s. 294). Nært beslektet med 

den frigjort muslimske kvinne finner vi den ‘selvsikre muslimske jenta’. Dette er som regel 

bilder av døtrene til innvandrerne; det er unge kvinner som har vokst opp i Norge, tatt høy 

utdanning, og hun er godt integrert i det norske samfunnet (Van Es, 2016, s. 75). Selv om 

denne stereotypien fremstilles i en langt mer positiv forstand enn de stakkarslige husmødrene, 

er hun i likhet med den modige flyktningen fortsatt fremstilt som et offer, men i denne 

sammenhengen har hun klart å bryte ut fra offerrollen. Fokuset på døtrene kan også være en 

antydning til at det kun er håp for den neste generasjonen å oppnå fullstendig integrering og 

‘bli norsk’.  

 

3.2.4: ‘Velferdssnylteren’  

I tillegg til de stereotypiske fremstillingene som Van Es har definert, vil jeg argumentere for 

viktigheten i å anerkjenne en fjerde stereotypi; ‘velferdssnylteren’. Denne stereotypen har 

vokst frem som en oppfattet konsekvens av den norske velferdsstatens generøsitet overfor 

innvandrere. Freeman (2004) illustrerer hvordan velferdsstaten i utgangspunktet har fungert 

som en viktig ressurs når det kommer til inkluderingen av innvandrere i ulike 

integreringsordninger, og hvordan dette i det lange løp vil være økonomisk fordelaktig, men 

samtidig har ført til økte negative holdninger mot innvandrere og ulike velferdspolitiske 

instanser fra majoritetens perspektiv. Kort sagt har det vært et større fokus på kortsiktige, 

økonomiske konsekvenser av integreringstiltak enn hvilke muligheter slike tiltak kan ha på 

lang sikt. Freeman mener at en økt oppfatning av innvandrere som velferdssnyltere kan føre 
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til både gnisninger i en gitt konsensus om velferdsordninger, samt lavere toleranse for videre 

innvandring blant medlemmer av majoritetsbefolkningen (Freeman, 2004, s. 955). Disse 

negative holdningene har dog ikke oppstått av seg selv. I takt med at Norge stadig tok imot 

flere flyktninger fra 90-tallet og utover 2000-tallet, økte fokuset både blant myndighetene og i 

befolkningen på hvilken velferdsproblematikk dette ville føre med seg. Spesielt var det en 

frykt for hva som ville oppstå som et resultat av å ta imot flere ufaglærte innvandrere 

(Brochmann & Haugelund, 2011, s. 14). Det var også tydelig lav grad av sysselsetting blant 

kvinner som kom til Norge gjennom familiegjenforening etter innvandringsstoppet, og mange 

fikk på denne tiden tilgang til velferdsgoder gjennom barna (Brochmann & Haugelund, 2010, 

s. 236). Carl I Hagen uttalte ikke lenge etter valget i 1987 at det å bosette og integrere 

flyktninger ville være på nordmenns bekostning, da de økonomiske midlene som ble brukt på 

dette alternativt kunne bli brukt på vanskeligstilte nordmenn; de med funksjonsnedsettelse, de 

eldre og de syke (s. 17). Slike uttalelser er med på å styrke negative holdninger som kan sies å 

bunne i en stereotypisk fremstilling om at innvandrere ikke bidrar til velferdsstaten, men 

utelukkende lever av godene som tilbys.  

 

Mange stereotypiske fremstillinger bunner i faktiske funn fra virkeligheten, som at det er 

generell lavere grad av sysselsetting blant innvandrere enn det er i befolkningen generelt. 

Samtidig viser statistikken en stadig vekst av sysselsetting blant innvandrere i Norge, og det 

finnes store variasjoner mellom ulike etniske grupper (Statistisk sentralbyrå, 2019). 

Innvandrere fra asiatiske og afrikanske land er gjerne de med lavest grad av sysselsetting, 

men dette kan dog ikke kokes ned til latskap eller uvillighet til å arbeide og bidra til 

fellesskapet, slik som stereotypien kanskje tilsier. Mange innvandrere – spesielt flyktninger 

og asylsøkere – i Norge opplever utfordringer blant annet ved at deres utdanning fra 

hjemlandet ikke anerkjennes på arbeidsmarkedet, at språkproblemer fører til misforståelser og 

gjør det vanskelig å utføre arbeid de har erfaring med fra hjemlandet, eller at de mangler 

andre egenskaper som gjør det utfordrende å få jobber de ellers er kvalifisert til å utføre 

(Larsen, Rogne, & Birkelund, 2018, s. 79). I motsetning til land med lav grad av reguleringer 

på arbeidsmarkedet der innvandrere har lett for å havne i lavtlønnede, uregulerte jobber, kan 

det i land med omfattende reguleringer på arbeidsmarkedet være vanskelig for innvandrer å 

komme ut i arbeid i det hele tatt, ettersom muligheten for utskifting kan være lavere på grunn 

av et sterkt oppsigelsesvern. I tillegg stilles det ofte langt høyere krav til kvalifikasjoner der 

befolkningen generelt er høyt utdannet. En studie fra Sverige i 2005 viste at dette kan føre til 

vanskeligheter for innvandrere å bryte ut av negative mønstre på individnivå. Lav utdanning 
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eller utdanning som ikke anerkjennes i Sverige, mangel på erfaring fra det svenske 

arbeidslivet, lav grad av språklig og kulturell kapital og begrensede sosiale nettverk kan føre 

til lav grad av arbeidsvirksomhet, som igjen kan føre til lav levestandard (Hjerm, 2005, s. 

134). På denne måten vil avhengighet av velferdsordninger være uunngåelig for mange 

innvandrere for å kunne overleve. Generøse velferdsordninger og omfattende reguleringer på 

arbeidsmarkedet kan dermed resultere i at nykommere har lavere risiko for økonomiske 

vansker, men samtidig større utfordringer med å få tilgang på et relevant arbeidsmarked 

(Hjerm, 2005, s. 118). En slik avhengighet av velferdsordninger er da igjen med på å bekrefte 

stereotypien om innvandreren som en ‘velferdssnylter’ i motsetning til en bidragsyter.  

 

I norske medier har somaliere spesielt opplevd en negativ fremstilling på denne måten, da 

saker om den somaliske befolkningen ofte er knyttet til «arbeidsledighet, sosialhjelp, dårlige 

resultater på skolen, høy kriminalitet og fenomener som tvangsekteskap, omskjæring, khat-

røyking og vold» (Eide & Simonsen, 2007, s. 148). En konsekvens av slik problemorientert 

og ofte ensidig mediedekning kan være at det oppstår en uuttalt kobling mellom det å være 

somalier og det å være en lovbryter og/eller en byrde for det norske samfunnet. Somaliske 

kvinner blir i tillegg ofte fremstilt som analfabeter, lite interessert i å integreres, og at de får 

mange barn og dermed tilgang på flere velferdsgoder (Teigen & Langvasbråten, 2009, s. 260). 

På mange måter har den første stereotypien om de stakkarslige husmødrene flyttet seg fra å 

omhandle hovedsakelig konene til de første arbeidsinnvandrerne til å nå hovedsakelig være en 

stereotypisk fremstilling av somaliske kvinner. Samtidig er dette en stereotypi som i realiteten 

vil påvirke afrikanske kvinner fra flere land enn bare Somalia; liknende trekk som hudfarge, 

religion, språk og kulturell praksis er alle faktorer som gjør det lettere for majoriteten å 

oppfatte flere heterogene grupper som én.  

 

3.3: Å få innpass i ‘det norske’ 

I stereotypiske fremstillinger av etniske minoriteter ligger det gjerne en underforstått 

antakelse av at de representerer en motsetning til det norske. Carl I Hagens utsagn om at 

integrering av innvandrere vil være en økonomisk belastning på vanskeligstilte nordmenn er 

et eksempel på dette. I situasjonen han tegner, er det i utgangspunktet to grupper som har 

behov for økonomisk støtte fra staten; innvandrere og vanskeligstilte nordmenn. 

Nordmennene har i denne fremstillingen en legitim grunn for behovet for økonomiske midler; 

de har en funksjonsnedsettelse, er eldre eller syke. Innvandrerne, derimot, har behov for 

midlene slik at de kan integreres, noe som understreker nettopp at de ikke er norske eller 
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spiller en aktiv rolle i det norske samfunnet. På samme måte har kriseinnrammingen av 

diskursen rundt kjønn og likestilling i Somalia fremmet et bilde av norsk kjønnslikestilling 

som en direkte motsetning. Ved å gjøre dette kokes diskursene ned til den norske siden som 

den rette, og somaliske som feil, når kjønnslikestilling i realiteten er et bredt felt som omfatter 

langt mer enn bare spørsmål knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (Teigen & 

Langvasbråten, 2009, ss. 267-268). 

 

Stereotypier springer ofte ut ifra en oppfatning om at noen representerer noe annet, de er i seg 

selv en annen (Pickering, 2001, ss. 69-75). I dette avsnittet vil jeg gå nærmere inn på hvem 

den andre er i en norsk kontekst, og hvordan forståelser av ‘oss’ og ‘dem’ kan spille en rolle i 

etableringen og opprettholdelsen av stereotypiske fremstillinger.  

 

3.3.1: Norskhet 

Norskhet er i utgangspunktet et svært flytende og upresist begrep, og spørsmål som «hva er 

typisk norsk?» eller «hva kjennetegner nordmenn?» har blitt stilt utallige ganger uten at en 

kommer til et klart svar. Til tross for udefinerte grenser på hva norskhet er, kan en se at 

etniske majoriteten i Norge besitter en klar definisjonsmakt over hva eller hvem som 

anerkjennes som norsk, og at norskhet er noe man gjør (Løvgren & Orupabo, 2011, s. 8). 

Dette betyr at en ikke bare må mestre de kulturelle kodene som skal til for å kunne gjøre 

norskhet, man må i like stor grad bli akseptert av majoriteten som en del av dem for å kunne 

bli norsk. Bråten (2011) illustrer dette ved å vise hvordan etniske minoriteter i lokalpolitikken 

må ‘gjøre seg norske’ hvis de ønsker å bli folkevalgt. Særlig verdsatt er evnen til å beherske 

det norske språket og det å være tydelig på at de står for det som er allment godkjent som 

‘norske verdier’, som kjønnslikestilling og ytringsfrihet. I dette legges også en kvalitet til 

minoritetsstatusen som noen som er fremmed (Bråten, 2011). Det er ikke bare i politikken 

hvor oppnådd norskhet blir oppfordret og feiret av majoriteten; når norske medier har en klar 

positiv vinkling i saker som omhandler minoritetskvinner er det ofte i forbindelse med deres 

evne til å tilegne seg ‘norske’ egenskaper eller forståelse for allment godkjente normer og 

verdier (Van Es, 2016, s. 42).  

 

Norskhet kan tematiseres på mange måter. Vassenden (2010) og Lynnebakke og Fangen 

(2011) har forsøkt å definere begrepet ved å dele opp norskheten i tre hovedoppfatninger; 

opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Vassenden utførte en studie basert på hvite 

majoritetsnordmenn som var bosatt i nabolag med relativt høy andel innvandrere, og hvordan 
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de snakket om norskhet, mens Lynnebakke og Fangen (2011) har fokusert på beretningene til 

unge med minoritetsbakgrunn. Oppdelingen av norskhetsbegrepet illustrer hvordan det kan 

sees på flere nivåer. Ens opphav handler i stor grad om etnisitet og hvor dine foreldre og deres 

foreldre kommer fra. På mange måter er dette den mest rigide norskhetskategorien, da de 

tydelig definerte rammene ved å ha minoritetsbakgrunn automatisk ekskluderer en fra å være 

helt norsk (Lynnebakke & Fangen, 2011, s. 137). Kulturell praksis er den mest flytende 

oppfatningen, og det å praktisere ‘typisk norske’ aktiviteter er en minst like upresis 

beskrivelse av en aktivitet som å forklare hva det vil si å være ‘typisk norsk’. Likevel viser det 

til hvordan det å være glad i friluftsliv og å gå på ski kan være ‘typisk norske’ skikker som 

«for innvandrere og etterkommere kan åpne opp for en større grad av aksept i et norsk ‘vi’», 

samtidig som det å ikke tilegne seg ‘typisk norske’ egenskaper kan skape grunnlag for 

ekskludering (Lynnebakke & Fangen, 2011, s. 139). Statsborgerskap handler om politisk 

tilhørighet til et land, og ansees å være den mest formelle formen for norskhet. I likhet med 

opphav er statsborgerskapet avgrenset ved noen gitte rammer, men det er mindre rigid i den 

forstand at en kan, gjennom kompliserte prosesser, til- og fraskrive seg et statsborgerskap 

(Vassenden, 2010, s. 748).  

 

Lynnebakken og Fangen beskriver norskhet som et gruppemedlemskap som en kan definere 

seg selv, men kanskje i større grad bli definert av andre, som på innsiden eller utsiden av 

(Lynnebakke & Fangen, 2011, ss. 135-136). I avsnitt 3.1. introduserte jeg Rogers Brubakers 

begrepet groupism, og Lynnebakke og Fangens studie er et eksempel på hvordan mennesker 

forholder seg til grupper som en tatt-for-gitthet og hvordan det kan ha en effekt på ens 

opplevelse av tilhørighet. Groupism er derfor et godt utgangspunkt når vi snakker om 

norskhet, og illustrerer i tillegg hvordan norskhet til tross for upresise grenser, er avgrenset 

gjennom interaksjoner og normer som defineres av majoriteten. I motsetning til landegrenser, 

er kulturelle praksiser, følelser av tilhørighet og lojalitet i en viss grad flytende og ustabile 

størrelser, og det er derfor naturlig å tenke at norskhet også er flytende og ustabilt, og at 

definisjonene av norskhet er avhengig av den som har definisjonsmakten (Brochmann, 

Rogstad, & Borchgrevink, 2002, ss. 10-11).  

 

3.3.2: Etnisitet som avgrensede grupper 
Tidligere var identitet som norsk definert i motsetning til dansker og svensker og andre europeere, 
og de har alle vært ‘hvite’. ’Hudfarge’ har derfor ikke vært et sentralt element i det å være norsk, 
men er blitt det nå. ‘Hvithet’ fremstår som en underforstått dimensjon a det å være norsk, og 
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‘fargede nordmenn’ som en anomali. Rasialsering av andres mennesker gjøres naturlig og legitim 
via samlingen om det etniske, basert på både kultur og avstamning.  
(Gullestad, 2002, s. 289) 

 

Inndelingen av grupper ut ifra etniske kategorier handler om hvordan mennesker forstår 

kategoriske grupper på bakgrunn av gitte særtrekk som hudfarge, språk og nasjonalitet. Å si at 

noen er ‘etnisk norsk’ er derfor avhengig av at noen har definisjonsmakten over å bestemme 

hvem som passer eller ikke passer inn i kategorier som ‘norsk’. Selv om kategorisering ansees 

som en naturlig del av hvordan mennesker tolker sin sosiale verden, er det likevel viktig å se 

på hvem som besitter definisjonsmakten og hvordan den utøves i praksis. De særegne 

trekkene som brukes for å markere en etnisk gruppe er noe som endrer seg over tid, og derfor 

er det interessant å se på hvilke prosesser som er med på å etablere og vedlikeholde de 

grensene som skiller en etnisk gruppe fra en annen (Eide & Simonsen, 2007, s. 18). Som vist i 

sitatet fra Gullestad (2002), har grensene som definerer norskhetsbegrepet flyttet seg i takt 

med at Norge har blitt et mer flerkulturelt samfunn, og skillene som definerer et hvitt ‘oss’ fra 

et farget ‘dem’ har i stor grad kommet til syne som et resultat av økt fokus på rase og etnisitet. 

Samtidig som at introduksjonene av nye grupper kan føre til et sterke behov for å etablere 

norskheten som en avgrenset enhet, kan en også se at dette er i stadig endring, og en kan 

argumentere for at norskhetsbegrepet er i ferd med å bli et langt mer inkluderende begrep enn 

det har vært frem til de siste årene.  

 

Etableringen av etniske identiteter kan ifølge Jenkins (2008) sees både som interne og 

eksterne prosesser. Den interne definisjonen viser til hvordan etnisitet for medlemmer innad i 

en gruppe kan fungere som bevis for tilhørighet, og det ligger til grunn for en felles identitet. 

Dette drar gjerne på erfaringer fra felles historie, erfaringer og praksis. Den eksterne 

definisjonen, derimot, tilskrives av en annen. Hvilke etniske skiller som gjør seg allment 

akseptert i et samfunn er et maktspørsmål, og i de fleste tilfeller er det majoriteten som 

besitter definisjonsmakten når det kommer til etnisk tilhørighet. Etnisitet er 

situasjonsbegrenset i den grad at historiske, politiske og sosiale begivenheter i et område (som 

regel definert av land- eller statsgrenser) påvirker hva som ansees å være, eller ikke være, del 

av en etnisk gruppe (Jenkins, 2008, s. 54). I Fangens (2008) studie av somalieres tilnærming 

til livet i Norge fremhever hun det å ‘prøve å bli så norsk som mulig’ som en av 

hovedstrategiene for å få innpass i det norske samfunnet. Funnene viser at i de tilfeller hvor 

informantene hadde gått for denne strategien var utfallet som regel ikke tilegnet norskhet, 

men i stedet en posisjon der de ikke lenger fikk helt innpass hverken som norsk eller som 
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somalisk. Fra majoritetens eksterne definisjon av norskhet fikk informantene ikke innpass på 

bakgrunn av etnisitet, og fra andre somaliere ble de møtt med kritikk for å bli ‘for norske’ og 

passet heller ikke inn i den interne definisjonen av hva det vil si å være somalisk (Fangen, 

2008, s. 104). 

 

3.3.3: Annengjøring  

For å kunne identifisere en størrelse ‘oss’ blir det nødvendig å vise hvordan et kollektivt ‘vi’ 

bygger på særegne karakteristikker som skiller ‘viet’ fra et annet kollektivt ‘dem’. På denne 

måten kan identifisering med noen og differensiering fra andre ansees å være komplementære 

prosesser (Jenkins, 2008, s. 20). Dette er grunntanken som ligger bak begrepet othering, eller 

den norske oversettelsen annengjøring.  

 

Gullestads (2002) beskrivelse av den norske likhetstankegangen illustrerer hvordan 

etableringen av et ‘oss’ kan forekomme. Hun viser til hvordan det er en sterk tendens spesielt 

i de nordiske landene for at folk må føle seg like for at de skal passe sammen eller føle seg 

likeverdige. Det handler om hvordan mennesker finner støttespillere i andre som de kan 

kjenne seg selv igjen i. Likhet er ikke nødvendigvis knyttet til etnisitet eller andre synlige 

trekk, det kan i mange tilfeller også strekke seg lenger enn observerbare egenskaper. Det kan 

være snakk om likhet i form av levesett og livsstil, som for eksempel kulturell praksis, 

religiøsitet eller språk (Gullestad, 2002, ss. 82-83). Norskhet som en nasjonal identitetsmarkør 

blir dermed en måte å skille det som er unikt ved et større ‘oss’, altså etnisk norske, fra et 

minoritets- ‘dem’, det vil si de som innvandrer til, og skal integreres inn i, det norske 

samfunnet. Forestillinger om hva som skiller ‘oss’ fra ‘dem’ er dermed med på å skape og 

opprettholde grensene som avgjør den norske kulturelle identiteten. Innvandrere som et ‘dem’ 

blir gjerne sett på som eksterne grupper med etablerte kulturelle og sosiale normer, men som, 

ved å innvandre til et nytt land, til fordel skal la seg integreres til å bli en del av ‘oss’ og vår 

etablerte og ‘komplette’ kultur (Brochmann, 1997, s. 29). Oppnådd norskhet, eller norsk 

likhet, kan på denne måten tolkes som resultatet av vellykket integrering. Spørsmålet blir da 

om oppnådd norskhet i det hele tatt er mulig, og i så fall for hvem. 

 

Det er allerede etablert at etnisitet og tilhørighet er sosiale konstruksjoner hvis grenser i stor 

grad blir definert og opprettholdt av majoriteten. Jenkins (2008) argumenterer for at dette 

grunner i en maktposisjon. Ved å tolke den sosiale verden og gruppetilhørighet ut ifra sosialt 

godtatte distinksjoner som skiller et ‘oss’ fra et ‘dem’ vil den dominerende gruppen kunne 
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rasjonalisere sosiale skiller som ofte viser dem selv i et fordelaktig lys. Dette kan igjen føre til 

at den ‘andre’ gruppen som blir definert av majoriteten blir tilskrevet karakteristiske 

egenskaper de ikke nødvendigvis vil kjenner seg igjen i, men som vil påvirke hvordan de blir 

oppfattet av andre og dermed også hvordan de tolker sin egen rolle i deres sosiale verden 

(Jenkins, 2008, s. 55). Dette er også med på å reprodusere majoritetens definisjonsmakt, 

samtidig som det kan opprettholde et skille som det er vanskelig eller umulig for en med 

minoritetsbakgrunn å bryte gjennom.  

 

Hvordan annengjøring har fungert i praksis kan illustreres med den norske debatten som 

omhandler kjønnslemlestelse og omskjæring, og hvordan det har ført til et større skille 

mellom nordmenn og etniske minoriteter. Måten slike praksiser har blitt presentert har 

forsterket bildet av et ‘dem’ som gammeldagse i dere utførelse av tradisjonelle normer og 

ritualer som motstykket ‘vi’ anser å være galt ut ifra ‘våre’ verdier som kjønnslikestilling, 

seksuell frigjøring, selvstendighet og individualitet. Resultatet av slike debatter blir en 

forståelse av nordmenn som ‘gode mennesker’, og at det gode i nordmenn kommer ut a at 

‘viet’ ikke praktiserer kvinneundertrykkende tradisjoner slike som ‘dem’ (Gullestad, 2002, ss. 

