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Sammendrag 

 
I Norge snakkes det lite om hudfarge og dens betydning for nasjonal tilhørighet. Det har de 

siste tiårene blitt gjort mye forskning på innvandrere, deres bakgrunn, erfaringer med 

arbeidslivet, integrering og diskriminering. En del forsking har også blitt gjort på 

utenlandsadopterte og deres erfaringer i det norske samfunnet. I stor grad knyttes nordmenn 

med et ikke-hvitt utseende til disse gruppene. Denne oppgaven tar for seg erfaringene til en 

gruppe det i norsk kontekst har blitt gjort lite forskning på, som har en utenlandsk bakgrunn, 

men som hverken er innvandrere, etterkommere av innvandrere eller adopterte. Dette er unge 

voksne med en norskfødt og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder.  

Oppgaven tar for seg spørsmålet om hva erfaringene til disse unge sier om norskhetsbegrepet 

og identitet i det norske samfunnet, basert på analysen av elleve kvalitative dybdeintervjuer. 

På bakgrunn av ulike sosiologiske begreper som personlig og nasjonal identitet, stereotyper 

og rasisme, og interseksjonalitet, basert på teoretikere som duBois, Fanon, Gilroy, Goffmann, 

Jenkins og Blumer, viser analysen av datamaterialet at hudfarge spiller en viktig rolle for 

forståelsen av norskhetsbegrepet. Når de kulturelle skillene ikke er tilstede og de formelle, 

juridiske rammene rundt norsk statsborgerskap er på plass, slik det er tilfellet for personene i 

utvalget til denne oppgaven, koker det ned til at norskhet og følelsen av å være en del av det 

norske fellesskapet, i stor grad kobles til utseende og hudfarge. Hvilke aktiviteter man 

bedriver, hvor man bor eller hvordan man oppfører seg får en mindre viktig rolle, når et ikke-

hvitt utseende gjør at man får spørsmål om hvor man egentlig er fra. Oppgaven viser hvordan 

ikke bare innvandrerstatus har betydning for opplevelser og følelsen av å bli møtt som 

annerledes, men at det er det fenotypiske utseendet som i stor grad avgjør hvilke erfaringer 

man har i møtet med andre.  

Informantene i oppgaven representerer også en gruppe som kan dra nytte av erfaringer fra 

flere hold og velger i stor grad å bruke dette til sin fordel når det lar seg gjøre. De opplever sin 

bakgrunn som positiv og nyttig, både på det personlige plan, i møtet med arbeidslivet og i 

møtet med andre nordmenn, til tross for de negative erfaringene de også opplever. Etter 

kapitlene om den teoretiske bakgrunnen og metoden brukt i oppgaven, følger analysen delt 

inn i tre kapitler: 1) vanskeligheten med å passe inn i norskhetsbegrepet, 2) hudfargens 

betydning og 3) blandet bakgrunn som en styrke. I avslutningen kommer en oppsummering av 

hovedfunnene og en diskusjon som setter underkapitlene i sammenheng.  
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1 Innledning 
 

I Norge snakkes det lite om hudfarge og dens betydning for nasjonal tilhørighet. Det har de 

siste tiårene blitt gjort mye forskning på innvandrere, deres bakgrunn, erfaringer med 

arbeidslivet, integrering og diskriminering. En del forsking har også blitt gjort på 

utenlandsadopterte og deres erfaringer i det norske samfunnet. I stor grad knyttes nordmenn 

med et ikke-hvitt utseende til disse gruppene. I fortellinger om nasjonalstaten er det gjerne 

fokus på nasjonal identitet, likhet og samhold. Gjennom dette dras det samtidig en grense mot 

andre land og kulturer. Interessen for hvordan mennesker fra andre land påvirker det norske 

samfunnet er bakgrunnen for mye av forskningen på innvandring. Nasjonal identitet og ideen 

om hvem et lands innbyggere er, er likevel ikke fastlåst, men tvert imot en del av en konstant 

utveksling. Ved å se på erfaringer hos ulike deler av samfunnet kan man bedre forstå det 

norske samfunnet og hvordan det er sammensatt. En gruppe mennesker det i norsk kontekst 

har blitt gjort lite forskning på, er familier hvor foreldre har ulik landbakgrunn, språk, kultur 

eller religion, hvor den ene parten er norsk. Det er barna til disse foreldrene som er grunnlaget 

for denne oppgaven, og som kan si noe nytt om hva det vil si å være norsk, og hvilken 

betydning deres bakgrunn, og i mange tilfeller, utseende, har for deres liv og identitet. Disse 

unge voksne er ikke innvandrere og ikke etterkommere av innvandrere. De er heller ikke 

adopterte fra et annet land, men bærer med seg en bakgrunn både fra en norsk forelder og en 

utenlandsk forelder.  

 

I 2016 ble rundt 300 elever ved norske videregående skoler spurt om hva det vil si å være 

norsk (Erdal og Strømsø, 2016). Gjennom samtalene kommer det frem at elevene har en bred 

forståelse av begrepet og mener det finnes mange ulike måter å være norsk. Generelt er 

ungdommenes oppfatning at det viktigste er å bidra og føle et ansvar for det samfunnet man er 

en del av. Likevel er ikke nødvendigvis den personlige opplevelsen noe som samsvarer med 

et ideelt ønske. Spørsmålet blir da hvorfor det i det hele tatt er interessant å diskutere hva det 

vil si å være norsk. Bakenforliggende for dette spørsmålet ligger en antakelse om at noen er 

norske og noen ikke er det. Dersom det kun hadde vært formelle krav knyttet til det å være 

norsk, slik som for eksempel statsborgerskap, hadde det ikke vært noe grunnlag for diskusjon, 

da man formelt enten er norsk statsborger eller ikke er det. Det at man snakker om hva det vil 

si å være norsk, i forskning eller i politikken, viser at det ikke finnes et entydig svar. Hvordan 
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man diskuterer norskhet, verdier og tilhørighet, og at det diskuteres, viser at samfunnet er i 

endring, men samtidig at det er et behov for å definere et «oss» og dermed også «de andre».  

 

1.1 Problemstilling 

Mange har forsket på hva det vil si å være norsk. Også i denne oppgaven skal jeg ta for meg 

norskhetsbegrepet, men basert på erfaringene til en gruppe unge voksne som det tidligere har 

blitt gjort lite sosiologisk forskning på i norsk kontekst. Oppgaven tar utgangspunkt i 

forskningsintervjuer med unge voksne som er barn av en hvit, norsk forelder og en 

utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder1.  

I engelskspråklig forskning og litteratur har man allerede lenge tatt for seg begreper som 

«mixed race» og «interethnicity». Dette har blitt forsket på som en egen kategori, knyttet til 

bestemte felles erfaringer. I folketellinger i land som USA og Storbritannia er det også mulig 

å velge en «mixed»-kategori når man skal krysse av for sin «rase» eller etnisitet 

(Rockquemore, 1998; Song, 2012). Når man klassifiserer befolkningen etter bestemte grupper 

på denne måten, kommer også behovet for å kunne identifisere seg som «mixed», fordi man 

ikke nødvendigvis føler man passer inn i hverken gruppen «hvit», gruppen «svart» eller 

andre. I Norge føres det ikke statistikk over innbyggernes etniske karakteristikker. Det er kun 

fødeland som gir en indikasjon for et kulturelt eller etnisk opphav.  

 

Når jeg diskuterer norskhet i denne oppgaven er det nettopp fordi det ikke er noe det finnes en 

fasit på. Det er heller ikke noe som er viktig å definere i seg selv, men interessant fordi det er 

koblet med inkludering og fellesskap. Det handler mer om hvem vi er som samfunn og hva vi 

definerer som felles for de som bor i Norge. Hva er det som gjør at man er og føler seg som 

en del av fellesskapet? Det å forske på norskhet gir grunnlag for å reflektere rundt holdninger 

og vaner i Norge, samt å vurdere dette i en større strukturell ramme.  