32-33). Det skal sies at slike praksiser er ulovlig i Norge, og det å rapportere om det i 

utgangspunktet ikke behøver å være problematisk. Problemet som oppstår er når fokuset på 

slike praksiser gir et hovedsakelig negativt og unyansert bilde av hele minoritetsgrupper som 

lovbrytere og kvinneundertrykkende, når det som vist tidligere ikke er like utbredt som 

mediene og politikere fremstiller det som (Bråten & Elgvin, 2014). På samme måte kan en 

tolke introduksjonene av den nye innvandringen til Norge og begreper som 

‘fremmedarbeidere’ og ‘pakistanerproblem’ som form for annengjøring som setter minoriteter 

i en posisjon som noe annet enn oss nordmenn. Begrepet ‘fremmedarbeider’ antyder at 

innvandreren representerer noe fremmed, altså en direkte motsetning til det som er kjent. Som 

etablert tidligere var dette et begrepet hovedsakelig forbeholdt pakistanske menn, og begrepet 

‘pakistanerproblem’ tar dette enda et steg videre ved å etablere en direkte konnotasjon 

mellom pakistanere og problemer. Andersson (2000) viser til funn fra en studie på 90-tallet 

om at minoritetsungdom stadig føler seg satt i en annen-kategori i norske medier og politikk. 

Det skal dog sies at fremstillinger og begrepsbruk i media og politikken ikke nødvendigvis 

handler om å fremme noen form for nasjonalistisk ideologi eller et bevisst ønske om å 

stigmatisere minoritetsgrupper som en annen. Det er heller en refleksjon av de stereotypiske 

fremstillingene som er blitt allment godkjent i samfunnet, og på den måten også reproduserer 

og opprettholder de grensene som definerer ‘dem’ som noe annet enn ‘oss’ (Andersson, 2000, 
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ss. 293-294). Ens hudfarge, bakgrunn og andre markører som kan påvirke ens ‘annenhet’ er 

alle med på å påvirke i hvilken grad en føler tilhørighet til en nasjon, og er viktige faktorer i 

prosessen med å etablere ‘selvet’, som jeg vil gå nærmere inn på i neste avsnitt.   

 

3.4: Identitet 

3.4.1: Identitetsarbeid 

Å forstå identitet, og ikke minst hvordan mennesker selv forstår sin egen identitet, er et stadig 

pågående prosjekt innen samfunnsvitenskapen. Samtidig som det å få innpass i en gruppe ofte 

er betinget av en majoritetsgruppe, er hvordan en selv definerer sin identitet på et personlig 

plan og som en del av et større fellesskap en intern prosess. En måte å forstå dette på er 

gjennom identitetsarbeid. Identitetsarbeid er «kognitiv, praktisk og emosjonelt arbeid med å 

relatere personlig identitet til sosiale og kategoriske identiteter mennesker identifiserer seg 

med eller tilskrives» (Andersson, 2018, s. 116). Dette handler altså om hvordan ens 

personlige oppfatning av identitet er betinget av hvordan en oppfattes og blir identifisert av 

seg selv og andre. Dette kan forstås på flere nivåer. Kategoriske identiteter er som 

kategorisering relativt statiske identitetsmarkører som gjerne er relatert til kjønn, etnisitet og 

alder, og ens sosiale identitet er gjerne forankret i de rollene vi har og tilegner oss i 

interaksjoner med andre mennesker, som på arbeidsplassen, i familien osv. Den personlige 

identiteten er knyttet til selvet, og er en pågående prosess hvor hvert individ navigerer mellom 

de kategoriske og sosiale identitetene en tilskrives, og den måten en selv opplever sin identitet 

(Andersson, 2000, s. 291). Selvet er et begrep introdusert av George Herbert Meade, som 

mente at mennesker i seg selv er klar over, kan kommunisere med, og handle med sitt selv. 

Det er dette som gjør mennesker i stand til å ikke bare forstå sine behov og impulser, men 

også å kunne interagere med selvet og på den måten overveie hvordan en vil fremstå i verden 

– hvordan en skal presentere selvet. Dette gjør også mennesket i stand til å kunne tolke den 

sosiale verden og gjøre vurderinger på hvordan de skal reagere på det som skjer utenfor deres 

kontroll (Blumer, 1966, ss. 535-536). Brubaker ser identitet som en sosial konstruksjon, i 

likhet med grupper. Det vil si at grupper og identitet kan ikke ansees å være noe ekte i seg 

selv, men det gjøres ekte av enkeltmennesker. I den forstand er identitet ikke noe vi har, men 

noe vi gjør, og det åpner dermed opp for en videre forståelse av identitet ikke som en statisk 

enhet, men den dynamiske prosessen identifisering (Brubaker, 2004, ss. 28-63). 
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Fordi identitetsarbeid er en pågående prosess hos hvert individ, er det relevant å se på i 

forhold til hvordan mennesker tilpasser seg, reflekterer rundt og distanserer seg fra de rollene 

som de tilskrives gjennom identifisering. De rammene som definerer ens kategoriske og 

sosiale identiteter er ofte knyttet til stereotypier, så en strategi for å unngå stigmatisering på 

bakgrunn av slike stereotypier er nettopp å distansere seg fra den generelle oppfatningen av 

rollen. Safia Yusuf Abdi Haase er et godt eksempel på dette. Hun kom til Norge som somalisk 

flyktning på begynnelsen av 90-tallet og har hatt en svært sentral stemme i debatten mot 

kvinnelig omskjæring (Haase, 2017). Som presentert i avsnitt 3.2.2, ble somaliske kvinner på 

90-tallet sjeldent skrevet om i mediene utenom debatten rundt kjønnslemlestelse, og ble 

dermed tildelt en rolle som springer ut av denne debatten, enten som offer eller 

gjerningsperson, eller i noen tilfeller som kvinnerettighetsforkjemper. Haases kategoriske 

identiteter – kvinne og somalier – bringer dermed med seg stereotypiske oppfatninger som 

hun er nødt til å jobbe aktivt for å motbevise.  

 

Feilaktige oppfatninger på bakgrunn av stereotypiske fremstillinger er knyttet til ens 

kategoriske og sosiale identiteter, og feilaktige oppfatninger på bakgrunn av de moralske 

standardene som assosieres med disse slike identiteter fører til stigmatisering, og i noen 

tilfeller en følelse av fraskrivelse av ens personlige identitet. «To a person, misrecognition of 

personal identity means that her specific capacities and multiple identifications are ignored. 

She feels reduced to an object, and also that her potential for change and creativity is non-

recognised.» (Andersson, 2000, ss. 291-292) 

 

3.4.2: Interseksjonalitet 

Begrepet interseksjonalitet ble etablert av Kimberlé Crenshaw i 1989, og belyser hvordan 

krysningen av flere roller eller identiteter kan påvirke ens identitetsarbeid. Begrepet illustrerer 

også hvordan det å være en del av en eller flere marginaliserte grupper har en spesielt sterk 

effekt på ens identitet og rolle i samfunnet. Interseksjonalitet ble først brukt for å illustrere 

svarte kvinners erfaring som ‘dobbel minoritet’, altså som både svart og kvinne, i USA. 

Crenshaw peker på hvordan privilegiene som følger med det å være hvit eller mann som regel 

er så implisitt at det ofte ikke anerkjennes som privilegier, noe som også implisitt 

vanskeliggjør den svarte kvinnens rolle (Crenshaw, 1989, s. 151); den interseksjonelle 

erfaringen blir dermed større enn bare summen av erfaringer knyttet til rasisme og 

kvinneundertrykkelse (s. 140). Et av hovedpoengene med å introdusere interseksjonalitet er å 

anerkjenne viktigheten i å se en problemstilling på flere felt som sammensatt og relatert til 
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hverandre. For å undersøke minoritetskvinners perspektiver og identitetsarbeid, er det dermed 

viktig å se problemstillingen både i et minoritetsperspektiv og i et kjønnsperspektiv (s. 166).   

 

Selv om USAs innvandringshistorie og raseproblematikk ikke kan likestilles med Norges, er 

begrepet likevel anvendelig i en norsk kontekst. I Norge, som på mange måter fortsatt er en 

relativt homogen stat, er problemer av interseksjonell art fortsatt noe som behøver mer 

oppmerksomhet. Som et forskningsfelt har det bare de siste årene blitt normalt å snakke om 

hvordan kjønn, klasse og rase kan påvirke ens identitetsarbeid, og da er det som regel innen 

samfunnsvitenskapen (Midtbøen, 2017; Andersson, 2018). På norskhetsfeltet er det spesielt 

relevant å se på hvordan de kategoriske identitetene relatert til kjønn, etnisitet og religion er 

interseksjonelle, ettersom norskhet ikke lenger er et begrep som er forbeholdt en begrenset, 

homogen gruppe. Ved å ta en interseksjonell tilnærming i akademia åpner man opp for en 

analyse som i større grad tar for seg de komplekse erfaringene i det sosiale liv (Thun, 2012, s. 

4). 

 

3.4.3: Flere kulturelle identitetsforståelser  

Den dynamiske naturen i ens identitetsforståelse gjør at en hele tiden kan tilegne seg nye 

egenskaper og navigere seg rundt de ulike oppfatningene av hva det betyr å være norsk, 

innvandrer, kvinner osv. Etnisitet er som diskutert tidligere en relativt rigid form for 

grupperinger, og det er vanskelig å ‘bli helt norsk’ samtidig som det er vanskelig å si fra seg 

sin etnisitet. Dette er dog ikke et mål i seg selv. Stuart Halls’ definisjoner av kulturelle 

identiteter bygger på to tankesett: det første om hvordan de felles kulturelle referansene til 

mennesker med delt historie og avstamning har bygget opp og etablert en gitt enhet av 

kulturelle koder som igjen går i arv fra generasjon til generasjon, og det andre, som åpner opp 

for en dynamisk forståelse av kulturelle identiteter som utvikler seg over tid og sted. Spørsmål 

om ‘hva vi er’ byttes ut med ‘hva vi har blitt’, og dermed er den kulturelle identiteten i 

konstant endring (Hall, 1989, ss. 69-70). Dette perspektivet åpner dermed opp for at det er 

mulig å tilegne seg og kombinere flere identiteter på samme tid, og en måte å tilegne seg en 

form for norskhet samtidig som man tar vare på sitt opphav og kulturelle identitet er ved å 

tilegne seg kulturell hybriditet (Vassenden, 2010, s. 744).  

 

En kan argumentere for at ved å åpne opp for en hybrid forståelse av kulturell identitet vil 

man også kunne åpne opp for en identitetsforståelse som ikke innebærer én gitt forståelse av 

tilhørighet; dette betyr at man ikke skal måtte assimileres for å kunne ‘bli norsk’, på samme 
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måte som man ikke behøver å fraskrive seg noen form for norskhet fullstendig for å ta vare på 

den kulturelle identiteten en har arvet fra sine forfedre. Hybridisering av den kulturelle 

identitetsforståelsen vil på den måten kunne bidra til å etablere en ny form for 

identitetsforståelse, en som integrerer det nye med det gamle, og som er med på å skape nye, 

mer nyanserte forståelser for hva kulturell identitet innebærer (Bhaba, 1996, s. 58). Et annet 

perspektiv på samspillet mellom flere kulturer og identiteter er Du Bois’ forståelse av dobbel 

bevissthet (double consciousness). Begrepet er inspirert av afro-amerikaneres forståelse av 

deres identitet som både amerikaner og som svart. Selv begrepet afro-amerikaner gir 

konnotasjoner om at de ikke kan ha en identitet som bare amerikaner, man er noe annet i 

tillegg. I begrepet ligger det en oppfatning om at minoriteter ofte er klar over at de må kunne 

se seg selv i dobbel forstand – gjennom sine egne øyne og gjennom majoritetens (Du Bois & 

Edwards, 2007, s. 8). Slike definisjoner finnes i Norge også – selv etterkommere av 

innvandrere blir definert som norsk-somaliere, norsk-pakistanere osv.  

 

3.5: Oppsummering 

Stereotypiske fremstillinger er ikke gitte representasjoner av et individ, men de er basert på 

generaliserte antakelser som en kan ha om en gitt gruppe. Ofte er det en majoritetsgruppe som 

har denne definisjonsmakten over en minoritet. Stereotypier bygger gjerne på faktiske funn 

fra virkeligheten, men de er sjeldent nyanserte og representative for enkeltindivider. Dette kan 

for mange bidra til en opplevelse av å bli feilaktig representert og oppfattet av en majoritet, 

noe som også kan føre til en opplevelse av annengjøring fra samfunnet de lever i. Av 

minoritetskvinner har det siden den nye innvandringen startet for omlag 50 år siden 

hovedsakelig vært fire stereotypier som har blitt presentert i norske medier; ‘stakkarslige 

husmødre’, ‘modige flyktningkvinner’, ‘frigjorte kvinner’ og ‘velferdssnyltere’.  

 

Å få fullstendig innpass i et norsk oss oppleves for mange med minoritetsbakgrunn som 

nærmest uoppnåelig. Norshetsbegrepet er svært sentralt når en ser på hva som skal til for at 

noen med et annerledes etnisk opphav, statsborgerskap og kulturell identitet ikke bare skal bli 

godtatt av majoriteten som en del av det norske fellesskapet, men også i hvilken grad de føler 

de selv kan identifisere seg med det ‘norske’. For mange kan dette føre til en tilegnelse av en 

kulturell hybriditet, en kombinasjon av en norsk kulturell identitetsforståelse og den de har 

med seg fra sitt hjemland. 
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Kapittel 4: Metode  
4.1: Kvalitative forskningsprosjekt  

4.1.1: Introduksjon/metodisk bakteppe 

Dette er en kvalitativ studie, og det empiriske grunnlaget for dette prosjektet er hentet inn ved 

bruk av feltarbeid og dybdeintervjuer. Feltarbeidet ble gjennomført over 12 dager i oktober og 

november 2019 på et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn i Oslo. 

Datagrunnlaget fra feltarbeidet består hovedsakelig av observasjonsnotater jeg har tatt fra 

deltakelse i samtalegrupper og ved uhøytidelige samtaler som har funnet sted i mindre 

sittegrupper på ressurssenteret, og som har blitt ledet av kvinnene selv. Dybdeintervjuene har 

også blitt utført i denne perioden, med totalt 7 informanter som alle er rekruttert på 

ressurssenteret. Alle informantene som er intervjuet har kommet til Norge som flyktninger, og 

har erfaring med å oppdra barn i Norge. 

 

I en oppgave der hovedmålet er å kunne si noe mer om personlige erfaringer til gruppen man 

studerer, vil kvalitative metoder være et naturlig valg. Kvalitative forskningsintervjuer brukes 

når man vil forstå verdens sett fra intervjupersonens side, og intervjupersonen er den som 

skaper mening og forståelse omkring temaet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 20). Å kombinere 

dybdeintervjuer med observasjon på et ressurssenter har jeg opplevd som gunstig på flere 

måter. For det første så har samtlige av informantene mine vært aktive i diskusjoner om både 

norskhet, tilhørighet, identitetsproblematikk og kanskje aller mest barneoppdragelse i samtale 

med andre kvinner på senteret. Dette har ført til at jeg ikke bare har fått deres individuelle 

perspektiver på gitte tema, men også observert dem drøfte temaet på en annen måte enn det 

som kom frem i intervjuene. Det har også gjort det mulig for meg å observere andre kvinner 

enn de som stilte til intervju, noe som har bidratt til større variasjon i datamaterialet mitt. For 

det andre, så er ressurssenteret å anse som en naturlig sosial setting for mine informanter 

(Blaikie, 2000, ss. 27-28). Å oppsøke denne plassen er for mange en del av deres daglige 

rutine. Det er en plass for sosialt samvær, eller et sted de oppsøker for å benytte seg av et av 

tilbudene de har der. Dette er altså en arena som tilrettelegger for en mer naturlig samtale, og 

en kan anta at mye av det som ble snakket om på ressurssenteret hadde blitt tatt opp 

uavhengig om jeg var der eller ikke.  
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4.1.2: Generalisering av kvalitative data 

Kvalitative data som er hentet gjennom feltarbeid og intervjuer kan ikke generaliseres til en 

populasjon på samme måte som en kan med kvantitative data. Målet med kvalitative studier 

er heller ikke nødvendigvis å generalisere på den måten, på samme måte som det ikke er mitt 

mål med denne oppgaven å kunne si noe om erfaringene til enhver kvinne med 

innvandrerbakgrunn. Kvalitative data kan, derimot, bidra empirisk med å belyse et fenomen 

eller sosiale prosesser, og på den måten si noe mer om hvordan dette påvirker menneskers 

erfaringer. På denne måten kan det også være fruktbart å bruke kvalitative studier for å bygge 

videre på og undersøke relaterte spørsmål. (Thun, 2012, s. 6) 

 

At kvalitative data ikke kan generaliseres til en populasjon, betyr ikke at det ikke er et mål om 

at forskningen skal være representativ, altså at det vil være gjeldene for fenomenet som 

studeres i den tiden og på det stedet det undersøkes. Dette støttet også opp for at funn i en 

kvalitativ studie bør være overførbare til videre forskning på samme felt (Nadim, 2015a, ss. 

131-133). Hovedvekten bør uansett ligge på validiteten til funnene i den gitte studien, det vil 

si at kvaliteten på funnene er gode nok til å kunne si noe konkret om et fenomen. En kan så 

stille seg spørsmålet om funnene i en studie samtidig har ekstern validitet, om de er 

generaliserbare nok til å kunne overføres til andre kontekster (Nadim, 2015a, ss. 136-137).  

 

Min studie er kontekstuell på flere måter. I Norge har den nye innvandringen vært et tema i 

omtrent 50 år, og den offentlige diskursen rundt innvandring er i stadig endring. Mine 

analyser bygger på de erfaringene som har blitt gjort på innvandringsfeltet før meg, slik 

forskere og studenter har gjort og vil fortsette å gjøre i tiden fremover. Jeg ønsker å belyse 

erfaringene til kvinner med innvandrerbakgrunn i dag, og jeg kan ikke si noe om hvordan 

situasjonen vil bli i tiden fremover. I tillegg er jeg begrenset av utvalget mitt. Kvinnene som 

har stilt opp som informanter og de jeg har møtt på ressurssenteret har alle bosatt seg i Norge, 

og mange av de har liten eller ingen erfaring med å bo andre steder i Norge enn i Oslo. Jeg 

kan bare si noe om de erfaringene de har valgt å dele med meg, og jeg må stole på at de 

slutningene jeg trekker kan være fruktbare for videre forskning.  

 

4.2: Forskningsstrategier  

Jeg fant ut tidlig i prosessen at jeg ville benytte meg av Blaikies (2000) abduktive 

forskningsstrategi i arbeidet med denne oppgaven. Dette fordi denne type strategi baserer det 

empiriske grunnlaget i informantenes subjektive forståelse av sin sosiale verden, og dette er 
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det bare informantene selv som kan belyse. Et mål med å benytte seg av den abduktive 

forskningsstrategien er for forskeren å sette seg inn i informantenes verden. Dette for å kunne 

forstå informantenes motivasjoner for hvordan de tilnærmer seg ulike identitetskonstruksjoner 

i deres sosiale rom (Blaikie, 2000, s. 25). Et av målene med denne oppgaven var å belyse 

mødrenes egne tanker og refleksjoner rundt deres identitetsforståelse og tilhørighet i det 

norske samfunnet, for så å undersøke hvilke faktorer som påvirker dette. Selv om jeg hadde 

en ganske klar ide om hvorfor jeg ville skrive om dette temaet, hadde jeg ikke en klar 

overbevisning om akkurat hvordan disse identitetskonstruksjonene ble til. Som nevnt 

innledningsvis bunner mye av min interesse for temaet i flere års engasjement på kvinnefeltet. 

Noe jeg hadde observert i forkant av prosjektet var at kvinner med minoritetsbakgrunn enten 

snakket om seg selv som dratt mellom flere verdener og ikke helt passe inn i noen av dem, 

eller de måtte understreke og forsvare hvorfor de anså seg selv som fullverdige medlemmer 

av det norske samfunnet. Uansett ligger det et element av annengjøring i dette, som man ofte 

ikke vil møte på om man er etnisk norsk. Jeg erfarte også at slike narrative ble etterfulgt av 

fortellinger om barna deres og hvor godt tilpasset de er det norske samfunnet, noe jeg har 

tolket som en måte å fortelle om hvordan de til tross for egne utfordringer har jobbet for å gi 

barna deres det beste mulige livet her i Norge.  

 

4.3: Feltarbeid 

4.3.1: Feltarbeid som metode  

Feltarbeid er en måte å samle data hvor forskeren oppholder seg i en naturlig sosial arena. 