Identitetsbegrepet kommer til uttrykk gjennom hele oppgaven. Når man spør noen om deres 

identitet, spør man i realiteten hvem de er. Jeg bruker i denne konteksten identitet som begrep 

i sammenheng med informantenes utenlandske bakgrunn for å forstå hvilken plass og 

betydning denne bakgrunnen har, eller ikke har, i deres liv, og i hvilken grad dette oppleves 

som viktig, relevant og nyttig. Er det at de har foreldre fra to ulike land, med ulik kultur og til 

tider ulik religion, noe som føles beskrivende for hvem de er, og er dette noe de tenker over? 

 
1 Se avsnitt 1.3 i for en presisering av ord og uttrykk brukt i oppgaven.  
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Spørsmålet som følger er dermed om deres oppfatning av seg selv, og de erfaringene de har, 

passer inn i norskhetsbegrepet og ideen om hvem som er norsk. I oppgaven tar jeg derfor for 

meg følgende problemstilling: Hva sier erfaringene til unge voksne, med en hvit norsk og en 

utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder om norskhetsbegrepet og identitet i det norske 

samfunnet? 

Hvor inkluderende man er som samfunn og i hvilken grad det er plass for ulikhet, sett i 

rammen av denne oppgaven, kan etter min mening også brukes som bakgrunn for å forstå 

andre grupper i samfunnet.  

 

1.2 Oppbygning av oppgaven  

Videre i innledningen vil jeg gjøre rede for ord og uttrykk som brukes og ikke brukes i denne 

oppgaven. Ettersom oppgaven omhandler blant annet tema som rasisme og diskriminering er 

det nærliggende å begynne allerede i innledningen med en vurdering av bruken av ordet 

«rase» i norsk kontekst, som denne oppgaven er satt inn i. Videre vil jeg i dette kapittelet gi 

bakgrunnsinformasjon om migrasjon i Norge i historisk kontekst og den offentlige debatten 

om norskhet, samt statistikk og tall rundt utvalget i oppgaven.  

Det påfølgende kapittelet setter den teoretiske rammen for oppgaven og tar for seg både 

tidligere forskning og sentrale teoretiske konsepter som oppgavens analyse baserer seg på. 

Kapittel 3 viser metoden som er brukt for å gjennomføre dette prosjektet og tar for seg både 

hvordan datamaterialet er samlet inn, hvordan det er behandlet og hvilke etiske betraktninger 

som har blitt gjort i løpet av arbeidet. Ettersom det har blitt gjort lite sosiologisk forskning 

tidligere på utvalget i oppgaven har jeg valgt å ta utgangspunkt i datamaterialet og i stor grad 

latt dette styre teoretiske valg og analytiske vurderinger.  

I kapittel 4-6 presenterer jeg analysen i oppgaven fordelt på tre hovedtema; 1) vanskeligheten 

med å få plass i norskhetsbegrepet, 2) betydningen av hudfarge og 3) blandet bakgrunn som 

en styrke. I det siste kapittelet i oppgaven gjennomgår jeg funnene fra analysen i lys av det 

teoretiske rammeverket i en diskusjon og oppsummering. Avslutningsvis i kapittelet 

presenterer jeg oppgavens konklusjon.  