Feltet er definert som et utsnitt av den sosiale virkeligheten, og i dette tilfellet er feltet 

avgrenset til ressurssenteret. Fordelen med å kombinere feltarbeid med intervjuer er at 

forskeren kan få erfaringsbasert innblikk i informantenes sosiale virkelighet, og er dermed i 

bedre stand til å utføre og tolke intervjudata, noe jeg har opplevd som svært fruktbart i dette 

tilfellet. (Kalleberg, Malnes, & Engelstad, 2009, ss. 71-72) 

 

4.3.2: Feltet 

Ressurssenteret hvor jeg har gjort mitt feltarbeid og rekruttert informanter er et tilbud i regi av 

en etablert organisasjon, men er i praksis ledet av frivillige. Senteret tilbyr et mangfold av 

kurs og aktiviteter til kvinner med minoritetsbakgrunn, der hensikten er å bidra til økt 

deltakelse blant minoritetskvinner i det norske samfunnet. Senteret er åpnet for besøkende 

hver mandag til fredag på dagtid. Mange av kursene som holdes på senteret krever påmelding 
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og oppmøte, men dette gjelder ikke flere av lavterskeltilbudene som norsk samtalegruppe, 

eller hjelp med lekser og data. Det er også mulig å bruke senteret utelukkende som en sosial 

arena. Utenom kursene kreves det kun at kvinnene som benytter seg av tilbudet er registret 

som deltakere, og at de ‘sjekker inn’ ved å registrere seg på en datamaskin ved inngangen når 

de kommer. Det er altså ingen retningslinjer for hvor ofte kvinnene kan eller skal bruke 

ressurssenteret, noe som også gjenspeiler hvor hyppig mine informanter benyttet seg av 

senteret selv. Noen av kvinnene jeg intervjuet møtte jeg omtrent hver gang jeg var på besøk, 

mens noen har jeg bare møtt et par ganger under feltarbeidet.  

 

Senteret er et stort lokale som består av et hovedrom med kjøkkenkrok og noen sittegrupper 

på den ene siden, og datamaskiner og langbord der gjestene kan jobbe på den andre siden. 

Rommet er lyst og åpent, og det er innredet på en innbydende måte med bokhyller som 

fungerer både som skillevegger mellom de ulike ‘sonene’ og som ressurser hvis noen ønsker å 

lese eller øve seg på norsk, og det er store grønne planter plassert rundt om i rommet og i 

vinduskarmene. I tillegg til hovedrommet er det noen små grupperom, to klasserom og et 

område som kan brukes til bønn for de som har behov for det. Klasserommene er hyppig i 

bruk til de ulike kursene som arrangeres av senteret, og som regel to ganger daglig til 

uformelle samtalegrupper på norsk eller engelsk.  

 

Ingen dager på ressurssenteret var helt like, men det var visse rutiner og vaner som gikk igjen. 

For hver ukedag er det nye frivillige, så opplegget for dager er til en viss grad styrt av hvem 

som er tilgjengelig. Senteret åpnet hver dag klokken 11, men det kunne ofte gå en halvtime 

før noen møtte opp. Som regel var det besøkende til stede på senteret til det stengte klokken 

17.  

 

4.3.3: Hvem oppsøker ressurssenteret? 

Som nevnt er ressurssenteret rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er et mangfold 

av kvinner som bruker senteret, og med et mangfold av grunner til å bruke det. For noen er et 

besøk til senteret en del av deres daglige rutine, det er her de tilbringer timene mellom 11 og 

17 sammen med venninner. Mange av kvinnene uttrykte at de føler mye på ensomhet, og at 

senteret er en sosial møteplass de kan gå for å føle på fellesskap og søke emosjonell støtte i 

vanskelige tider. Mange av kvinnene jeg snakket med er arbeidsledig og har ikke så mye 

annet å gjøre på dagtid, og noen kommer til ressurssenteret før eller etter jobb. Det er også 

vanlig å kombinere en tur dit med besøk til andre ressurssenter eller norskkurs i Oslo. For 
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andre er dette et sted der man kan få hjelp med norsklekser og ta del i samtalegrupper og noen 

former for fysisk aktivitet. De tilbyr også hjelp med å skrive CV og jobbsøknader, eller andre 

praktiske oppgaver. Senteret tilbyr også formell norsktrening som del av den obligatoriske 

norskopplæringen for innvandrere i Norge.  

 

4.3.4: Hva har vært min rolle under feltarbeidet 

Mitt feltarbeid gikk over 12 dager i oktober og november 2019. Som regel møtte jeg opp ved 

åpningstiden og tok en prat med de frivillige før gjestene kom, og ble værende til stengetid 

eller til jeg følte jeg hadde fått nok ut av dagen. Ettersom det til tider var stor gjennomgang på 

senteret var det en utfordring å gi informasjon til alle deltakere om mitt studie og feltarbeidet. 

For å løse dette på best mulig måte var jeg nøye med å gi informasjon til alle kvinnene jeg 

snakket med og å presentere meg selv de gangene jeg deltok på kurs eller samtalegrupper, og 

jeg hadde informasjonsskriv lett tilgjengelig til de som var interessert. Det var også sendt ut 

informasjon til alle de frivillige i forkant av feltarbeidet så de var klar over min rolle, og 

kunne svare på spørsmål eller henvise til meg om noen av gjestene søkte mer informasjon.  

 

 Jeg ble flere ganger feiltolket for å være en av de frivillige på senteret selv, og noen av 

gjestene kjente meg også igjen fra andre frivillige aktiviteter på kvinnefeltet, noe som igjen 

gjorde det lett å tenke at jeg var der som frivillig. Jeg måtte ofte understreke og forklare 

overfor gjestene hvorfor jeg var der, men om det var en rolig periode var jeg tilbøyelig til å 

gjøre noen oppgaver som en frivillig vanligvis ville gjort, som å åpne et dokument eller finne 

frem en nettside på datamaskinene som er der, eller hjelpe til med norsklekser. En stor del av 

oppgaven til de frivillige på senteret er å være tilgjengelig som samtalepartner, noe som også 

er det jeg brukte mye av tiden min der til å være.  

 

Da jeg ikke hadde som ønske å forstyrre de som jobbet med lekser eller jobbsøknader, fant 

jeg fort min plass i en av sittegruppene. Der fikk jeg spesielt god kontakt med enkelte av 

kvinnene, og de fungerte på mange måter som portvoktere videre i rekrutteringsprosessen av 

informanter til intervjuene. Noen av disse stilte også selv opp til intervju, og har fungert som 

svært sentrale nøkkelinformanter i studien. Med dette oppstod det en naturlig snøballmetode, 

der de første informantene gjerne kunne peke ut kvinner de kjente til og kunne bekrefte at 

passet til mine kriterier, og de kunne gå godt for meg der nye informanter viste skepsis til å 

stille til intervju (Tjora, 2017, s. 135).  
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Jeg har for det meste tatt rollen som samtalepartner når det har vært få besøkende på senteret. 

Det vil si at jeg satte meg ned der jeg føler det var rom for meg og har deltatt i samtalen der 

det har føltes naturlig. Hvis det var få kvinner i en gruppe kunne jeg prøve å styre samtalen 

ved å introdusere et tema, men når gruppene var større lot jeg samtalen gå mer organisk. De 

dagene jeg ikke var ved en av sittegruppene kunne jeg oppsøke mindre grupper som satt ved 

langbordene, introdusere meg selv hvis de ikke kjente meg fra før, og spørre om det var greit 

at jeg satte meg ned. Som regel ble dette tatt godt imot, og jeg fikk lett innpass i gruppa. 

 

4.3.5: Datainnsamling: Feltnotater 

Alle informantene jeg har intervjuet er kvinner som selv har kommet til Norge som flyktning, 

og som har oppdratt barn her. Under feltarbeidet, derimot, har jeg ikke gjort forskjell på 

kvinnene jeg snakket med. De har ulik bakgrunn og ikke alle har barn, men dette har bidratt 

til mange ulike nyanser i samtalene. Under hvert besøk på senteret har jeg tatt pauser der jeg 

har skrevet feltnotater i en notatbok, som jeg alltid hadde med meg. Det var ikke alltid jeg 

fikk tid til å skrive så mye, og det var ofte det ikke var naturlig for meg å trekke meg unna 

‘feltet’ for å skrive, så kvaliteten i notatene mine er noe variert. De dagene det var lite tid til å 

notere har jeg satt meg ned etter senteret stengte og prøvd å gjengi det som ble diskutert den 

dagen. Jeg opplevde det som spesielt utfordrende å gjengi samtaler i feltnotatene mine, da det 

ofte var mange kvinner som diskuterte  samtidig. I tillegg til å prøve å holde oversikt over 

hvem som sa hva, prøvde jeg også å få oversikt over kvinnenes bakgrunn – hvor de kom fra, 

hvor mange barn de har og hvordan de kom til Norge. Etter hvert ble løsningen at jeg brukte 

‘dødtiden’, det vil si når samtalene ikke dreide seg om relevante temaer som stereotypier, 

norskhet, identitet, kultur og barneoppdragelse, til å lage en oversikt over kvinnene og gi dem 

enkle kallenavn. Etter en stund begynte jeg å gjenkjenne mange av kvinnene som kom og 

deltok i samtaler, og det var lettere for meg å huske flere detaljer om dem, noe som har 

hjulpet meg når jeg har skrevet feltnotater. Jeg ble også klar over hvilke kvinner som var i 

samme venninnegjeng, og dermed var det lettere å anta at de hadde relativ lik bakgrunn og 

verdigrunnlag, som gjorde det lettere å ta notater i ettertid. Et eksempel på dette var en gruppe 

kvinner fra Palestina og de kurdiske områdene i Iran og Irak, som ofte snakket om delte 

erfaringer og var relativt enige på mange felt, og det var dermed lettere for meg å holde 

oversikt når de var med i en diskusjon. To av disse kvinnene rekrutterte jeg som informanter, 

og mye av det som ble sagt i intervjuene bekreftet min tanke om at de hadde liknende 

erfaringer og verdigrunnlag.  
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Alle feltnotater er tatt for hånd. En utfordring med dette har vært at det generelt går saktere å 

skrive får hånd, og det har vært vanskelig å gå tilbake og redigere det som har blitt skrevet. 

Men fordelen har vært at jeg, i det minste slik jeg opplever det, har vært mer tilgjengelig for 

kvinnene. Jeg har som regel satt meg midt i rommet med notatboka, og flere ganger har det 

kommet noen til meg og spurt hva jeg skriver på, noe som har åpnet opp for en ny måte å 

introdusere meg selv og prosjektet. 

 

4.4: Intervju 

4.4.1: Utvalg og rekruttering av informanter 

Andre del av datainnsamlingen min består av 7 dybdeintervjuer. Alle informantene mine er 

kvinner som har kommet til Norge som flyktninger, og som har erfaring med å oppdra barn i 

Norge. De fleste har født ett eller flere barn i Norge, og noen har erfaring med å flykte fra 

hjemlandet sammen med barna. Av de 7 informantene er to fra Somalia, en fra Eritrea, en fra 

Elfenbenskysten, en fra Tyrkia, en fra Iran og en fra Irak. De er relativt jevnt spredt i alder, fra 

den yngste informanten i slutten av 20-årene, og til den eldste i 60-årene. Noen av 

informantene har også blitt bestemødre, og har barnebarn i Norge. Kvinnene representerer 

også et variert utvalg når det kommer til religiøs og politisk overbevisning, utdanning og 

arbeidserfaring. Alle informantene er gitt pseudonymer. Av hensyn til deres personvern har 

jeg valgt å ikke identifisere informantene noe nærmere, da jeg har konkludert med at det ikke 

er relevant for analysen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 106). Utvalget kan ikke sies å være 

representativt hverken for de kvinnene som oppsøker ressurssenteret, eller generelt for 

kvinner med flyktningebakgrunn i Norge, men deres erfaringer kan likevel ha en 

overføringsverdi som jeg håper kan være med på å belyse noen erfaringer som også kan være 

relevant for ytterligere studier (Fangen, 2008, ss. 16, 23-24). Selv om mine informanter har 

unike erfaringer med hvordan det var å flykte fra hjemlandet sitt og hvordan de har taklet det 

å oppdra barn i Norge, har deres felles erfaringer rundt flukt, etablering og barneoppdragelse i 

et fremmed land, samt deres refleksjoner rundt identitet og tilhørighet vist seg å være svært 

interessant og fruktbart å jobbe med. 

 

Ettersom alle mine informanter er rekruttert gjennom ressurssenteret, har rekrutteringen av 

informanter vært en naturlig del av feltarbeidet. Dette har også begrenset mitt utvalg i den 

forstand at utvalget kvinner som passet med mine kriterier, og i tillegg ønsket å stille som 

informant var begrenset. I starten av feltarbeidet valgte jeg en rekrutteringsstrategi der jeg 
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deltok som observatør i et kurs eller en samtalegruppe, for så å introdusere meg selv og 

prosjektet mot slutten. I denne perioden delte jeg ut mange informasjonsskriv, men jeg hadde 

lite hell med å få tak i informanter selv om mange sa de var interessert og skulle ta kontakt. 

Jeg konkluderte med at en kort introduksjon ikke var tilstrekkelig for å skape tillitt hos 

kvinnene, og valgte heller å oppsøke kvinnene personlig i fellesområdet, og gi de mulighet til 

å bli kjent med meg og mitt prosjekt. I samtale med kvinnene kom det ofte frem detaljer om 

deres liv og bakgrunn, og i de tilfellene der en kvinne oppfylte kravene har jeg spurt om de 

ønsker å stille som informant.  

 

I mange tilfeller har jeg snakket med kvinner som enten ikke har vært flyktning eller ikke har 

barn, men i de tilfellene har jeg ofte fått tips om andre kvinner som kunne passe. Jeg har hatt 

mange portvoktere som har hjulpet meg underveis, og flere av informantene mine er kvinner 

jeg ikke hadde snakket med hadde det ikke vært for disse. Det var også lettere å få tak i 

informanter etter jeg hadde gjennomført noen intervjuer, da disse informantene kunne fortelle 

med egne ord hvordan det foregikk og forsikre eventuelle nye informanter om at det ikke var 

problematisk å stille opp. 

 

4.4.2: Utfordringer  

Noen av de største utfordringer i rekrutteringsprosessen var av praktiske årsaker. I 

begynnelsen var strategien min for ambisiøs og jeg prøvde å nå ut til mange kvinner på en 

gang, i håp om at de som passet til utvalget mitt og ville bidra skulle kontakte meg direkte. Da 

dette ikke fungerte som jeg ønsket og jeg gikk over til å ta opp temaet i samtale med kvinnene 

var den største utfordringen at jeg ikke nådde ut til nok potensielle informanter, eller at jeg 

brukte mye tid på å snakke med noen som viste seg å ikke være i målgruppen.  

 

Flere ganger opplevde jeg også at kvinner som passet til mine kriterier var ivrige til å fortelle 

om deres erfaringer innenfor de rammene som var etablert i sittegruppene på ressurssenteret, 

men ikke følte seg komfortable med å stille opp til et intervju utenfor senterets åpningstider 

eller på tomannshånd i et av senterets grupperom. Noen ‘intervjuer’ skjedde av den grunn 

sporadisk. Spesielt en informant ville veldig gjerne dele sine erfaringer, men hun slet med 

angst, noe som gjorde det vanskelig for henne å avtale et møte. Hun var også engstelig for å 

snakke høyt i grupper da hun var redd for å bli konfrontert med stigma rundt hennes situasjon. 

Våre samtaler ble korte og sporadiske, og jeg hadde ikke mulighet til å ta opptak da hun ikke 

var komfortabel med det. Hun kom noen ganger tidlig, så vi fikk et par ganger mulighet til å 
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snakke en halvtimes tid før noen av de andre damene kom og satte seg sammen med oss, og 

det ble da en naturlig avslutning på våre samtaler. Jeg regner ikke denne informanten som en 

av de jeg har hatt et dybdeintervju med selv om hennes erfaringer er høyst relevante for 

analysen. Hennes situasjon anså jeg heller ikke som unik, da flere potensielle informanter slet 

med angst og synes det var utfordrende å avtale møter – det var ikke uvanlig at et intervju ble 

utsatt og i noen tilfeller avlyst som en konsekvens av dette. At intervjudata fra disse kvinnene 

eller andre i deres situasjon kunne vært svært fruktbart i denne studien er en utfordring jeg har 

måtte ta hensyn til i arbeidet med det empiriske datamaterialet. Mine feltnotater har her spilt 

en sentral rolle i å fylle ut de empiriske hullene jeg ikke har kunnet fylle med intervjudataene. 

 

4.4.3: Gjennomføring av intervjuene 

Jeg har gjennomført til sammen 7 dybdeintervjuer. Intervjuene har blitt utført enten på et av 

grupperommene som tilhører ressurssenteret, på en kafe i Oslo sentrum eller hjemme hos 

informantene. De fleste intervjuene har vart mellom 1t og 1t, 45min, og har blitt gjennomført i 

perioden 15. oktober til 5. desember 2019. 

 

Intervjuene har i utgangspunktet fungert som livshistorieintervjuer, en intervjuform som har 

som hensikt å la informantene til å snakke relativt fritt om sitt liv og erfaringer uten å styres 

for mye av forhåndsdefinerte spørsmål (Fangen, 2008, s. 23). Dette viste seg å være 

suksessfullt i varierende grad. I forkant av intervjuene hadde jeg utarbeidet en intervjumal, og 

den ble i hovedsak brukt for å veilede samtalen i de situasjonene jeg vurderte det som 

nødvendig. Ettersom intervjuene var av en semi-strukturert form, har jeg unngått å bruke 

intervjumalen der den ikke har vært nødvendig, og heller fokusert på å komme med 

oppfølgingsspørsmål til det informanten har sagt. Dette har også ført til at hvert intervju har 

hatt en særegen oppbygging, og omtrent hvert intervju har endt opp med et unikt fokusområde 

da deres livshistorier er preget av unike erfaringer. (Fangen, 2008, s. 23) 

 

Intervjuene var delt opp i tre hovedtemaer; jeg begynte alltid med å invitere informantene til å 

fortelle om deres egen barndom i hjemlandet deres, så om hvordan det var å komme til Norge 

og tilpassingen til det norske samfunnet, og til slutt om hvordan de har opplevd det å oppdra 

barn i Norge. Hensikten med dette var å kunne strukturere intervjuet noe samtidig som jeg 

ville gi informantene mulighet til å fortelle mest mulig med egne ord. Ved å be informantene 

fortelle om egen barndom først håpet jeg også at dette ville inspirere dem til å gjøre noen 

refleksjoner rundt hvordan dette har påvirket deres egne oppdragelsesstrategier (Fangen, 
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2008, s. 23). Dette har gitt intervjuene en narrativ natur. Det vil si at ved å oppfordre 

informantene mine til å fortelle historier fra deres liv, har jeg kunne fokusere deler av 

analysen på hvordan de velger å bygge opp og fortelle disse historiene (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 182). Vinkling, tone og språkbruk har vært spesielt interessant å se på og 

sammenlikne når informantene har fortalt om deres egen barndom, og deres barns oppvekst.  

 

De fleste jeg snakket med har liten erfaring fra samfunnsvitenskapen og denne typen 

intervjuer. Formaliteten i intervjuene hadde lett for å skli litt ut, men i prosessen med å 

transkribere og kode har jeg valgt å se dette som en ressurs. Det har gitt meg data som jeg 

opplevde at i liten grad har blitt gjennomtenkt av informantene i forkant. Ofte har budskapet 

deres også kommer gjennom på andre måter enn verbalt i tillegg til det som ble sagt. Spesielt 

ett intervju har skilt seg ut på denne måten; informanten hadde med seg et lite barn i 

barnevogn da vi møttes på kafe, og hun uttrykte at det var fint å late som om hun var ute og 

møtte en venninne for å drikke kaffe slik som hun ser at andre småbarnsmødre gjør. Med 

denne kommentaren illustrerte hun hvordan hennes liv er begrenset av mangel på nettverk i 

Norge, og det kom senere også frem at å kjøpe en kaffe ute er en luksus hun sjeldent hadde 

råd til. Dette ga meg en innsikt i hennes sosioøkonomiske situasjon på en måte som 

antakeligvis ikke ville kommer frem i intervjuet om jeg ikke hadde latt henne styre samtalen i 

den grad jeg gjorde. Som forsker var det til tider utfordrende å holde seg profesjonell i 

situasjoner som dette. Det føltes riktig å vise en grad av empati overfor kvinnene som ble 

intervjuet, men jeg var oppmerksom på å ikke overskride noen grenser, eller oppføre meg på 

en måte som kunne mistolkes. Å vise empati overfor et intervjuobjekt trenger ikke være 

problematisk så lenge en bevarer en viss distanse og unngår situasjoner der de deler mer enn 

de er komfortable med (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 109). 

 

4.4.4: Datainnsamling: Opptak og transkribering 

Alle de formelle intervjuene har blitt tatt opp med båndopptaker og transkribert. Språket har 

mye å si for hvor godt informanten klarer å snakke fritt i en intervjusituasjon, og tross noen 

språklige utfordringer opplever jeg ikke mye tap av mening i fortellingene til informantene. 

Norsk er andre- eller tredje-språket til alle informantene mine, så at det var noen språklige 

utfordringer er ikke uventet. I noen tilfeller har intervjuene hatt elementer av norsktrening i 

seg, da de spør om jeg kan forklare noen begreper for dem, eller de kan si rett ut at det er bra 

for dem å møte meg, for det hjelper med mengdetrening. Dette gjelder spesielt for de 

informantene som har bodd kortest tid i Norge. I prosessen med å transkribere intervjuene har 
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jeg valgt å beholde språket slik informanten har snakket i den grad det har latt seg gjøre, da 

jeg mener det ligger mye mening i språk. Ettersom dette er en studie som søker mening i 

kvinnenes egne tanker og refleksjoner, og det ligger mye mening i nonverbal kommunikasjon, 

har jeg også vært nøye med å inkludere pauser, latter, tonefall og til en viss grad gjentakelser, 

da jeg har vurdert dette som en relevant refleksjon på intervjuobjektenes sinnsstemning 

(Kvale & Brinkmann, 2015, ss. 212-213). I gjengivelsene i denne oppgaven har jeg til en viss 

grad gjort noen flere grammatiske og språklige endringer for å gjøre det mer grammatisk 

korrekt, men jeg har vært nøye med å ikke endre på innholdet og meningen i sitatet (Fangen, 

2008, s. 24). 

 

4.5: Koding av data  

Som nevnt innledningsvis i metodekapitlet har jeg benyttet meg av en abduktiv 

forskningsstrategi i arbeidet med oppgaven. For å gjøre en analyse på bakgrunn av mine 

informanters egne historier og virkelighetsforståelse har det derfor vært naturlig å benytte 

meg av Tjoras (2017) stegvis deduktiv-induktive metode i prosessen med å kode dataene. I 

første omgang har jeg lest gjennom all intervjudata og gitt det empirinære koder, det vi si 

koder som i stor grad beskriver hva informanten sier, og ikke min tolkning av utsagnet (Tjora, 

2017, ss. 197-198). Etter flere gjennomganger av dataene ble disse kodene redusert ved at 

koder jeg tolket som å ha lik mening ble slått sammen, alle kodene ble systematisert i et mer 

overkommelig kodesett som fortsatt var så empirinært som mulig. På denne måten hadde jeg 

et kodesett som i størst mulig grad ikke endret meningen i kodene, og samtidig ga meg en god 

oversikt over datamaterialet (Tjora, 2017, s. 203).  

 

Å gjøre en analyse basert utelukkende på funn som springer ut ifra det empiriske 

datamaterialet, også kjent som induktiv forskningsstrategi, anså jeg som nesten umulig i 

arbeidet med å analysere mine data. Min forkunnskap og de observasjonene jeg hadde gjort i 

forkant av studien har farget min forståelse av temaet allerede før jeg begynte arbeidet. Dette 

var noe jeg var aktivt klar over i arbeidet med å bearbeide de empiriske dataene, så der jeg i 

stor grad baserte de første kodene på den faktiske empirien, er sorteringen og tematiseringen 

av disse kodene i langt større grad påvirket av min forkunnskap. Det neste steget i kodingen 

bestod dermed av å sortere alt i overordnede, tematiske kodegrupper som dermed la 

grunnlaget for hvordan datamaterialet skulle brukes i analysen. Ved kodegrupperingen tok jeg 

altså utgangspunkt i de empirinære kodene, og brukte det jeg vurderte som relevante teorier 
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for å etablere de kodegruppene som egnet seg til analyse. På denne måten kunne jeg enkelt 

strukturere analysen ut ifra de empiriske funnene i mine data (Tjora, 2017, ss. 207-211). 

 

4.6: Etiske hensyn 

Prosjektet ble sendt inn til, og godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) i juli 2019. 

For å få tilgang til ressurssenteret og mulighet til å rekruttere informanter der sendte jeg en 

formell søknad til organisasjonen som driver det, og søknaden ble godkjent i starten av 

oktober. Jeg ble etter hvert kjent med de ansvarlige på ressurssenteret, og det ble naturlig å ta 

en uformell prat med de om vi møttes på senteret. Der fikk de også svar på eventuelle 

spørsmål de hadde angående prosjektet. Ellers har organisasjonen gitt meg relativt frie tøyler, 

og min deltakelse på senteret har jeg i stor grad styrt selv.  

 

4.6.1: Konfidensialitet 

En svært sentral del av et kvalitativt forskningsprosjekt er å beskytte informantenes privatliv, 

og gjøre informasjon om deres rettigheter tilgjengelig for dem (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

106). I forkant av feltarbeidet utarbeidet jeg et informasjonsskriv som jeg hadde med meg og 

delte ut til kvinner som kunne være interessert i å stille som informanter. I skrivet gjorde jeg 

rede for hva prosjektet gikk ut på, og hvilke rettigheter informantene hadde. Jeg gjorde det 

også klart at intervjuet ville bli tatt opp på båndopptaker, men at dette var noe de kunne 

reservere seg fra om ønskelig. For noen av mine informanter var dette uproblematisk, men for 

enkelte var det svær viktig for dem å forholde seg anonyme. Jeg opplevde en gang at en 

informant ba meg slå av båndopptakeren i noen sekunder, da hun ville dele noe hun ikke 

ønsket opptak av. I visse tilfeller har jeg vært ekstra tydelig på at de har rett til å se gjennom 

det ferdig transkriberte intervjuet og fjerne eventuelle utdrag, og at de har lov til å trekke seg 

fra deltakelse når som helst. Jeg har også vært nøye med å gjenta informantenes rettigheter i 

forkant av intervjuet. Som et resultat av dette opplevde jeg at kvinnene var godt informert og 

forstod hvilke hensikter jeg hadde med innsamling av dataene, noe jeg også tror resulterte i en 

økt grad av tillit til meg som forsker.  

 

I noen tilfeller har informantene mine betrodd seg til meg med særlig sensitiv informasjon. At 

informantene valgte å snakke åpent om slike temaer anså jeg som et tegn på en fortrolighet til 

meg som forsker og medmenneske, og i disse situasjonene valgte jeg å ta rollen som en aktiv 

lytter heller enn intervjuer. Enkelte ganger har jeg stoppet båndopptakeren eller unngått å 
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transkribere deler av intervjuet da jeg ikke har vurdert det som relevant informasjon til denne 

oppgaven, men jeg stoppet aldri informanten fra å fortelle.  

 

I feltarbeidet kunne jeg snakke med mange kvinner i løpet av en dag, og det var vanskelig å 

holde oversikt over hvilken informasjon jeg hadde gitt til hvem. Det var også til tider 

utfordrende å vite når en samtale gikk fra å være uformell prat til å være relevant for studien 

og burde dokumenteres. Ettersom jeg ikke hadde mulighet til å gå gjennom alle rettighetene 

med hver av kvinnene, og i tillegg ikke ønsket å avbryte en samtale for å be om tillatelse til å 

ta frem båndopptakeren, måtte jeg ta stilling til hvordan jeg kunne samle inn data uten å bryte 

noens personvernsrettigheter (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 105). Løsningen ble å ikke bruke 

båndopptaker når jeg var på senteret, men heller ta notater for hånd i etterkant av en samtale 

eller situasjon jeg oppfattet som relevant. Jeg var hele tiden tydelig på min rolle og hvorfor 

jeg var der, og jeg inkluderte ingen personlig informasjon om noen av kvinnene i notatene, 

men heller stikkord som fanger hovedpoeng fra samtalen. Jeg satte meg også i nærheten av 

kvinnene når jeg tok notater, slik at de hadde mulighet til å stille meg eventuelle spørsmål 

eller be om innsyn i det som ble skrevet.  

 

4.6.2: Noen refleksjoner rundt min rolle som forsker 

Jeg har selv ikke erfaring med å være på flukt, eller å vokse opp med foreldre som har det. Jeg 

har, i den grad det er mulig å måle, hatt en ganske gjennomsnittlig oppvekst. Min motivasjon 

for å skrive om dette temaet er altså ikke grunnet i erfaringer jeg selv eller min familie har, 

men heller i en interesse og et engasjement som har vokst de siste årene. Jeg har ved flere 

anledninger vurdert hvorvidt dette er en oppgave for meg å skrive, om det er riktig av meg å 

skrive om disse kvinnenes liv og erfaringer. For min del har det gjennom hele prosessen, og 

spesielt i prosessen med å hente inn data, føltes riktig å være tydelig på mitt standpunkt når 

det gjelder dette temaet. Yuval-Davis’ begrep ‘transversalisme’ er et som har fulgt meg 

gjennom hele arbeidet med denne oppgaven. Dette handler om evnen til å være klar over sin 

egen posisjon og hvilke privilegier som følger dette, og samtidig jobbe for å sette seg inn i 

andres situasjon og forstå hvordan faktorer som klasse og etnisitet påvirker den andres liv og 

valgmuligheter (Yuval-Davis, 1997, ss. 125-126). Jeg minner stadig meg selv på privilegiene 

som tillater meg å leve det livet jeg gjør, og er uendelig takknemlig overfor kvinnene som har 

delt av sine erfaringer og invitert meg inn i deres verden. Det gjør meg også spesielt 

takknemlig at jeg ofte har fått tilbakemeldinger fra informantene om at de synes det er fint at 

en representant for majoritetsbefolkningen (de brukte ofte begrepet ‘norsk’) skriver om dette 
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temaet. Jeg bet meg merke i at de selv problematiserte dette temaet i langt mindre grad enn 

jeg gjorde selv, og valgte derfor å stole på at deres og min egen intuisjon var riktig.  
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Kapittel 5: Stereotypier 
Målet med denne oppgaven er på ingen måte å bevise at alle kvinner med minoritetsbakgrunn 

påvirkes av stereotypiske fremstillinger i like stor grad. Jeg hevder heller ikke at alle føler seg 

i en gitt grad marginalisert i det norske samfunnet, eller er oppmerksom på, og opptatt av, de 

stereotypiske oppfattelsene som finnes i samfunnet rundt dem. Målet med oppgaven er 

derimot å illustrere hvordan negative stereotypiske fremstillinger kan spille en rolle i hvordan 

kvinner med minoritetsbakgrunn konstruerer deres identitet og i hvilken grad de føler 

tilhørighet til Norge.  

 

I dette kapittelet undersøker jeg hvordan etablerte stereotypier av minoritetskvinner har 

påvirket mine informanters forståelse av egen rolle i det norske samfunnet. Jeg har lagt 

spesielt vekt på å undersøke i hvilken grad kvinnene selv reflekterer rundt stereotypiske 

fremstillingene, hvordan de distanserer seg fra dem, og i hvilken grad de internaliseres i deres 

fortellinger om dem selv.  

 

5.1: Bevissthet rundt stereotypier i det norske samfunnet  

5.1.1: Jeg er klar over hvilke stereotypier som finnes av kvinner som meg 
 

Jeg tror folk alltid har en oppfatning av somaliske kvinner som litt tilbakestående. Fordi media 
alltid sprer det negative. Og folk har, uten å kjenne noen sånne folk, de bare tror på det media sier, 
ikke sant. Og hvis du er minoritet i et land, du har alltid skylda. Så hvis for eksempel noen gjør noe 
feil, noen somaliske, da gjør alle somaliere samme feil. Hvis de ser en somalier, en dame som har 
fått mange barn, alle tenker ‘de får så mange barn, de gjør ikke noe’. Og alle tror det er ingen som 
jobber, men det er mange som jobber. De tror de er bare på NAV.. Alltid på den mest negative 
måten når det er somalisk. 
 ‘Bilan’, Somalia, 50-årene 
 

Sitatet av Bilan illustrerer en oppfatning som ofte gikk igjen i samtale med kvinnene jeg 

møtte på ressurssenteret. Hun både innleder og avslutter utsagnet med å koble ‘somaliere’ 

med ‘negative (fremstillinger)’, og med dette understreker hun at 1) media sprer negative 

fremstillinger av somaliere, og 2) det er somaliere som i størst grad blir fremstilt på negative 

måter. Hun bruker også de vanligste stereotypiene av somaliere for å vise at hun er klar over 

hvordan de blir oppfattet i offentligheten; de gjør ting feil, kvinnene får mange barn, og de er 

på NAV isteden for å jobbe. ‘Å gjøre noe feil’ kan peker på negative praksiser som ofte 

knyttes til somaliere, som blant annet høy kriminalitet, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 

vold (Eide & Simonsen, 2007, s. 148). Høy fødselsrate og lav grad av sysselsetting er også 
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sett i sammenheng med somaliske kvinner, og Bilan bekrefter med dette den stereotypiske 

oppfatningen av somaliske kvinner som en byrde for velferdsstaten. Samira, som også er fra 

Somalia, uttrykte også en bevissthet rundt dette, og understrekte at som somalier er hun ekstra 

varsom med hva hun sier i offentligheten, i frykt for at det skal feiltolkes og, i hennes ord, 

«bli til nyheter».  

 

At media har mye makt når det kommer til hvordan ulike etniske grupper blir fremstilt er godt 

etablert, i tillegg til at det er somaliere som oftest ble fremstilt mest negativt. Det er dog ikke 

bare somaliere som er oppmerksomme på denne type fremstilling. Det gjenspeiles også i 

hvordan andre kvinner bruker somaliere som et eksempel på at de selv er bedre, som illustrert 

her av eritreiske Jamila; «Eritreere, vi tilpasser oss alltid. Vi gjør det, det er bra. Eritrea. Ikke 

Somalia, de vil ikke forandre seg, aldri. De beholder kulturen. Men jeg garanterer deg, fra 

Eritrea, den kulturen forsvinner». ‘Jamilas’ utsagn bekrefter med dette forestillingen om at det 

å ‘bli norsk’ er et ideal, og at det innebærer å måtte gi fra seg det som kjennetegner deres egen 

kultur. At somaliere ‘beholder kulturen’ blir dermed sett på som et hinder for integrering og 

aksept inn i det norske, og eritreeres evne til å gi slipp på sin som en styrke. Denne formen for 

annengjøring lager i dette tilfellet et skille mellom somaliere og eritreere som etnisk 

avgrensede grupper, og posisjonerer samtidig eritreere nærmere nordmenn når det kommer til 

kulturell praksis. Både somaliere og eritreere har blitt trukket frem som eksempler i debatten 

rundt kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, men ettersom dekningen i lagt større grad har 

fokusert på somaliske praktiser er Jamila i en posisjon der hun kan bruke dette til sin fordel og 

tilskrive somaliere egenskaper som i hennes opplevelse ikke passer med eritreere.   

 

5.1.2: Nordmenns holdninger til utlendinger generelt 

Det er helle ikke bare somaliere og eritreere som påvirkes av den offentlige debatten om 

tvangsekteskap. Også kvinner som ikke kom fra afrikanske land uttrykte skepsis til å reise 

tilbake til hjemlandet sammen med barna, spesielt de som har unge døtre, i frykt for at det 

skulle mistolkes som at de ble sendt til hjemlandet for å giftes bort mot deres vilje. For mange 

henger dette sammen med hvordan de tolker nordmenns oppfatning av ikke-vestlige 

innvandrere generelt, og ikke nødvendigvis holdninger til spesifikke etniske grupper. Utenom 

kvinnene fra Somalia og Eritrea var det vanlig for kvinnene å skifte diskusjonen fra 

nordmenns holdninger til ens egen etniske gruppe, og over til nordmenns holdninger til 

innvandrere generelt: 
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Jeg ser på mange steder at nordmenn ser så rart på utlendinger. På innvandrerbefolkningen. 
Kanskje det skjedde noe farlig, de hører på nyhetene at mannen drepte kona si, de kommer fra Iran 
for eksempel, fra Irak, fra Afghanistan, fra Somalia. Det er derfor folk er redd. Egentlig, de har rett 
på en måte. Jeg blir redd også. Og vi, Afghanere som er hos oss i Iran, de som flyktet til Iran, vi 
gjorde det samme. Men det er ikke riktig. Det er ikke riktig å gjøre sånn med mennesker. Stakkars 
mennesker, de flykter fra sitt land og kommer til et fritt land og vil være i fred. 
‘Parween’, Iran, 50-årene 

 

Under feltarbeidet og intervjuene ble også min etnisitet og norskhet diskutert, og en kan anta 

at min rolle som representant for majoritetsbefolkningen kan ha påvirket hvilken grad de følte 

seg komfortable med å snakke om nordmenn og deres holdninger til innvandrere. Parween 

snudde utsagnet fra å handle om ‘nordmenn som er skeptiske til utlendinger’ til å vise 

hvordan også Iran er en mottakernasjon for innvandring ved å understreke at ‘vi som tar imot 

flyktninger må se på de som likestilt’, og unngikk på denne måten å dele erfaringer som 

kunne sette nordmenn i et dårlig lys. Denne måten å omtale flyktninger på kan også ha en 

sammenheng med at hun oppleve at jeg var positiv til innvandrere, og på denne måten søkte 

hun bekreftelse fra meg ved å fremheve sine egne positive holdninger til innvandring. 

Utsagnet om at «nordmenn ser så rart på utlendinger» er en langt mildere beskrivelse av 

nordmenns holdninger til innvandrere enn det ville vært å si at «nordmenn ser på utlendinger 

som voldelige», noe som implisitt kommer frem i sitatet. Parween gjør her et skifte fra å dele 

at hun opplever nordmenn som skeptiske utlendinger, inkludert iranere, til å unnskylde og 

legitimere slike negative holdninger ved å si at det bunner i frykt basert på det en blir fortalt i 

media, som at en utenlandsk mann har drept kona. Med dette likestiller hun også nordmenn 

med iranere ved å vise til felles erfaringer og holdninger mot flyktninger, og avslutter det hele 

med å understreke hennes perspektiv på flykninger som likestilt med det felles ‘oss’. Også 

dette viser til hvordan en kan bruke forestillinger om ‘oss’ og ‘dem’ for å posisjonere sin egen 

rolle eller etniske gruppe nærmere majoriteten.  

 

5.1.3: Stereotypier basert på religion  

Samtidig som migrasjon og innvandring har blitt langt mer normalisert i Norge, har den 

kritiske delen av den offentlige diskursen i stor grad skiftet fokuset til å handle om 

kulturforskjeller, og da spesielt i forhold til religion. Det å være muslim kan dermed ansees i 

seg selv som å være et tydelig tegn på at en er noe annet i en norsk kontekst, og i tillegg har 

denne annen-rollen de siste årene fått tildelt sterke negative konnotasjoner gjennom 

nyhetsoppslag om terror og kvinneundertrykkelse. Freeman (2004) argumenterer for at dette 

har ført til at vestlige mottakernasjoner ser innvandring fra muslimske land gjennom et ‘lens 
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of security’, noe som være med på å opprettholde en avstand mellom de som innvandrer til et 

land, og de som tar imot (s. 960). For mange kan dette føre til en opplevelse av at norske 

medier fremmer et ensidig og negativt vinklet bilde av muslimer, som illustrert her: 
 

Mediene sprer det hvis noen har gjort feil, noen som kaller seg selv muslim. Noen steder i verden 
har de gjort noe dumt ikke sant, terrorister for eksempel, og så tenker de at alle muslimer er det 
samme. Noen tenker sånn. Og så måten jeg kler meg, dekker meg til, det er ikke kultur, noen tror at 
jeg blir undertrykt av menn, nei. Jeg gjør ikke det. 
‘Bilan’, Somalia, 50-årene 

 

Igjen er det tydelig at media spiller en viktig rolle i hvordan muslimer opplever å bli 

representert i Norge. Bilans utsagn viser til det mange opplever som en overrepresentasjon av 

negativt vinklede nyhetssaker, og at dette har bidratt til at nordmenn har en feilaktig 

oppfatning av hvordan muslimer er. At norske medier i alt for liten grad bidrar til å fremme 

nyanserte fremstillinger av religiøse grupper fører dermed til at enkeltindivider som Bilan i 

større grad opplever stigmatisering, samtidig som det normaliserer et bilde av hijabkledde 

kvinner som representanter for (undertrykte) muslimer som en homogen gruppe, og dermed 

fraskrives sin individualitet i det offentlige.  

 

For mine muslimske informanter var spesielt stigma knyttet til å gå med hijab sett på som en 

utfordring i Norge. Samira forteller at etter hun begynte å gå med hijab for fem år siden har 

hun opplevd at hun i større grad blir møtt med skeptiske blikk fra nordmenn. «Du føler at alle 

er litt opptatt av deg. På grunn av hijab, ikke sant. Hvis du har hijab, du føler at du er litt 

utenfor alle de andre. Men noen ganger tenker jeg at det bare er sånn jeg tenker om meg selv. 

Kanskje de som sitter på kafeen her, de bryr seg ikke om det». Det Samira illustrerer her er 

hvordan hun har internalisert det hun i utgangspunktet oppfatter som nordmenns negative 

holdninger knyttet til muslimske kvinner. Å bruke hijab blir for Samira enda et element som 

setter henne i en annen posisjon i Norge, noe som for henne har bidratt til en økt følelse av at 

hun ikke blir godtatt som en del av majoriteten. Hun viser også til en indre dialog der hun 

legger følelsen av å ikke passe inn til å være et resultat av hennes eget selvbilde, og ikke 

hvordan hun blir sett av andre. Dette viser hvordan stereotypier og annengjøringen av 

muslimske kvinner ikke bare gjenspeiler majoritetens blikk, men også hvordan dette blikket 

blir adoptert av kvinnene selv.  
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5.2: Stereotypiske fremstillinger av kvinner – distansering og identifisering  

Kvinnene jeg har snakket med har alle til en viss grad vært klar over hvordan de blir fremstilt 

i den offentlige diskursen. Noen hadde svært sterke meninger om temaet, mens andre lot det 

virke som det ikke hadde noen påvirkning på dem. Under feltarbeidet spesielt, der jeg kunne 

møte mange kvinner på én dag og ofte ikke kom mye lenger enn en introduksjon, ble det 

likevel tydelig hvor mye slike stereotypier internaliseres, og hvordan de brukes i deres 

identitetsarbeid. En av de vanligste måtene å presentere seg selv på var ved å understreke noe 

ved deres identitet som distanserte dem fra de stereotypiske oppfatningene de følte var knyttet 

til deres etniske grupper. For somaliere spesielt ble jeg ofte gjort oppmerksom på at de ikke 

hadde barn, eller at de bare hadde ett eller to, og på denne måten vise at de er mer like norske 

kvinner enn den stereotypiske somaliske kvinnen som får mange barn. Fra andre kvinner med 

afrikansk opprinnelse tolket jeg ofte en frustrasjon over at måten somaliere ble fremstilt også 

påvirket måten de selv følte de ble sett i samfunnet, og det ble desto viktigere å distansere seg 

fra somaliere.  

 

Van Es’ (2016) ‘stakkarslige husmødre’, ‘modige flyktningkvinner’ og ‘frigjorte (muslimske) 

kvinner’ er idealtyper av de vanligste stereotypiske fremstillingene av minoritetskvinner i 

norske medier. I dette avsnittet vil jeg illustrere hvordan disse stereotypiene også har 

overføringsverdi til hvordan mine informanter snakket om sin egen identitet og rolle i det 

norske samfunnet. I tillegg til Van Es’ stereotypier har jeg også inkludert stereotypien om 

‘velferdssnylteren’, da dette er en stereotypi som var svært fremtredende i mitt datamateriale.  

 

Alle de stereotypiske fremstillingene har elementer av problemorientering i seg. Enten i den 

form at kvinnene fremstilles som offer for større problemer innad i deres miljø, at kvinnene er 

del av et større problem på bekostning av det norske samfunnet, eller en kombinasjon av de 

to. Min hypotese er at disse stereotypiske fremstillingene internaliseres hos kvinnene selv, og 

at de av den grunn reproduseres i deres identitetsarbeid. Alle mine informanter, og de fleste 

jeg har snakket med på ressurssenteret, har i ulik grad tatt opp deler ved deres identitet som 

enten kan bekrefte at de passer til stereotypien, eller de aktivt belyser deler av deres identitet 

som direkte motsier den stereotypiske fremstillingen. 
 
5.2.1: Stakkarslige husmødre 

Stereotypien om ‘de stakkarslige husmødrene’ fremstiller kvinner som å hovedsakelig holde 

seg i hjemmet, og de er først og fremst en mor og en kone. De integreres ikke i samfunnet, og 
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det er lite ved disse kvinnene som antyder at de bort i Norge i det hele tatt. ‘De stakkarslige 

husmødrene’ snakker sitt eget språk, praktiserer sin egen religion, og bidrar ikke til samfunnet 

utenom. Av de fire stereotypiske fremstillingene er det disse kvinnene som også i størst grad 

blir fremstilt som offer for kvinnefiendtlige holdninger og undertrykkelse av ektemennene.  

 

‘Aisha’ kom til Norge på begynnelsen av 2000-tallet, og forteller om et liv preget av et 

begrenset sosialt nettverk, stell av små barn og husarbeid de første årene hun bodde her. Hun 

var da gift med en mann som ikke ønsket at hun skulle finne jobb utenfor hjemmet eller at 

hun skulle lære norsk, og som ikke hadde ambisjoner om at familien deres skulle bli en del av 

det norske samfunnet.  

   
I starten med pappaen til barna, han sa du trenger ikke å lære norsk. Du trenger ikke. Jeg var ikke 
sånn. Han ville ikke gå ut, bare være hjemme og sitte ... Han ville ikke lære norsk med meg. Han sa 
du trenger ikke, hvorfor skal du lære norsk, du jobber ikke. Bare passe på barna, være hjemme. 
‘Aisha’, Irak, 40-årene  

 

På den ene siden setter Aisha seg i en offerposisjon når hun forteller om de første årene i 

Norge, og hun bruker offerrollen for å legitimere hvorfor hun ikke hadde mulighet til å 

integrere seg. Med dette kommuniserer hun at selv om hennes rolle i Norge kan tolkes å være 

en ‘stakkarslig husmor’, så er ikke det noe som reflekteres i hennes egentlige identitet, og 

dermed posisjonerer seg selv i en langt mer aktiv rolle. Denne rollen kommuniserer hun 

underveis ved å understreke at hun har lært seg norsk, hun har kommet ut i jobb, og hun er 

ikke lenger sammen med eksmannen. Med dette legger hun mye stolthet i å være en 

selvstendig kvinne. En liknende historie er Samira sin, men hennes narrativ er mer sentrert 

rundt skamfølelsen av å ikke kunne ta en del i, eller bidra til samfunnet rundt henne. Samira 

kom til Norge på midten av 90-tallet, og hadde aldri lært å lese eller skrive fra hjemlandet, 

noe hun følte ble sett ned på av nordmenn. Hun ville heller ikke be om hjelp, da hun ikke ville 

bidra til en økt stigmatisering av somaliske kvinner ved å bekrefte stereotypien. I likhet med 

Aisha forteller Samira også om et skifte i hennes rolle etter hun skilte seg fra mannen. 
  
Jeg har barn og tar barnet i barnehage, så jeg har to jobber. Som jeg skal ha for at jeg skal leve. Jeg 
jobbet på kantina. Fem dager jeg jobber i barnehage, og to dager jeg jobber i kantina. Lørdag og 
søndag. Jeg hadde ikke fri, jeg jobbet syv dager, hver dag. Hver uke. Det er motivasjon å jobbe 
fordi du kan føle deg som en del av samfunnet. Det er veldig viktig. Ikke bare tenkte på hvor mye 
du skal tjene og sånn. Du må tenkte på motivasjon, hvis du jobber og du står opp tidlig om 
morgenen, da tenker du bra ting. 
‘Samira’, Somalia, 40-årene 
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Samiras nye hverdag slik hun fremstiller den her, er preget av stress, men er likevel 

foretrukket fordi hun har brutt med rollen som ‘stakkarslig husmor’. Ved å presisere at hun 

jobbet i to jobber, syv dager i uken, hver uke, viser hun at hun ikke lenger passer inn i 

stereotypien ved at hun er sysselsatt, og hun distanserer seg videre fra den ved å understreke 

at hun ser på arbeidet som givende på et personlig plan. Samiras utsagn kan med dette også 

tolkes som en måte å ta avstand fra den stereotypiske ‘velferdssnylteren’, som kunne vært en 

ny stereotypi hun passet inn i hadde hun ikke vært i arbeid. Å vise at hennes motivasjon for å 

bryte med stereotypien bunnet i et ønske om å være en del av samfunnet, tyder også på en 

motivasjon for å kunne identifisere seg mer med det norske. Å være en del av samfunnet betyr 

at man er en del av et større oss.  

 

5.2.2: Modige flyktningkvinner 

Den ‘modige flyktningkvinnen’ kan representere et brudd med den ‘stakkarslige husmoren’, i 

den forstand at denne stereotypien er langt mer sympatisk fremstilling av kvinnen. Selv om 

hun fremstilles som modig, og i større grad enn den stakkarslige husmoren blir sett på som en 

aktiv aktør, er hun desto mer utsatt for å bli sett på som en annen type offer, enten det er for 

krig, flukt eller marginalisering. Dette er også mekanismer som i all hovedsak er utenfor deres 

påvirkningsevne, så muligheten for å bryte med stereotypien kan være enda vanskeligere.  

  

Introduksjonene av denne stereotypien satte også søkelyset i større grad mot praksiser som 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. De situasjonene hvor den modige flyktningkvinnen var 

mest fremtredende, var de tilfellene hvor kvinner bekreftet at de selv, eller kvinner i dere 

nærmeste familie, hadde vært utsatt for slike praksiser, og samtidig tok aktivt avstand fra å 

støtte slike praksiser. Dette kom spesielt godt frem under feltarbeidet på roligere dager der det 

var naturlig for kvinnene å sitte og prate sammen i uformelle grupper på mellom 5 og 10 

stykker. Terskelen for å snakke om såre temaer i felleskap med andre minoritetskvinner har 

for mange vært lav på ressurssenteret, samtidig som det i noen tilfeller har vært enkelte 

stemmer som har fått styre diskusjonen, og dermed også styre de diskursive rammene. De 

gangene temaer som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ble diskutert, var det gjerne en 

gjennomgående konsensus om at distansering fra slike praksiser var det eneste riktige, og ofte 

var denne konsensusen forankret i norske lover og kulturelle praksiser. De ‘modige 

flyktningkvinnene’ slik som Van Es (2016) har definert dem, kjennetegnes også ved at de har 

tatt et aktivt standpunkt mot slike praksiser, og norske medier har hyllet dem for det. Alle 
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informantene jeg har intervjuet har til en viss grad uttrykt at de ønsker at barna deres – 

spesielt de med døtre – skal vokse opp i Norge eller et annet vestlig land, og ha kontroll og 

eierskap over kroppen deres. På denne måten understreker de også et skifte fra å være en 

representant for dem som er offer for kjønnsdiskriminerende praksiser, til å bli den del av oss 

med autonomi over egen kropp.  

 

Igjen er det relevant å understreke muligheten for at jeg, som en representant for 

majoritetssamfunnet, også for dem kan oppfattes som en representant for den offentlige 

diskursen rundt slike praksiser. Av den grunn fant jeg det spesielt verdifullt å kunne tolke 

intervjudataene mine sammen med feltnotatene fra ressurssenteret. De gangene jeg observerte 

diskusjoner om tvangsekteskap åpnet diskusjonen i noen tilfeller opp for alternative 

perspektiver. Enkelte kvinner bidro til et mer nyansert perspektiv på praksisen for arrangerte 

ekteskap, noe som førte til diskusjoner rundt begreper som tvang. Flere kvinner erfarte at 

praksisen for arrangerte ekteskap i utgangspunktet blir sett ned på i det norske samfunnet, 

men mente likevel at det kan komme mye godt ut av det. Et par av kvinnene uttrykte også at 

de kunne tenkte seg en dialog med barna om det er noe de selv kunne tenkte seg når de blir 

eldre.  

 

Et annet aspekt ved den ‘modige flyktningkvinnen’ ligger i begrepet – å være flyktning 

illustrerer at til tross for et brudd med offerrollen slik som stereotypien antyder, blir de aldri 

kvitt rollen som flyktning, og på den måten heller ikke offerrollen. For noen har deres 

erfaringer ført til en stigmatisering som følger dem resten av livet, og på tvers av 

landegrenser, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å etablere seg og føle tilhørighet til et 

nytt kulturelt landskap. 
 

Du føler som at fordi noen ting har skjedd med meg, du er ikke helt normal. Du er ikke bra. Så året 
går, og så på andre året, har ikke dere glemt meg enda? Og så vil jeg flykte igjen, fra her, jeg kan 
dra til Afrika, til Somalia og hvis jeg kommer tilbake igjen, de snakker fortsatt om meg. Jeg 
bestemte meg for å flytte fra Norge. Tre ganger. Så kom jeg tilbake igjen. Nå er jeg her, men jeg 
gjemmer meg. Hvis jeg er i byen, og folk som kjenner meg sier, ‘åh, er du her?’ ‘Nei. Jeg har 
flytta. Jeg har flytta til Tromsø.’ Ingen vet hvor jeg er, ingen vet hvor jeg bor. Da jeg føler meg helt 
fri.  
Føler du at du fortsatt er på flukt? 
Ja. Hele tiden. 25 år.   
‘Samira’, Somalia, 40-årene 
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5.2.3: Frigjorte kvinner  

Den ‘frigjorte kvinnen’ har tatt avstand fra mange av de kulturelle praksisene som blir sett i 

sammenheng med deres hjemland, og da spesielt praksiser som i Norge blir sett på som 

patriarkalske og kvinneundertrykkende. Samtidig blir den ‘frigjorte kvinnen’ fremstilt som en 

som har tatt til seg den norske kulturen som sin egen, som har tatt avstand fra en religiøs 

identitet, og som er seksuelt frigjorte. Flere av disse trekkene er å finne ved mine informanter, 

dog de viser ikke den samme motivasjonen som den Van Es (2016) legger frem i sin studie. 

Isteden for et ønske om å distansere seg fra en kulturell praksis de har vokst opp med, viser de 

heller hvordan de har tilegnet seg de delene ved norsk kultur de liker best, og føler er 

kompatible med den livsstilen de ønsker å leve. Dette er en interessant motsetning, og tyder 

på at det bildet norske medier har laget av ‘frigjorte kvinner’ ikke nødvendigvis inneholder 

den forståelsene kvinnene selv har av ‘frigjøring’. Parween forteller at hun ble kristen da hun 

kom til Norge, men ønsker ikke å ta avstand fra hennes muslimske eller iranske identitet av 

den grunn. Selv om hun ble oppdratt i en muslimsk familie har hun hatt en sekulær oppvekst, 

så et ‘bytte’ til kristendom var for henne hovedsakelig et skifte til en sterkere religiøs 

identitet, uavhengig av hvilken religion den var forankret i. Hennes ‘kristenhet’ går med dette 

ikke på bekostning av hennes kulturelle identitet, og hun ser det ikke som et symbol for at hun 

har tatt til seg en norsk identitet. Likevel legger hun ikke skjul på at kirken har introdusert en 

ny sosial arena og en innpass i et hovedsakelig norsk felleskap; «etter kirken har vi kaffe og 

te, og så sitter vi og snakker med hverandre. Det er mange norske, det er en blanding av folk, 

alle sitter sammen og det er så koselig».  

 

De fleste av mine informanter har uttrykt avstand fra kvinneundertrykkende og patriarkalske 

praksiser. I motsetning til å se dette som distansering fra de stereotypiene som har blitt satt i 

sammenheng med deres etniske grupper, tolker jeg heller deres oppmerksomhet rundt temaer 

som kjønnslikestilling som en måte å understreke deres selvstendighet, uten at det 

nødvendigvis er et tegn på at de tar avstand fra deres kultur. I flere tilfeller understreker de 

nettopp at deres engasjement for kvinners rettigheter startet i oppveksten: 
 

Vet du hva, jeg leste mange bøker om dette hjemme, da jeg var yngre. Kvinner må forberede seg, 
vite om rettighetene sine og om seg selv. Kvinner må fikse seg selv. Må vite hva som er rett for 
henne. Rettigheter. Her i Norge kalles det likestilling. Mannen kommer på kjøkkenet og hjelper 
henne å lage mat. Dekke bordet og vaske og alt, gjør det sammen. Begge jobber, begge to er sliten, 
men at en kommer og slapper av og en går på kjøkkenet, det går ikke. Menn og kvinner her vet det. 
‘Aisha’, Irak, 40-årene 
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Aisha beskriver her en forståelse av norsk likestilling først ved å forklare at det handler om de 

samme kvinnerettighetene hun leste om i oppveksten, for så å eksemplifisere det ved å 

etablere et bilde av et norsk par hvis samliv ikke er definert av gitte kjønnsroller. I dette 

forteller hun implisitt også om hennes eksmanns holdninger til kjønnslikestilling, som hun 

også understreker er en av hovedgrunnene til at de gikk fra hverandre. Dette viser også 

hvordan fremstillingen av irakiske menn fra Aishas ståsted ikke likestilles med hennes 

eksmann, slik som det ofte blir i mediebildet. Aisha beskriver eksmannen på en stereotypisk 

måte – ved at han ikke ønsket kjønnslikestilling i ekteskapet deres – men avstår fra å trekke 

linjer fra hans individuelle holdninger til en større gruppe som en helhet. 

 

5.2.4: Velferdssnyltere  

‘Velferdssnylteren’ er den stereotypien som blir ansett å være den største økonomiske og 

sosiale byrden på det norske samfunnet. Det er en som krever mer ressurser enn det de kan 

eller ønsker å gi tilbake til fellesskapet. Et gjennomgående funn hos alle informantene er et 

sterkt ønske om å ikke miste sin selvstendighet, og ved å bli fremstilt som en ‘velferdssnylter’ 

er det ofte fraskrivelsen av selvstendigheten som er den største tapet. Mariam har ikke hatt 

jobb siden hun kom til Norge for fire år siden. Hun tar norsktrening, og besøker 

ressurssenteret ofte for å få hjelp med lekser og jobbsøknader. Over tid har Mariam blitt 

stadig mer oppmerksom på  negative holdninger til det å bruke NAV sine tjenester, og liker 

ikke å si at hun får økonomisk hjelp fra staten; «jeg går på NAV, får hjelp der, men pengene 

... det blir borte. Barna må spise, de må ha klær. Økonomisk, det er vanskelig». Ved å vise at 

hun får hjelp fra NAV bekrefter Mariam stereotypien, men viser samtidig at hennes 

hovedfokus er barnas velferd, og hun er villig til å stå i stigmaet som hører til å være 

innvandrer og en økonomisk byrde. Mariam opplever også at mangel på jobb hindrer henne i 

å ta en aktiv del i samfunnet, noe som også har hindret henne i å etablere et sosialt nettverk i 

Norge og har gjort at hun ofte føler seg ensom og utenfor fellesskapet, eller det norske oss.  

 

Som nevnt tidligere kan Samiras brudd med stereotypien ‘stakkarslig husmor’ også sees på 

som en måte å unngå å bli en ‘velferdssnylter’. For henne var det å være i jobb en måte å bli 

en aktiv og verdig del av samfunnet, så da hun senere ble utsatt for en ulykke og måtte slutte å 

jobbe endret det ikke bare hennes hverdag, men det gikk også sterkt utover selvfølelsen. «Og 

nå, en ting som jeg pleier å føle er skam. For folk tenker, ‘du ødelegger hele livet ditt, du 

skulle vært på jobb’. Jeg hadde fast jobb der, det var veldig bra. Hvis jeg fortsatt hadde vært i 

jobben min, livet ville vært bra». Igjen er det tydelig at Samiras selvfølelse er sterkt knyttet til 
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det stigmaet hun føler ved å bekrefte en stereotypisk fremstilling. At hun mener livet hennes 

hadde vært bedre om hun hadde hatt en jobb, kan derfor tolkes som at livet hadde vært bedre 

fordi hun kunne slippe unna de stereotypiske oppfatningene hun opplever at folk har om 

henne.  

 

Som nevnt innledningsvis var det tydelig at de fleste kvinnene jeg møtte under feltarbeidet var 

klar over de stereotypiske fremstillingene som fantes av dem, og aktivt distanserte seg fra 

dette i møte med nye mennesker. Av de fire hoved-stereotypiene var det ‘velferdssnylteren’ 

de fleste distanserte seg fra. De eldre kvinnene var spesielt opptatt av å fortelle meg hva de 

jobbet med, eller hadde jobbet med før, dersom de var pensjonert. Ettersom ressurssenteret 

var åpent på dagtid var det naturlig å anta at kvinnene som var tilstede enten ikke var i jobb 

eller arbeidet utenom ordinære arbeidstider, så for mange var det også viktig å etablere et 

skille mellom seg selv og de som ikke var i arbeid. Mange uttrykte en stolthet over at de har 

bidratt aktivt til Norge gjennom å betale skatt eller jobbet i en samfunnskritisk sektor, gjerne 

kombinert med å oppdra barn og å ta norskkurs. Gjennom intervjuene kom det gjerne frem 

flere detaljer, som at denne perioden ofte var preget av stress og ensomhet, slik som Jamila 

illustrerer her;   
 

 Jeg jobbet og oppdro henne samtidig. Det var ... forferdelig tungt. Jeg har ikke ord, det var veldig 
tungt. Alene, jeg kunne ikke mye norsk den gangen, ingen hjelper meg, jeg visste ikke om mine 
rettigheter. Og social life – ingen ting. Ingen folk kommer til meg og ... du vet, sosialisere. Det var 
så vanskelig. 
‘Jamila’, Eritrea, 60-årene 

 
5.3: Oppsummering  

Mine funn i dette kapitlet viser at alle mine informanter er klar over hvordan de blir fremstilt i 

den offentlige diskursen. For noen var det for det meste en bevissthet rundt hvordan 

innvandrere generelt fremstilles, mens de somaliske informantene var spesielt oppmerksom 

på de mer spesifikke stereotypiene som brukes om dem, da de er mest utsatt for negativ 

omtale i norske medier. Dette reflekteres også i hvordan kvinnene med en annen etnisk 

bakgrunn aktivt distanserte seg fra somaliere i ønske om å unngå den samme 

stigmatiseringen.  

 

Informantene viste ofte at de hadde internalisert de vanligste stereotypiske fremstillingene av 

innvandrerkvinner, noe som kom spesielt tydelig frem når de beskrev deres egen rolle i det 
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norske samfunnet. Å drive aktivt identitetsarbeid for å distansere seg fra stereotypier var en 

strategi som ofte ble brukt for å etablere deres egen posisjon i samfunnet som nærmere et 

felles norsk vi. Dette er dog problematisk å oppnå, da en vanlig oppfatning av deres rolle i 

samfunnet var å bli behandlet som en representant for sin bestemte etniske gruppe eller en 

større, samlet innvandrergruppe, og ikke som enkeltindivider.  
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Kapittel 6: Identitet og tilhørighet 
Hensikten med å trekke inn morsrollen i analysen har vært for å nyansere 

identitetskonstruksjonene til minoritetskvinner ytterligere. Ved å gi spesielt fokus til en rolle 

som for alle informantene er en svært sentral del av deres identitet, har jeg kunnet undersøke 

hvordan morsrollen som en identitetsmarkør og erfaringene med å oppdra et eller flere barn i 

Norge har hatt en innvirkning på mine informanters tilhørighetsfølelse til Norge.  

 

Mennesker og deres identitet formes hele livet gjennom erfaringer og i møte med andre 

mennesker. Ved å se på identitetsarbeid i et interseksjonelt perspektiv, åpnes det opp for en 

forståelse av identitetsarbeid som søker å finne mening i hvordan de mange rollene en fyller i 

det daglige liv har en innvirkning på hvordan en ser seg selv. Nettopp derfor anser jeg det som 

viktig å se på hvordan rollene som minoritet, innvandrer, flyktning, kvinne og mor bygger på 

hverandre, og bidrar til å forme mine informanters identitetsforståelse.  

 

I dette kapitlet vil jeg først gjøre rede for mine informanters opplevelse av tilhørighet til 

Norge og deres hjemland. Så vil jeg gå nærmere inn på morsrollen, og diskuterer hvordan 

erfaringer med å oppdra barn i Norge har spilt en rolle i deres personlige identitetsarbeid og 

tilhørighetsfølelse, og hvordan de opplever at deres barns identitet og tilhørighet har en 

innvirkning på deres egen.  

 

6.1: Tilhørighet 

6.1.1: Hvor kommer jeg fra? 

Alle informantene mine har erfart å være på flukt, og de fleste opplevde å måtte flykte på 

grunn av et brudd med de trygge rammene som hadde definert deres barndom, som krig og 

politiske opptøyer, eller fra kvinneundertrykkende praksiser. Av de som flyktet på grunn av 

krig eller politiske årsaker var det ikke uvanlig at de fortalte om en hverdag i hjemlandet før 

krigen brøt ut som hadde mange likhetstrekk med den norske. Flere forteller om en trygg 

barndom og oppvekst, gode familier, og om en ungdomstid preget av frihet og selvstendighet. 

For mange var det også viktig å fortelle om foreldrenes oppdragelsesstil som liberal og 

kjærlig, og i noen tilfeller blir fedrene gitt spesiell ære for å ha gitt døtrene frihet til å ta 

utdanning og å vike fra strenge kulturelle og religiøse praksiser. I noen tilfeller kunne jeg 

tolke dette som enda en måte å distansere seg og sin familie fra de patriarkalske og 

kvinneundertrykkende praksisene som en ofte føler innvandrere blir koblet til, men andre 
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ganger var det vanskelig å tolke utsagnene som noe annet enn genuin takknemlighet overfor 

foreldrene, for at de har gitt dem den friheten og ressursene som senere har rustete dem til å 

etablere et godt liv i Norge. Jamila illustrerte dette gjennom hennes historier fra oppveksten i 

Eritrea. Hun kom ikke fra en spesielt rik familie, men forteller at faren investerte alle pengene 

de hadde i at barna skulle få gå på skole, og var spesielt opptatt av at døtrene skulle oppdras 

til å bli selvstendig. Faren var også formet av det Jamila omtaler som et ‘europeiske syn’, noe 

hun mente var et resultat av Eritreas innflytelse av Italia som en tidligere kolonimakt, og som 

hun mener har hjulpet henne i å integreres i den norske kulturen. «Den jeg tenker og det 

norske tenker, det blir nærmere. Det er mye felles. Jeg tror det. Fordi jeg ønsker at Eritrea 

også blir som Norge. Loven, system, menneskerettigheter, barns rettigheter, kvinners 

rettigheter. Og det er ikke fordi jeg kom til Norge at jeg tenker sånn. Jeg tenkte sånn da jeg 

var hjemme også».  

 

I Fangens (2008) studie av somaliere i Norge finner hun også at det ikke er uvanlig å fortelle 

om en sorgløs tilværelse i hjemlandet før krigen brøt ut; at fortiden idealiseres på grunn av 

savnet og lengselen til slik hjemlandet en gang var (Fangen, 2008, s. 41). Slike fortellinger 

kom jeg ofte over, men kanskje aller mest tydelig var Bilans fortelling om studietilværelsen 

de siste årene før krigen brøt ut: 

 

Familien min, de var ikke så veldig fattig og ikke så veldig høy, vi hadde vanlige liv, men jeg 
hadde alt jeg trengte. Jeg var på universitetet og det var gratis, og jeg bodde i mitt eget rom på 
universitetet. Jeg hadde dobbeltseng og jeg hadde bord og alt, jeg hadde sånne kokeplater til å lage 
mat. Jeg bodde sammen med venninnen min. Og i helgene, i Somalia var det torsdag og fredag, så 
pleide jeg å komme fra universitet og dra hjem til familien min, og folk tar imot meg som en 
prinsesse. Og så når jeg komme på ferier pleide jeg å skrive på søknader for folk. Ja, jeg kunne lese 
og skrive, og jeg var veldig flink for jeg har lært hvordan man skal skrive på maskiner. Det var 
kurs, seks måneder på somalisk, og seks måneder på engelsk. Så jeg kunne skrive på begge to. Så 
jeg er flink å skrive. Derfor jeg synes det var veldig bra, jeg hadde veldig bra liv i Somalia. 
‘Bilan’, Somalia, 50-årene 

 

Bilans utdanning ble avbrutt da krigen brøt ut og hun måtte flykte, så at hennes idealisering av 

fortiden er forankret i studietiden er naturlig. Hennes fortellinger illustrerer samtidig en 

tilværelse som trekker mange paralleller til studenttilværelsen en kan finne i Norge. Hun 

bodde på studenthybel sammen med en venninne, og hadde tilgang til flere ressurser og et 

privatliv. Hun hadde også en deltidsjobb som ga henne mer økonomisk uavhengighet, noe 

som ble en viktig faktor i hennes selvstendighet. Dette kan på ett nivå sees i sammenheng 

med hvordan fortellinger som bryter med en stereotypi brukes for å kommunisere at en 
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identifiserer seg mer med det norske. Samtidig beskriver Bilan familien sin som en vanlig 

middelklassefamilie, og med dette forteller hun også implisitt at hun ikke ser seg selv som et 

unntak fra regelen. Hun distanserer ikke bare seg selv, men også somaliere generelt, fra den 

etablerte stereotypien som ressurssvak og uten utdannelse.  

 

6.1.2: Hvor hører jeg til? 

De idealiserte fortellingene fra barndommen viser ikke bare til et savn etter det som en gang 

var, det tyder også på at kvinnene lengter etter å kunne oppleve den tilværelsen igjen. Alle 

mine informanter har uttrykt en viss grad av lengsel til det gode ved barndommen deres, men 

ikke alle uttrykker at de har mange gode minner å se tilbake på. Samiras fortellinger om 

oppveksten er heller ikke preget av den samme sorgløsheten som mange av de andre 

kvinnene, og hun viser mindre grad av tilhørighetsfølelse til hjemlandet. «Jeg har ett bein i 

Somalia, men er ikke hjemme noen steder. For hvis jeg drar dit nå, da kjenner jeg ikke så mye 

folk ... det kommer nye folk, de vet ikke hvem du er. Men noen som kjente foreldrene mine, 

de sier ja, du er datteren til den og den, du er herfra». Selv om hun ytrer at hennes identitet 

hovedsakelig er forankret i Somalia, så føler hun ikke den samme tilhørigheten til hjemlandet 

som mange av de andre kvinnene. Samtidig har hun heller ikke noen tilhørighetsfølelse til 

andre steder. Hun understreker også at det ene benet hun har i Somalia, de røttene som binder 

henne til hjemlandet, er forankret i menneskene som er igjen. Hennes tilhørighet er ikke 

knyttet til Somalia som et land, så mye som det er en tilhørighet til menneskene hun kjenner 

fra oppveksten. Det er også de som bekrefter hennes somaliske identitet ved å anerkjenne at 

de kjenner til foreldrene hennes, og når det blir færre igjen av de som kjenner henne i 

hjemlandet, svekkes også Samiras tilhørighetsfølelse.  

 

Bilan trekker denne tilhørigheten et steg videre, og viser til hvordan det å ha et somalisk 

fellesskap i Norge har hjulpet henne å opprettholde en nærhet til Somalia utenfor 

landegrensene. Et fellesskap med andre somaliere har gitt henne emosjonell støtte og dermed 

en følelse av tilhørighet til gruppa. Å føle på likhet med andre, på et kulturelt og sosialt plan, 

kan være en måte en kan skape og bekrefte seg selv og sin tilhørighet på (Gullestad, 2002, ss. 

82-83). På samme måte som likhet til en etnisk gruppe kan styrke følelsen av tilhørighet slik 

som det har for Bilan, kan en følelse av likhet til nordmenn være en måte å styrke ens 

opplevelse av tilhørighet til Norge. Flere av informantene uttrykte at de følte tilhørighet både 

til hjemlandet og til Norge, og ofte er deres tilhørighet til Norge kommet etter hvert som de 

har adoptert ulike deler ved norsk kulturell praksis. Aisha identifiserer seg først og fremst som 
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iraner, men mener at selvstendigheten hun har fått som kvinne i Norge har gjort henne mer 

norsk. Emel mener at hennes norskhet er betinget av om hun er i arbeid, noe som tyder på at 

hun ikke kan føle seg likestilt med nordmenn før hun får jobb: «Nei, jeg er ikke norsk. Jeg er 

tyrkisk. Jeg er ikke inne med norske lover, jeg er litt utenfor. Jeg vil lære, men det tar tid. Jeg 

tror hvis jeg får en jobb her. Da er jeg mer inne, da er jeg ... samme. Men nå, nei». Emel 

bruker sin mangel på kunnskap om norske lover for å vise hvordan hun ikke passer inn i 

norskhetsbegreper. Samtidig mener hun at det å kunne ta en aktiv del i det norske samfunnet 

og på en arbeidsplass vil kunne bidra til at hun ikke føler seg så utenfor, da er hun inne, og 

blir kanskje også mer norsk.  

 

Mariam flyktet fra hjemlandet for å unnslippe tvangsekteskap. Hun forteller om en kjærlig og 

streng oppvekst i hjemlandet, men også om et brudd i hennes virkelighetsforståelse da hun 

skjønte at hun skulle giftes bort. Hennes historier fra barndommen er farget av et ønske om å 

ta avstand fra det hun kommer fra, og er på søken etter en ny tilhørighet. Mens hun var på 

flukt ble hun flere ganger konfrontert med rasisme og vold, og i Norge har mangel på arbeid 

og økonomiske midler vært den største utfordringen. «Selv om jeg ikke spiser og jeg fryser i 

Norge, så vil jeg bli i Norge. For her kan jeg og barna være trygge. Jeg vet ikke hva som kan 

skje i fremtiden, kanskje det kommer til å endre seg i Norge, men nå tenker jeg ikke på å dra 

til et annet land». Mariams tilhørighet til Norge er ikke forankret i et ønske om å ta en del i 

den norske kulturen, men heller i et fravær av undertrykkende praksiser. Prisen for dette – å 

ikke ha nok mat eller klær – er hun derfor villig til å betale for at barna skal være trygge.   

 

6.2: Morsrollen 

6.2.1: Om å være mor i Norge 
 
Oppveksten min, den var bra egentlig. Men jeg hadde det mye vanskelig, for jeg hadde ikke egen 
mor, hun døde tidlig. Hvis man har en egen mor, alltid de bryr seg om deg, er bekymret om deg. 
Men jeg hadde ikke det. Jeg mistet den kjærligheten fra moren min, ja. Men jeg ga den 
kjærligheten til mine barn. Så de skal ha det bra, de har godt liv. Det er nok for meg, jeg synes det.  
‘Parween’, Iran, 50-årene 

 

Parween peker i sitatet overfor på to svært sentrale aspekt ved morsrollen; hvordan hennes 

egen oppvekst har preget måten hun oppdrar sine egne barn, og viktigheten av å ha et kjærlig 

forhold til barna. For Parween har også savnet etter kjærlighet fra hennes egen mor gjort 

oppveksten vanskelig, noe hun ikke ønsker å føre videre til barna sine. Når mine informanter 
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snakket om deres egen oppvekst, la de fleste tidlig vekt på at den var preget av mye 

kjærlighet. Dette er også det de har lagt mest vekt på å ta med seg inn i morsrollen selv. For 

noen har det å uttrykke kjærlighet overfor barna vært kulturelt forankret, som Emel beskriver 

det: «Jeg klemmer mye, og kysser mye. I Tyrkia det er vanlig, i kulturen min vi gjør alltid det, 

kysser og ... Men norsk mor, de har litt avstand. I Tyrkia er det mye kjærlighet». En 

opplevelse av at nordmenn viser lite hengivenhet overfor hverandre er en gjenganger hos 

mange av informantene. Selv om mine informanter hovedsakelig har erfaring med å oppdra 

barn i Norge, er alle tydelige på at deres oppdragelsesstil bygger på den oppdragelsen de selv 

fikk i hjemlandet, noe som kommer spesielt godt frem når de snakker om kjærligheten 

mellom barn og foreldre.   

 

De gir kjærlighet i Eritrea, de elsker barna sine veldig høyt. Men veldig strenge. Veldig, veldig 
strenge. Når jeg gikk ut, hvis jeg ble litt forsinka fra skole, mamma kommer. ‘Hvor har du vært? 
Hvor er du?’ Veldig strenge mot jenter. Veldig. Men jeg var litt ... kanskje sterk, jeg vet ikke, men 
jeg sier, ‘nei. Jeg må være fri’. ‘Men hva skal de si, andre folk’, sier dem. ‘Lever du for andre folk 
eller for deg selv’, sier jeg. Og så, moren min var her for noen år siden. Hun kom til meg, hun ber 
om at jeg tilgir henne. ‘Du må tilgi meg’. Jeg sa, ‘hvorfor må jeg tilgi deg?’ ‘Nei, da du var ung, vi 
hørte ikke på deg, vi ville ikke høre på deg. For vi var bekymra, vi var redd for deg’.  
‘Jamila’, Eritrea, 60-årene 

 
Når hun fortalte om hennes egen oppvekst i Eritrea, understreker Jamila at hennes 

oppdragelse først og fremst var kjærlig. Samtidig forteller hun om strenge rammer, og at det 

var spesielt mye kontroll over unge jenter. Med dette bekrefter hun stereotypien om de 

strenge patriarkalske rammene en ofte kan forbinde med somalisk barneoppdragelse, frem til 

Jamila avslutter med å vise at foreldrenes begrensninger for henne bunnet i en kjærlighet og 

bekymring for datteren. Med dette flytter hun foreldrenes motivasjon fra å handle om et 

behov for kontroll over barna, til at det å være strenge er en måte for dem å uttrykke 

kjærlighet. Jamilas spørsmål til foreldrene, ‘lever du for andre folk eller for deg selv’, peker 

også på et generasjonsskifte i Jamilas familie. Å ‘leve for andre folk’ så Jamila på som en 

svakhet, at en var avhengig av å følge de konforme normene i samfunnet for å bli godtatt av 

andre, slik hun mente foreldrene gjorde. Å ‘leve for seg selv’ viser dermed til et personlig 

ønske om å bryte med disse normene, et ønske Jamila mente bunnet i at hun var sterk og stod 

opp for sine egne meninger. Dette kan også peke på Jamilas norskhet; å leve for seg selv er en 

måte å vise at en er selvstendig.  
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For flere av mine informanter har det å måtte leve for seg selv, altså i fravær av et større 

fellesskap, vært noe de ble konfrontert med ved å etablere seg i Norge, og som de fleste har 

opplevd som en begrensning heller enn en frihet. Fraværet av fellesskap har også gjort at 

mange av kvinne føler på et tap av sosiale ressurser, og har gjort at de selv må fylle de rollene 

de ser på som sentrale fra deres egen oppvekst. Aisha opplever at dette også har gått ut over 

barna, og merker at de også føler på et savn etter en familie; «For barna mine er jeg mor, jeg 

er far, bestemor, bestefar, onkel ... jeg må være alt for barna mine. Og de skjønte ikke hvorfor 

vi ikke har familie. ‘Mamma, hvorfor har vi ikke familie? Bestemor, bestefar? Vi har ikke 

familie her’. Det er veldig vanskelig for mor». Til tross for at Aisha prøver å fylle alle rollene 

hun mener mangler i barnas liv, merker hun at hun ikke strekker til. Det å bo alene med barna 

uten andre voksenpersoner som kan bistå økonomisk eller med barnepass er en utfordring 

mange føler på, og i likhet med Aisha ser på som svært utfordrende. Under feltarbeidet ble jeg 

også oppmerksom på hvordan ensomhet og savnet etter et større fellesskap kunne gå utover 

kvinnenes forhold til barna. Flere uttrykte takknemlighet over å ha barn i Norge, og mente de 

var helt avhengig av å ha en god relasjon til barna for å bevare egen psykisk helse. For noen, 

spesielt kvinner med voksne barn som ikke lenger bodde hjemme, kunne dette føre til en 

følelse av å være en byrde for barna, at ved å være så avhengig av dem kunne det gi barna 

bekymringer som kunne begrense deres sosiale liv.  

 

6.2.2: Hvor hører barna til? 

Et gjennomgående funn i denne oppgaven er at mødrenes tilhørighet til Norge i stor grad var 

betinget av hvordan de opplevde barnas tilhørighet. Flere opplevde at barna for det meste 

følte tilhørighet til Norge, ettersom dette er landet de har vokst opp i og det er det eneste 

landet de kjenner til, men at de samtidig ikke følte seg norske. Dette kan ha en sammenheng 

med hvilken grad barna opplever annengjøring på bakgrunn av deres etnisitet, og dermed kan 

føle å bli fraskrevet noe av sin norske identitet fra andre. Andersson (2000) fant at barn ofte 

blir sammenliknet med etablerte stereotypier i samtale med etniske norske barn, og kan ofte få 

kommentarer som ‘du er ikke sånn som de andre (pakistanerne, muslimene etc.)’ (Andersson, 

2000, ss. 293-294). Dette tyder på at de etablerte stereotypiene ikke bare gjelder for 

generasjonen som innvandret, men også deres etterkommere, og dette kommer frem i samtale 

med mine informanter. I tillegg til å gjøre identitetsarbeid for å etablere sin egen identitet i det 

norske landskapet, må de også forsvare barnas rett til å være norsk. Bilan forteller at til tross 

for at barna snakker bedre norsk enn foreldrene, møter de ofte mange av de samme 

utfordringene og kan slite med å forstå hvor de hører til. «Alle barna mine har vokst opp her, 
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de snakker flytende norsk, har norsk utdanning. Men de føler seg ikke etnisk norsk. De må 

hele tiden tenke på, ‘hvem er jeg?’». Måten mødrene snakker om barnas identitetsarbeid er 

ofte todelt. På den ene siden ytrer de ofte en stolthet over barnas tilegnede norskhet; det 

legges ofte en hovedvekt på barnas prestasjoner i skolen og hvor godt de snakker norsk, samt 

mer spesifiserte egenskaper de regner som ‘norske’ – at de er glad i snø og natur, at de har 

norske kjærester eller feirer jul. Samtidig er de opptatt av at barna også skal ha en tilknytning 

til foreldrenes hjemland. Spesielt opprettholdelse av morsmål, men også kulturelle eller 

religiøse praksiser har vært en sentral del av oppdragelsen. Flere av kvinnene har pekt på 

hvordan denne doble identitetsforståelsen har gjort at barna blir stående på en mellomgrunn, 

uten noen sterk tilhørighet til hverken Norge eller foreldrenes hjemland.  

 

De står uten ... de er hverken somalisk eller norsk. Det er det som er, de har problemer med det. 
Vanskelig å vite hvor de hører til. Jeg har tatt to av de på sommerferie i Afrika. Vi var ikke i 
Somalia, vi var i Kenya. Og vi traff noen slektninger der og de følte seg veldig bra. De er veldig 
glad for at de har vært der. Men de slektningene, de tenker at vi er norsk. Vi er juridisk norsk, men 
vi kan ikke si at vi er etnisk norsk, vi er ikke det. Alle vet det her, ikke sant. Men i Afrika, de 
tenker at vi er norsk, at vi har blitt norsk. 
 ‘Bilan’, Somalia, 50-årene 

 

Også i Afrika opplever Bilan og barna å bli annengjort, og dermed fraskrevet sin somaliske 

identitet. Hennes skille mellom ‘juridisk norsk’ og ‘etnisk norsk’ peker også på hvordan 

mennesker rundt dem bruker deres kategoriske identiteter for å definere deres norskhet. For 

slektningene de møtte i Kenya var deres norske pass en sentral indikasjon av deres identitet, 

og ga dem derfor et grunnlag for å fraskrive Bilan og barna deres somaliske identitet. På 

samme måte opplever Bilan at deres etnisitet står i veien for at de skal bli norske, og at dette 

er mer tydelig i Norge, der ‘alle vet’ at de ikke er norske. 

 

De fleste kvinnene mente at det riktige for barna deres var å vokse opp i Norge. Spesielt 

informantene med døtre ytrer en skepsis til tanken på å skulle oppdra barna i hjemlandet. 

Flere begrunnet det med en frykt for at døtrene skulle blitt begrenset på samme måte som de 

eller andre kvinner i hjemlandet har opplevd; enten ved en begrenset mulighet til å velge 

ektefelle selv, eller ved manglende tilgang til en god utdanning.   
 

For datteren min, jeg ønsker at hun skal være norsk. Til og med jeg, for å være ærlig, jeg klarer 
ikke å bo i Eritrea. Hvordan de behandler folk, jeg vet ikke. Veldig vanskelig, det går ikke. 
Datteren min, hun er født her. Dette er hennes land. Hun kan ikke tenkte som i somalisk kultur. Vet 
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du, det eneste jeg har gjort i mitt liv er å oppdra henne. Jobbe for henne. Mitt eget liv, jeg har 
glemt. Jeg har vært mor. Hun er veldig glad i meg.  
‘Jamila’, Eritrea, 60-årene 

 

Jamila mener at datteren er ‘for norsk’ til å kunne bo i Eritrea. Hun understreker også at hun 

selv, etter å ha etablert seg og oppdratt et barn i Norge, ikke lenger er i stand til å bo der. Ved 

å referer til ‘hvordan de behandler folk’, kan en tenke seg at Jamila tar avstand fra visse 

kulturelle og religiøse praksiser som ofte går på bekostning av kvinner, og som ikke ville 

være kompatibelt med det levesettet hun har tilegnet seg selv og datteren i Norge. Å si at 

datteren ikke kan ‘tenke som i somalisk kultur’ er en måte for Jamila å fraskrive datteren noe 

av hennes somaliske identitet, og samtidig vise hvordan hennes egenskaper er nærmere den 

norske.  

 

6.2.3: Mødrenes tilhørighet er avhengig av barnets  

Flere av informantene viste sterkere tilhørighet til hjemlandet sitt enn til Norge, og i løpet av 

feltarbeidet var jeg vitne til flere samtaler der lengsel og et ønske om å dra tilbake var sentralt. 

Likevel opplevde jeg tilhørigheten deres til barna og verdien i det livet barna har etablert i 

Norge mye sterkere. Samira forteller at hun ikke følte noe tilhørighet til Norge før hun ble 

mor. «Når jeg fikk barn, så var det er ingen andre steder som jeg kan gå. Da må jeg prøve å 

finne et eget liv. Så vi var her, vi har fått barn, det betyr at vi skal fortsette å bo her. Da 

begynte jeg å lage et hjem. For det er livet til sønnen min som er viktig, ikke sant». Det å bli 

mor her var det som gjorde det aktuelt for Samira å gjøre Norge til et hjem, og ikke bare en 

midlertidig løsning. Sønnen er det aller viktigste for Samira, og det er også han som har gjort 

at hun har fortsatt å bo i Norge. Flere ganger påpekte hun at hun ønsket å flytte vekk fra 

Norge og nærmere familiemedlemmer i andre land, og de gangene hun har gjennomført det 

har hun alltid flyttet tilbake for å være nærmere sønnen. Samira er heller ikke alene i å lengte 

etter et sterkere fellesskap.  
 

Hvis vi en dag får frihet i hjemlandet, vil jeg tilbake. Jeg. Ikke barna mine. Jeg savner min kultur, 
jeg savner mine folk, jeg savner mine slektninger og familie. Jeg savner maten. Jeg savner gata, jeg 
savner alt. Men barna mine, de liker å bo her, de trives her. Egentlig, derfor vil jeg bo her, det er 
mitt land nå, det andre landet mitt er Norge. Fordi min familie er her. Det er det viktigste som jeg 
har. Når de viktigste bor i Norge, da føler jeg at Norge er mitt land. Jeg kan ikke ødelegge broen 
bak meg. De barna er broen min. 
‘Parween’, Iran, 50-årene 
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Parween forteller om et sterkt savn til Iran, og et ønske om en dag å kunne flytte tilbake. 

Hennes tilhørighet til Iran er forankret både i kulturen og i menneskene som er igjen i landet, 

men hennes tilhørighet til barna i Norge er sterkere, noe som kommer godt frem ved utsagnet 

‘når de viktigste bor i Norge, da føler jeg at Norge er mitt land’. Parweens tilhørighet til 

Norge er altså ikke forankret i kulturen på samme måte som Iran. Barna hennes fungerer som 

‘broen’ som knytter henne til Norge, og ettersom hun ikke har barn i Iran har hun heller ikke 

en like sterk bro som knytter henne til hjemlandet. 

 

6.3: Norsk eller en annen?  

6.3.1: Hvem skal definerer min norskhet 

Til tross for at mine informanter til en viss grad uttrykte en tilhørighet til Norge, var de ofte 

litt mer tilbakeholden på om de følte seg norske. Å få ‘innpass’ i norskheten kan ofte være 

avhengig av om en føler seg akseptert av en majoritetsgruppe med definisjonsmakt over 

norskhetsbegrepet. I informantenes beretninger om tilhørighet til ‘det norske’ var det vanlig at 

de trakk på erfaringer der deres norskhet har blitt bekreftet av en representant fra 

majoritetsbefolkningen. Ofte var dette i form av nordmenn de hadde jevnlig kontakt med, 

gjerne i form av en nabo eller en ansatt i barnehagen eller skolen der barna deres gikk.  
 

Jeg var i skolen med barna, og jeg sa til læreren, ‘du trenger ikke være snill mot mine barn fordi de 
ikke er norske.’ Fordi de barna skjønner, ikke sant, selv om vi ikke snakker norsk hjemme så 
skjønner de norsk veldig bra. Jeg sa, ‘jeg er snill med mine barn, du må lære dem å lese og bli bra 
person på skolen’. Og hun sa, ‘guri meg, det er første gang jeg hører en utenlandsk mor snakke 
sånn!’ Ja. Og hun skjønte det da, hun sa ‘de barna er så flinke, like flinke som norske.’ 
Parween, Iran, 50-årene 

 

Det var ikke uvanlig at informantenes historier om å få innpass i det norske dreide seg om at 

det var 1) et enkeltindivid som bekreftet deres norskhet, og 2) at de selv ble anerkjent som et 

enkeltindivid, og ikke som en del av en større gruppe. I Parweens eksempel var det en lærer 

hun mente ga barna spesialbehandling fordi de ikke var etnisk norske. Ved at Parween viser 

overfor læreren at hun forventer at barna hennes skal bli behandlet likt som de norske, viser 

hun også overfor læreren at hun tar avstand fra annen-rollen som læreren har tilegnet barna. 

Måten Parween gjenforteller lærerens svar, ‘det er første gang jeg hører en utenlandsk mor 

snakke sånn’, peker også på at hun oppfattet lærerens syn på henne som en annen, en 

utlending. Samtidig viser hun et skifte i lærerens holdninger, og en bekreftelse på Parweens 

og barnas norskhet. Det å bli akseptert som en del av det norske, innebar ofte at man ble 
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fraskrevet sin status som en del av et større andre, på samme måte som Parween ble sett på 

som et unntak fra de andre ‘utenlandske mødrene’.  

 

Noe som ofte kom frem var en oppfatning om at den beste måten å få innpass i det norske var 

gjennom å bli så norsk som mulig. Fangen (2008) peker på at dette er en strategi som for 

mange er umulig å gjennomføre, da det er deler ved deres identitet de ikke kan eller er villig 

til å si fra seg, eller at deres forståelse av hva ‘det norske’ er aldri vil være helt det samme 

som majoritetens definisjon (ss. 104-108). Bilan opplever ofte at hun ikke blir akseptert i 

Norge fordi hun ikke oppfyller alle kravene hun mener skal til for å bli norsk. 
 

Enten om det er navnet mitt, om jeg er muslim, måten jeg kler meg, jeg møter ikke sånn full aksept 
her. Nei. For å bli akseptert, jeg tror samfunnet må forandre seg helt. Akseptere folk sånn som de 
er. Uten å dømme hvordan de er eller om de er muslim eller kler seg annerledes eller ... snakker 
andre språk og sånn. Folk må akseptere som man er. Og jeg vet ikke om det kommer til å skje. Jeg 
vet ikke. Nå er jeg voksen, og jeg blir ikke yngre. Det som bekymrer meg er barnet mitt.  
‘Bilan’, Somalia, 50-årene 

 

Bilan forankrer med dette sin annengjøring først i navnet hennes, som knyttet henne til hennes 

somaliske identitet, og så til islam og måten hun kler seg, som viser at hun har en religiøs 

identitet som hun opplever at ikke blir ansett som normen i Norge. Med dette viser hun at den 

eneste måten hun kan bli fullstendig akseptert hadde vært om hun hadde hatt riktig navn, 

etnisitet, religion og gikk med de riktige klærne, med mindre det skjer en total endring i 

samfunnet. Utsagnet tyder også på at hun er i ferd med å gi opp, at hun tror hun aldri kommer 

til å føle seg helt akseptert i det norske samfunnet, men at dette har gjort at hun føler en 

bekymring for at også barna hennes blir nødt til å vokse opp og leve resten av livet som en 

annen i det landet de er født.  

 

Parweens og Bilans eksempler tyder på to måter å oppleve å bli tilskrevet eller fraskrevet en 

norskhet fra majoriteten. Felles for begge er uansett at de blir satt i en annen-kategori. For 

Parween kom hennes norskhet som en overraskelse på læreren, som hadde en førforståelse av 

henne som en annen fordi hun var en utenlandsk mor. Bilan opplever at hennes annenhet 

springer ut av de identitetsmarkørene som skiller seg fra det hun mener ansees for å være 

norsk. Disse to perspektivene kan tyde på det Eide og Simonsen (2007) kaller den gode andre 

og den truende andre. Ved å sette noen i en annen-posisjon er det vanlig å enten se denne 

andre som noe som truer ‘vår’ trygghet eller stabilitet – slik som Bilan beskriver hennes 

annengjøring som en trussel for det kulturelle (homogene) norske fellesskapet, eller en kan se 
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den andre som en ikke-truende – ofte kvinnelig – motsetning til den truende (ss. 175-176). 

Under feltarbeidet ble jeg gjort oppmerksom på at også kvinnene selv skiftet mellom disse to 

perspektivene. Ofte kunne jeg vitne at kvinnene selv godtok, eller avfeide, de negative 

fremstillingene og stereotypiene de observerte i den offentlige diskursen. Mange kunne også 

le av det, og anså slike holdninger som uvitenhet blant det norske fellesskapet, heller enn å 

springe ut fra fiendtlige holdninger. Mange påpekte at nordmenn er tilbaketrukket av natur, og 

at ikke alle nordmenn kjente noen med minoritetsbakgrunn, noe de mente kunne påvirke deres 

holdninger. Noen kunne også unnskylde nordmenn og de mest kritiske holdningene, og 

samtidig understreke deres egen annenhet; «de har ikke bedt oss om å komme hit. Det er vi 

som har kommet til deres land og da må vi tilpasse oss» (gjengitt fra minne – sitat av 

besøkende på ressurssenteret).   

 

6.3.2: Opphav, statsborgerskap og kulturell praksis 

I informantenes beskrivelser av sin egen norskhet, har de som regel benyttet seg av de samme 

hovedoppfatningene som introdusert i avsnitt 3.3.1; opphav, statsborgerskap og kulturell 

praksis. Ved å gjøre dette har de kunne bruke aspekter ved deres identitet for enten styrke 

eller svekke deres tilhørighet til Norge, og dermed også deres norskhet. Mange trakk frem 

blant annet hudfarge eller klesdrakt for å vise overfor meg at de forstod hvordan de skiller seg 

fra norske kvinner, og i de tilfellene hvor informantene fraskrev seg en norsk identitet kunne 

det ofte gjøres med humor. Ofte snakket de ikke om denne identifiseringen i noen negativ 

forstand, men kunne ofte le litt og påpeke at «jeg har ikke hvit hud som deg, jeg kommer aldri 

til å bli norsk». Dette tolket jeg som en måte å avstigmatisere deres fravær av norskhet 

overfor meg som en representant for majoriteten, den samme majoriteten som i mange andre 

situasjoner har hatt definisjonsmakten over deres norskhet. Samtidig tyder det på at det er mer 

akseptabelt for dem å fraskrive seg en norsk identitet enn å argumentere for hvordan de 

identifiserer seg med det norske, noe som kan være en indikasjon på at de fortsatt opplever at 

det er majoriteten som har hegemoni over norskhetsbegrepet.  

 

Fraskrivelsen av en norsk identitet kom tydeligst frem når informantene snakket om deres 

opphav. I likhet med å bruke hudfarge som et håndfast bevis på deres annenhet, var deres 

opphav også noe uforanderlig ved dem gjorde at de ikke passet helt inn i norskhetskategorien. 

Samiras utsagn, «jeg har ett bein i Somalia, men jeg er ikke hjemme noen steder», begynner 

slik som mange av kvinnene presenterte seg selv, ved å først og fremst definere deres identitet 

ut ifra deres tilknytning til hjemlandet. Mange kunne følge dette opp med en forklaring på 
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hvordan de likevel hadde en tilknytning til Norge, og dette gjordes på hovedsakelig tre måter; 

den første ved å forklare at de selv hadde en tilknytning til Norge – jeg bor i Norge, jeg er 

glad i Norge, Norge har blitt mitt land, den andre ved at de understrekte sin norskhet gjennom 

barna – barna mine har vokst opp her, barna mine er norske, og det siste alternativet gjennom 

å vise takknemlighet overfor Norge og livet de har fått etablere seg her.  
 

Jeg er fra Irak, men jeg setter pris på at jeg er ... jeg lever et godt liv her i Norge. Jeg kan gjøre hva 
jeg vil, det loven tillater meg å gjøre, det er jeg fri til å gjøre. Jeg har ytringsfrihet. Ja, så jeg har 
mange ting som er positive ting i Norge, og da føler jeg tilhørighet. Men jeg er ikke etnisk norsk, 
jeg er juridisk norsk. Jeg er norsk statsborger. Samme rettigheter, samme plikt. Ikke sant. Og da 
føler jeg meg litt som ... som norsk, ja.  
‘Aisha’, Irak, 40-årene 

 
Aisha introduserer seg her først og fremst som iraker, men skifter raskt over til å fokusere på 

en takknemlighet over den friheten hun har fått av å leve i Norge, og at de positive sidene ved 

å leve i Norge har gjort at hun føler en sterkere tilhørighet. Videre diskuterer hun et skille 

mellom ‘etnisk norsk’ og ‘juridisk norsk’ på samme måte som Bilan gjorde for å definere 

barnas norskhet ut ifra ulike type kategoriske identiteter. Aishas norske statsborgerskap 

brukes dermed for å legitimere hennes norskhet, og gir henne et større grunnlag til å kunne si 

at hun føler seg norsk. Tilgangen til et norsk pass er også en viktig identitetsmarkør for de 

fleste kvinnene, og flere påpeker at de føler seg mer norsk når de er i utlandet og reiser med 

det norske passet. Dette kan også være en indikasjon på at det er enklere å identifisere seg 

med det norske når en ikke er i en situasjon hvor andre nordmenn er tilstede, men en kan selv 

ta hegemoni over norshetsbegrepet.  

 

Eide og Simonsen (2007) fant at i de tilfellene somaliere blir fremstilt i media på en måte som 

bryter med de vanligste stereotypiene, er det som regel med en kobling til norsk natur, og 

påpeker at «det å elske den norske villmarka er en viktig nøkkel til aksept» (s. 163). Spesielt 

de som har vært bosatt i Nord-Norge viste en entusiasme for norsk natur og friluftsliv. Ofte 

ble det trukket ut som det mest positive med å bo i Nord-Norge, selv om de slet med 

mørketid, kulde og lite sosialisering. Denne siste oppfatningen av norskhet – kulturell praksis 

– er forankret i praksiser og aktiviteter som en opplever å ha en sammenheng med det som er 

‘typisk norsk’. Dette kom frem på flere måter. Både under intervjuene og i feltarbeidet ble 

kvinnenes tilhørighet til Norge ofte forankret i det kvinnene anså som typisk norske 

kjerneverdier; som likestilling, ytringsfrihet og selvstendighet. Dette kom ofte frem som noe 

av det mest verdifulle ved norsk kultur som kvinnene hadde tatt med seg, og som de ønsket å 
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føre videre til sine barn. De fleste informantene hadde også tydelige meninger om hvordan 

nordmenn var, og hva de anså for å være ‘typisk norsk’, og kunne forklare sin norskhet ved å 

vise hvordan de hadde tilegnet seg ‘typisk norske’ egenskaper. 
 
Norske, de hilser på hverandre, men de sitter ikke og prater. Jeg sier, ikke ... det er ikke fordi de 
ikke tenker, slem eller noe, det bare er sånn. Når du kommer ny, du tenker ‘hvorfor det er sånn’, 
men nå har jeg blitt akkurat det samme. Hvis man kommer uten avtale hos meg, jeg åpner ikke. Ja. 
Fordi hvis jeg vil være alene og slappe av, ikke sant. Ha privatliv. Så uten at du vet det, du 
forandrer deg. 
‘Jamila’, Eritrea, 60-årene 

  

Jamila presenterer her en opplevelse av at nordmenn er litt tilbakeholdne. I utgangspunktet er 

ikke dette fremstilt som en positiv egenskap, men ved å vise til en forståelse om at det er en 

del av kulturen og at det er noe hun har lært seg å sette pris på selv, viser hun også hvordan 

hun har internalisert den formen for norskhet. Ved å vise at hun har sluttet å åpne døren for 

gjester som kommer uanmeldt tar hun også en plass i det større vi-et, de norske som setter pris 

på privatlivet, og tydelig avstand fra et de som hun tidligere kunne identifisere seg med.  

 

6.3.3: Kulturell hybriditet 
Vi feirer jul også. Ikke fordi Jesus er født, jeg tenker ikke på det, men jeg feirer fordi man gjør det i 
Norge ... noen ting man må blande, ikke sant. Noen ting man gjør fordi det er norsk kultur. Men når 
jeg kommer hit jeg blander, jeg tenker hva kan passe for meg. Hvilken kultur kan passe med min 
kultur, så blander jeg sånn at det passer med meg. Barna er født her, og man må gjøre noen sånne 
ting for at barna blir glad.  
‘Aisha’, Irak, 40-årene 

 

Aisha forteller her at hun har begynt å feire jul med familien, men understreker at det er fordi 

hun anser det for å være en norsk tradisjon og dermed ikke religiøst motivert. Med dette 

forteller hun da at hun ikke ser på julefeiring som et alternativt til de tradisjonene hun selv har 

vokst opp med, men heller som en praksis som kan berike hennes families kulturelle liv; hun 

kombinerer det norske med deres allerede etablerte kulturelle praksiser. Dette kommer også 

frem ved at hun forklarer hvordan julefeiring er en tradisjon hun har valgt å introdusere til 

familien fordi hun selv mener det passer deres livsstil, at å la barna feire norske høytider ikke 

er noe hun føler seg presset til av ytre faktorer. Avslutningsvis poengterer hun også at det er 

noe hun gjør for barnas skyld, noe som kan tyde på et ønske om at barna skal lære verdien av 

denne formen for kulturell hybriditet; at det er mulig å ta til seg nye kulturelle identiteter uten 

at det skal gå i konflikt med en annen. 
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Mange av mine informanter har i likhet med Aisha introdusert nye praksiser i familielivet, og 

mener det er viktig når de har barn som er født og oppvokst i Norge. Det å kunne kombinere 

det beste fra deres egen kultur og det beste fra Norge er et gjennomgående ønske for de fleste, 

og for de fleste bunner det i at de mener det er den beste måten for barna å lære å kjenne 

foreldrenes kulturelle opphav og samtidig føle seg som en del av et større norsk fellesskap. 

For noen er det også personlig motivert. Flere av kvinnene mener de har blitt for norske til å 

kunne flytte tilbake til hjemlandet, og dermed anser de det å finne en balanse mellom de to 

kulturelle identitetene som den beste måten å leve. Det åpner også for nye måter å uttrykke en 

personlig identitet, slik som Emel gjorde ved å ta inspirasjon fra norsk mote og fant en måte 

hun kunne kombinere det med å bære hijab. 

 

Noen er også opptatt av å kunne gi tilbake til det norske kulturelle landskapet. Både Parween 

og Aisha pekte på hvordan de har introdusert deres matkultur til nordmenn, både gjennom å 

lage mat fra deres hjemland og invitert nordmenn til å prøve nye smaker, men også gjennom å 

lære bort noen av de kulturelle normene som er knyttet til det å dele et måltid. På denne måten 

viser de hvordan de aktivt bruker deres annenhet som en ressurs, heller enn en begrensing i 

møte med nordmenn. Dette har også gjort at de føler mer stolthet over den kulturelle bagasjen 

de har tatt med seg fra hjemlandet.  

 

6.4: Oppsummering  

Et av hovedfunnene i dette kapittelet er at mine informanter forteller om en tilhørighet til 

Norge som i stor grad er betinget av ytre faktorer. Mange opplever at deres innpass i det 

norske er betinget av aksept fra majoriteten, og for noen er den aksepten svært vanskelig å 

oppnå. Innpass i det norske betyr for mange en fraskrivelse fra en annen-posisjon, så det å 

ikke slippe unna rollen som en annen er for mange svært utfordrende. Ved å fortelle om deres 

egen norskhet i opphav, statsborgerskap og kulturelle praksis kan kvinnene på egenhånd 

navigere seg ut og inn av en norsk identitetsforståelse.  

 

Informantenes tilhørighet er også betinget av barna deres. Det er vanlig å oppleve en styrket 

grad av tilhørighet til Norge etter de har fått barn, og de fleste ytrer at kjærligheten de har for 

barna står sterkere enn lengselen etter hjemlandet. I de tilfellene hvor mødrene opplever at  

barna deres føler tilhørighet hovedsakelig til norske, akseptere mødrene også Norge som 

deres land. Å oppdra barn i Norge har for noen ført til en forståelse av at barnas tilhørighet 
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også er betinget av majoriteten, noe som for mange oppleves som vanskelig. Mange føler 

derfor at de må forsvare barnas norskhet. 

 

De fleste viser også at den beste måten å kunne føle tilhørighet til både Norge og hjemlandet 

er ved å tilegne seg en kulturell hybriditet. Ved å selv bestemme hvilke deler av den norske 

kulturen og kulturen fra deres hjemland de ønsker å introdusere i hjemmet tar de kontroll over 

egen norskhet. Det er også en måte man kan tilegne seg nye kulturelle identiteter uten at de 

skal gå i konflikt med en annen. I tillegg kan dette fungere som en forsvarsmekanisme mot 

det å falle mellom to kulturer, da mange av informantene mente at hverken de eller barna følte 

fullstendig tilhørighet til hverken Norge eller mødrenes hjemland.  
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Kapittel 7: Konklusjon  
«Jeg har ett bein i Somalia, men jeg er ikke hjemme noe sted»  

 

Samiras fortelling om hennes tilhørighet er en av mange jeg har blitt fortalt i arbeidet med 

denne oppgaven – en tilhørighet som er preget av å måtte navigere mellom flere kulturer, 

mellom å identifisere seg med et felles norsk oss eller bli identifisert som en annen dem. I 

denne oppgaven har jeg sett på hvordan minoritetskvinner reflekterer rundt, og er 

oppmerksomme på, stereotypiske oppfatningene av dem selv i det norske samfunnet, og 

hvordan dette påvirker deres identitetsarbeid. Jeg har også undersøkt hvordan erfaringer med 

å oppdra barn i Norge har påvirket mine informanters opplevelse av tilhørighet til Norge.  

 

7.1: Stereotypier 

Hvordan kan stereotypiske fremstillinger av minoritetskvinner i den offentlige debatten 

påvirke kvinnenes opplevelse av stigmatisering og annengjøring?  

 

Stereotypier er ikke gitte representasjoner av en gruppe, men er basert på forenklede 

forståelser av egenskaper knyttet til gruppen, og ofte etableres de som et resultat av en 

majoritetsgruppes forståelse og definisjonsmakt over en minoritetsgruppe som en annen. 

Dette kan føre til at representanter for minoritetsgruppen føler på en fraskrivelse av deres 

individualitet, og de kan oppleve å bli tilskrevet (negative) egenskaper de ikke er enig i, eller 

kan kjenne seg igjen i (Van Es, 2016, s. 11). Gjennom historiene til mine informanter har jeg i 

denne oppgaven prøvd å sette lys på hvordan stereotypiske fremstillinger kan påvirke kvinner 

med minoritetsbakgrunn sin forståelse av identitet og tilhørighet i Norge. I arbeidet har det 

kommet frem at kvinnene i stor grad er klar over hvordan de blir fremstilt i den offentlige 

diskursen. Ofte kunne en informant identifisere spesifikke stereotypiske egenskaper som ofte 

sees i sammenheng med minoritetskvinner, og gjennom deres fortellinger vise overfor meg 

enten hvordan de ikke passet inn i stereotypien, eller gi meg en forklaring på hvorfor de gjør 

det. Med dette kunne de enten fraskrive seg de stereotypiske egenskapene fullstendig (‘jeg er 

ikke arbeidsledig’), eller de kunne fraskrive seg negative egenskaper som er knyttet til 

stereotypien (‘jeg er arbeidsledig fordi jeg er syk, ikke fordi jeg er lat’). Et klart funn er 

dermed at slike stereotypier har, for flere av mine informanter, ført til en følelse av 

stigmatisering og skam. Informantene viste spesielt bevissthet rundt stereotypiske 

fremstillinger av somaliske kvinner. For de somaliske informantene var det derfor viktig å 
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understreke hvordan de ikke passet inn i den gitte stereotypien til tross for at de var fra 

Somalia, og for andre var det viktig å understreke at de ikke passet til stereotypien fordi de 

ikke var somaliske.  

 

Erfaringer med stereotypiske fremstillinger av en etniske gruppe kan være en naturlig del av 

hvordan representanter for den gitte gruppen opplever verden og menneskene rundt seg, og 

kan dermed være med på å opprettholde et skille mellom et majoritets-oss fra et minoritets-

dem (Eide & Simonsen, 2007, s. 18). Selv om stereotypiske fremstillingene ikke kan si noe 

om de faktiske egenskapene til et enkeltindivid, kan det forklare hvordan mine informanter 

fortalte om sin egen identitet i lys av disse stereotypiene. Norske medier har hatt en tendens til 

å fremstille kvinner med innvandrerbakgrunn i hovedsakelig fire idealtypiske fremstillinger; 

stakkarslige husmødre, modige flyktningkvinner, frigjorte kvinner og velferdssnyltere. I denne 

oppgaven har jeg funnet at disse fremstillingene ikke bare kan sees i forhold til hvordan 

minoritetskvinner blir fremstilt i media, men også hvordan de tar utgangspunkt i disse 

stereotypiene selv når de driver identitetsarbeid. Dette styrker påstanden om at offentlig 

anerkjente stereotypier internaliseres og reproduseres av individer, samtidig som de jobber 

med å fraskrive seg de negative konnotasjonene som følger med stereotypien. 

 

7.2: Tilhørighet til ‘det norske’ er betinget av majoriteten  

Hvordan brukes disse fremstillingene av kvinnene selv i deres identitetskonstruksjon og 

forståelse av tilhørighet?  

 

Å få innpass i det norske er en komplisert prosess, og for mange kan det oppleves som nesten 

umulig. Mine informanter viste at deres norskhet på mange måter var betinget av hvordan de 

ble sett på av en majoritet med definisjonsmakt over norskhetsbegrepet, og at de etniske og 

kulturelle grensene som definerer norskheten kunne begrense deres tilhørighet til det norske. 

Brubaker viser til hvordan mennesker har en tendens til å søke tilhørighet til andre gjennom 

en forståelse av felles gruppeidentitet, og gjennom historiene til mine informanter er det 

denne felles norske identitetsforståelsen som fungerer som en betingende ytre faktor som 

opprettholder deres rolle som en annen, og dermed ikke gir dem innpass i et felles norsk vi. 

Ved å understeke at de også var klar over hvordan minoritetskvinner ofte blir fremstilt 

gjennom stereotypier i den offentlige diskursen, var det også tydelig hvor sentralt majoritetens 

blikk var i informantenes identitetsarbeid. Et hovedfunn var dermed at kvinnene ofte 
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opplevde at de aldri helt kunne slippe unna denne annen-rollen, men at de heller ikke 

aksepterte det som en del av deres identitet.  

 

Vassenden (2010) etablerte tre hovedoppfatninger av norskhet gjennom en studie av etniske 

nordmenns forståelse av begrepet; opphav, statsborgerskap og kulturelle praksis. Mine 

informanter kunne flere ganger vise hvordan også de navigerte deres tilhørighet til det norske 

på grunnlag av disse oppfatningene. Mange knyttet deres annenhet til at de ikke var født 

norske, de har en identitet som i stor grad er knyttet til deres hjemland og etniske opphav. 

Samtidig kunne de også understreke at de anså seg selv som norske fordi de hadde et norsk 

statsborgerskap, et juridisk bevis på deres norskhet. Dette kan sees i sammenheng med 

DuBois’ doble bevissthet; kvinnene forstod at deres norskhet må sees både gjennom 

majoritetens betingede blikk, og deres egne subjektive forståelser. noe som gjorde at de kunne 

føle seg norske, og samtidig ikke gjøre det, på samme tid. Når det kom til kulturell praksis var 

det mer vanlig for informantene å kunne gjøre aktive valg om hvilke deler av ‘det norske’ de 

ønsket å adoptere, som å feire jul eller å være glad i norsk natur. Dette var hovedsakelig 

praksiser som ikke behøvde å gå på bekostning av den kulturelle identiteten de hadde vokst 

opp med i hjemlandet. Det var også vanlig at informantene erfarte at de hadde adoptert deler 

av den norske kulturelle væremåten som de mente passet godt med deres identitet, som å 

verdsette privatliv og selvstendighet. 

 

7.3: Tilhørighet til Norge er betinget av barna 

På hvilken måte kan morsrollen og erfaringer med å oppdra barn i Norge ha en innvirkning 

på mødrenes tilhørighetsfølelse? 

 

Et sentralt funn i denne oppgaven viser hvordan mine informanter opplevde at deres 

tilhørighet til Norge er betinget av barna deres. Gjennomgående for alle kvinnene jeg snakket 

med på ressurssenteret og under intervjuene, var historier om hvordan de opplevde barnas 

tilhørighet til Norge, og villigheten til å forbli i rollen som en annen for at barna deres skulle 

få det beste livet de kunne gi dem. Spesielt måten mødrene fortalte om livet deres i Norge før 

og etter de fikk barn illustrere dette. Mange fortalte om en rotløshet og et savn til hjemlandet 

som definerte de første årene, og at det å få og oppdra barn i Norge gjorde at de etter hvert 

også aksepterte Norge som deres land. Med dette gjorde de det tydelig at deres kjærlighet og 

tilhørighet til barna står sterkere enn deres tilhørighet til deres opphav og den kulturelle 

identiteten ved hjemlandet. Deres tilhørighet er altså betinget av barna, og den er forankret i 
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større grad til Norge som et land, enn deres innpass i ‘det norske’. Samtidig ytret mange at de 

var bekymret for barnas egne tilhørighetsfølelser, og at de kunne oppleve at også barna ble 

satt i en annen-posisjon av majoriteten. Ofte gjorde dette at mødrene følte de måtte forsvare 

barnas norskhet.  

 

Informantenes identitetskonstruksjoner var ofte preget av deres erfaringer med å ha etablert 

røtter i flere land; de sterkeste røttene var ofte forankret i hjemlandet og i nettverket som ble 

igjen, og nye røtter i Norge som har blitt forsterket gjennom barna. På denne måten havner 

kvinnene ofte i det de opplevde som en mellomposisjon – de ikke er helt utlendinger, og ikke 

helt norske. Flere demonstrerte denne doble tilhørigheten ved å vise til en tilegnet kulturell 

hybriditet; at de ikke opplevde deres tilhørighet som forankret én gitt identitetsforståelse, men 

som et produkt av en kulturell identitet som har bygget seg opp gjennom et mangfold av 

erfaringer over tid og sted. Den kulturelle identiteten ble også fremstilt som noe de hadde tatt 

et aktivt valg med å tilegne seg, det var en måte de kunne kombinere det de ønsket fra den 

norske kulturen med det de ønsket å føre videre fra deres hjemland. De fleste opplevde dette 

også som uproblematisk, det var en måte de kunne utøve flere kulturelle identiteter uten at 

den ene skal gå på bekostning av den andre. I tillegg så de det som en ressurs for barna. Selv 

om mange ytret at de ønsket at barna deres skulle være norske, var det også viktig for dem å 

kunne videreføre noen av de kulturelle tradisjonene og praksisene de selv hadde vokst opp 

med, og på den måten også introdusere barna for en tilhørighet til deres foreldres hjemland.  

 

7.4: Videre forskning 

Samfunnsvitenskapelig forskning er viktig ikke bare for at vi skal kunne forstå samfunnet vi 

lever i, men for at vi skal kunne bruke denne forståelsen for å forbedre det (Kalleberg, 

Malnes, & Engelstad, 2009, s. 97). Nyere forskning på innvandringsfeltet viser stadig at det er 

viktig å se på og lytte til de erfaringene som kommer av å være en del av en minoritet i Norge. 

Denne oppgaven går inn på et lite, men til en viss grad også ukjent, felt innen innvandrings- 

og kvinnefeltet i Norge. De erfaringene som mine informanter deler peker på et behov for mer 

kunnskap og forståelse for hvordan etniske minoriteter opplever deres rolle i det norske 

samfunnet, og jeg tror derfor et større forskningsprosjekt med de samme rammene som dette 

ville vært spesielt fruktbart for å forstå ytterligere hvordan morsrollen påvirkes av å oppdra 

barn i Norge. 
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Det kunne også vært interessant å se på hvordan disse erfaringene ikke bare påvirker 

mødrene, men hvordan det å oppdra barn i en fremmed kultur kan virke inn på samlivet 

mellom foreldrene. Av mine informanter var de fleste skilt, og flere av de skilte seg kort tid 

etter at de kom til Norge eller da barna fortsatt var små. Hvordan kan erfaringer med flukt og 

etablering i en fremmed kultur påvirke samlivet? Og på hvilken måte blir en påvirket av det 

kulturelle landskapet en lever i, når man er i en fase der man etablerer familie? Det kan også 

være interessant å se på hvordan introduksjonen til det norske samfunnet påvirker fedrene 

spesielt. Mine informanter kunne fortelle at deres introduksjon til det norske samfunnet også 

introduserte dem til en større grad av selvstendighet og nye forståelser av kjønnsnormer, noe 

som gjør det interessant å introdusere problemstillinger omkring i hvilken grad dette kan 

påvirke dynamikken mellom mor og far og deres felles kulturelle identitetsforståelse.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Master i Sosiologi, Universitetet i Oslo 

Lene Bråten 

 

Identitet og tilhørighet blant mødre med innvandrerbakgrunn i Norge  

 

Før intervjuet 

Intervju nummer: ______ (kode til anonymisering) 

Dato: _________ 

 

Huskeliste før intervjuet:  

-! Gi informasjon om prosjektet. Innhold, formål, omfang.  

-! Gå gjennom informasjon rundt anonymisering og deres rettigheter til å trekke seg fra 

intervjuet når som helst.  

-! Få signatur på skriv om informert samtykke (dette skal informanten få tilsendt på mail 

eller i papirform i forkant av intervjuet). 

 

Praktiske opplysninger 

-! Opprinnelsesland:  

-! Hvilket år du kom til Norge: 

-! Antall år bosatt i Norge totalt:  

-! Utdannelse: 

-! Jobb:  

-! Hvis arbeidsledig, hvor lenge: 

-! Religiøs tilhørighet: 

-! Hvis religiøs, hvor aktiv: 

-! Sivil status:  

-! Hvor mange barn født i Norge: 

-! Hvor mange barn + alder: 
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Innledende spørsmål  

-! Kan du fortelle litt om deg selv? Hvem er du, hvor kommer du fra, hvilke roller har du 

etc? 

 

Intervju del 1: Livet før migrasjon, barndom og oppvekst i opprinnelsesland 

-! Kan du fortelle litt om livet ditt i [opprinnelsesland] før du flyktet? 

-! Hvordan vil du beskrive oppveksten din? 

-! Kan du beskrive en helt vanlig dag hjemme i [opprinnelsesland]? Hva spiste du til 

frokost, hva var dine oppgaver hjemme, gikk du på skole, hvem bodde du med, hvilke 

aktiviteter drev du med? 

-! Oppfølgingsspørsmål – plukk opp interessante temaer som blir tatt opp 

 

Intervju del 2: Livet i Norge 

(del 1) Ankomst og tilvenning til det norske samfunnet 

-! Kan du fortelle litt om hvordan du kom til Norge? (Oppfølgende spørsmål: Hvordan 

var prosessen, hvem reiste du med, hvorfor kom du til Norge, hvor lang tid tok det?)  

-! Hadde du noe form for nettverk i Norge før du ankom?  

-! Hvis ja: På hvilken måte var dette nettverket en ressurs for deg/din familie i tiden etter 

dere kom til Norge? 

-! Kan du fortelle litt om ditt førsteinntrykk av Norge? 

-! Hvordan har din opplevelse av Norge endret seg siden du kom? 

-! Hvordan opplevde du prosessen med å tilvenne deg det norske samfunnet? (Dette 

spørsmålet skal kunne svares på i forhold til kultur, byråkrati, lover og regler, normer 

osv. Av erfaring blir slike spørsmål oppfattet ulikt av mange, men det kan være 

interessant å se hvordan informanten tolker spørsmålet selv. Jeg er interessert i deres 

oppfattelse av det norske samfunn som en helhet, så jeg ønsker først å finne ut hva de 

vektlegger først, og vil omformulere det samme spørsmålet underveis i intervjuet for å 

få refleksjoner rundt flere deler av samfunnet/kulturen) 

 

(del 2) Identitet, norskhet og flerkulturell tilhørighet 

-! Hva tenker du er typisk norsk? 

-! Hva er norsk kultur? 

-! Forskjeller mellom egen og norsk kultur 

-! Føler du at du tar del i det norske samfunnet? Hvordan?  
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-! Føler du at språk er viktig for å kunne ta del i det norske samfunnet? (hvorfor/hvorfor 

ikke?) 

-! Hvilken rolle vil du si at du selv har i det norske samfunnet?  

-! Føler du at din bakgrunn som (denonym) påvirker hvordan du blir oppfattet av andre i 

Norge? 

-! Føler du tilhørighet til det norske samfunnet? 

(Hvis ja) Hva måtte til for at du skulle føle tilhørighet til det norske samfunnet? 

(Hvis nei) Hva tror du må til for at du skal føle tilhørighet til det norske samfunnet? 

-! Føler du deg norsk? 

-! Når føler du deg mest/minst norsk? Hva får det til å føle dette? 

-! Er det noen deler ved kulturen i [opprinnelsesland] som du føler det er spesielt viktig å 

holde fast ved når du er i Norge? I så fall, hvordan gjør du det? (F.eks. tradisjoner) 

-! Hvordan opplever du at [opprinnelsesland] blir representert i Norge? Hva tenker du 

når du leser eller hører om ting som skjer hjemme på nyhetene for eksempel? Hva tror 

du nordmenn tenker om ditt hjemland? Hva lærer barna dine om på skolen? 

 

Hvis religiøs 

-! Hvordan praktiserer du din religiøsitet i Norge? 

-! Føler du at du praktiserer din religiøsitet annerledes i Norge enn i ditt hjemland?  

-! Hvordan oppfatter du religionens rolle i det norske samfunnet? 

 

 

Intervju del 3: Opplevelser og tanker rundt å oppdra barn i Norge 

-! Har barna gått i bhg? Tanker rundt, usikkerhet, hvordan var de andre foreldrene  

-! Hvordan var ditt første møte med den norske barnehagen/skolen? (eventuelt begge) 

Evt: kan du beskrive for meg den første dagen datteren/sønnen din skulle i 

barnehagen? Hvordan var det å dra fra dem første gangen, hvordan ble du tatt imot 

av de som jobber der, hvordan like barnet seg?   

-! Hvordan har barnet trivdes i bhg/skole?  

-! Noe om grensesetting?  

-! Kan du prøve å sammenlikne hvordan det er å være mor her i Norge og hvordan det er 

å være mor i [opprinnelsesland]?  

Evt. Kan du sammenlikne hvordan du er en mor her i Norge og hvordan du opplevde 

din egen mor i [opprinnelsesland]? 
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-! Kan du beskrive hverdagen din nå? Hvordan ser en typisk dag ut for deg?  

-! Har det å oppdra barn i Norge påvirket ditt syn på Norge eller norsk kultur?  

-! Føler du at barnet ditt har tilhørighet til ditt hjemland?  

-! Tror du barnet ditt anser seg som mer norsk eller mer (denonym)? 

 

 

Avsluttende del: 

-! Hvilket forhold har du til hjemlandet ditt nå? Reiser du noen ganger tilbake, har du 

familie i hjemlandet ditt som du har kontakt med, tenker du ofte tilbake? 

-! Fremtidsplaner 

-! Ønsker og aspirasjoner for barna 

-! Er det noe mer du ønsker å dele? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

Vil du delta i forskningsprosjektet 
«Identitet og tilhørighet blant mødre med innvandrerbakgrunn i Norge»? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få en bedre 
forståelse av hvordan mødre med innvandrerbakgrunn opplever sin egen identitet og 
tilhørighet til Norge. I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva 
deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 

Jeg søker kvinner med innvandringsbakgrunn og erfaring med å oppdra barn i Norge, og som 

kan stille opp som informanter i forbindelse med min masteroppgave i sosiologi ved 

Universitetet i Oslo. Jeg ønsker spesielt å snakke med deg som har kommet til Norge som 

flyktning. Jeg er interessert i å høre dine egne tanker og refleksjoner rundt hva det vil si å 

være norsk, og ditt forhold til det norske samfunnet, kultur og tradisjoner. Jeg er også 

interessert i å høre om dine erfaringer og refleksjoner rundt å oppdra barn i Norge.  

 
Foreløpige overordnede problemstillinger tilknyttet til studien lyder: Hvordan konstruerer 
kvinner med innvandrerbakgrunn deres identitet i, og tilhørighet til det norske samfunnet? I 
hvilken grad vil deres identitetsforståelse og tilhørighet påvirke deres syn på 
barneoppdragelse?  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 

Intervjuene vil foregå på tomannshånd, vil vare omtrent en time, og kan arrangeres på et sted 

og tidspunkt som passer for begge parter. Som intervjuer er jeg villig til å møte informanter 

der det passer best for dem. Intervjuet blir dokumentert ved lydopptak, og denne filen skal 

slettes så fort studiet er avsluttet og oppgaven er levert inn. Det er ingen krav om at du som 

informant skal forberede noe på̊ forhånd.  

 
Jeg er hovedsakelig interessert i dine refleksjoner rundt norskhet, identitet og tilhørighet, samt 
barneoppdragelse i Norge. Hoveddelen av intervjuet vil derfor bestå av spørsmål rundt disse 
temaene. Av praktiske årsaker vil jeg også stille deg enkelte spørsmål angående din alder, 
opprinnelsesland, religion og hvor mange barn du har. Dette er informasjon som du er fri til å 
reservere deg fra å opplyse om ønskelig.  
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Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil 
ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke 
deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Alle 
personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
Det er bare jeg som student og min veileder som vil ha tilgang til opplysningene som oppgis 
under intervjuene. Personlig informasjon om informanter og intervjuopptak, samt 
transkripsjoner vil oppbevares separat slik at ingen andre enn jeg selv skal kunne få tilgang til 
disse opplysningene. Alle informanter vil anonymiseres, og enkelte personopplysninger kan 
endres om ønsket for å minimere sjansen for gjenkjennelse av den enkelte informanten.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2020. Etter innlevering vil personopplysninger og 
opptak fra intervjuer slettes. Ingen av dataen samlet inn i dette studiet vil bli brukt ved en 
senere anledning.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

-! innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
-! å få rettet personopplysninger om deg,  
-! få slettet personopplysninger om deg, 
-! få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
-! å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir meg rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:  

-! Student Lene Bråten på tlf: 47 63 21 55 eller via epost: lene.braten@sosgeo.uio.no.  
-! Min veileder Grete Brochmann på epost: grete.brochmann@sosgeo.uio.no 
-! NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost: personverntjenester@nsd.no 

eller telefon: 55 58 21 17. 
 
Med vennlig hilsen Lene Bråten 
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring 

 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Identitet og tilhørighet blant mødre 
med innvandrerbakgrunn i Norge», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 
til: 
 

!! å delta i intervju 
!! at prosjektansvarlig vil få informasjon om min etniske opprinnelse 
!! at prosjektansvarlig vil få informasjon om min religiøse tilhørighet 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet i mai 2020. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 