 

1.3 Ord og uttrykk i oppgaven 

Under planleggingen av prosjektet var jeg usikker på hvilke ord og uttrykk som var best å 

bruke for å beskrive utvalget og tema for oppgaven. I engelskspråklig forskning snakker man 

gjerne om «interrace», «mixed race», «multirace» eller «interethnicity», men på norsk finnes 
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det ingen uttrykk som er vanlig å bruke for dette. Jeg begynte med å bruke ordet interetnisitet 

som en direkte oversettelse fra engelsk, men kjente fort at dette var feil å bruke. Interetnisitet 

er et ord ingen av informantene jeg snakket med selv brukte. Det er heller ikke et ord som gir 

noen treff i norsk forskningslitteratur. Ordet antyder også at man har et utseende som viser en 

blandet etnisk bakgrunn, noe som ikke er tilfellet for alle informantene i oppgaven. De 

gangene det har vært behov for å beskrive utvalget til denne oppgaven har jeg derfor beholdt 

den lange beskrivelsen som ble brukt da jeg søkte etter informanter ved oppgavens 

begynnelse; unge voksne med en hvit norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder. 

Begrepene vestlig og ikke-vestlig er ikke uproblematiske å bruke. Statistisk sentralbyrå (SSB) 

har gått bort fra å bruke denne to-delingen i sin statistikk, hovedsakelig på grunn av politiske 

endringer (Høydahl, 2008). Man ser ikke lenger på verden som oppdelt i «vesten» og «alle 

andre» slik man har gjort tidligere. Det kan også oppfattes negativt å defineres som noe man 

ikke er (ikke-vestlig). Selv om man går bort fra å bruke uttrykkene i offisiell statistikk, er de 

fortsatt tilstede i språket og vil brukes av mange i ulike sammenhenger. Da jeg begynte 

arbeidet med denne oppgaven var det både utseendet og innvandrer-bakgrunnen til den ene 

forelderen til informantene jeg var interessert i, og den eventuelle kulturelle tilhørigheten 

informantene har til forelderens hjemland. Usikker på hvilke fortellinger jeg kom til å finne, 

tok jeg utgangspunkt i en ikke-vestlig kategori for å nå informanter fra land i Asia, Afrika og 

Midtøsten. Ettersom dette ikke nødvendigvis sier noe om utseendet til hverken informanten 

eller dens foreldre, åpner det opp for ulike erfaringer i møtet med andre, basert på utseende og 

forhold til norskhetsbegrepet.  

 

1.3.1 Skal man snakke om rase? 
Det er i dag en generell forståelse i vitenskapen om at det kun finnes én menneskerase og at 

alle mennesker har et felles genetisk opphav. I tiårene etter andre verdenskrig kom UNESCO 

med fire ulike uttalelser hvor det tas avstand fra rasisme og diskriminering på bakgrunn av 

hudfarge, og at intellektuelle og mentale ferdigheter knyttes til «rase». Videre understrekes 

det at det kun finnes én menneskerase (UNESCO, 1969). Dette er uttalelser som er 

fremarbeidet av forskere fra hele verden, med bakgrunn både fra naturvitenskap og 

samfunnsvitenskap. I den grad man snakker om raseteori i dag, koker det som regel ned til 

hudfarge og andre fenotypiske trekk som hårfarge- og struktur eller ansiktstrekk (Helland, 

2019, s. 70). «Rase som sosial og kulturell konstruksjon lever allikevel i beste velgående, noe 

rasismen også vitner tydelig om» (Helland, 2019, s. 70). Det er mange diskusjoner innen 

akademia om man skal fortsette å bruke ordet rase eller ikke, når det brukes om et sosialt 
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konstrukt (Andersson, 2018). I USA og Storbritannia brukes ordet fortsatt av mange 

samfunnsforskere for å understreke forekomsten av rasisme og sosiale skiller basert på 

hudfarge, mens man i de nordiske landene i stor grad har gått bort fra dette og heller benytter 

andre ord for å studere denne typen ulikheter (Andersson, 2018). Andersson argumenterer for 

at når begrepet «rase» blir brukt i forskningen, som et teoretisk konsept, er dette med på å 

underbygge forestillingen om eksistensen av ulike menneskeraser også i befolkningen 

generelt, spesielt i en norsk kontekst hvor ordet ikke brukes i dagligtalen (Andersson, 2018, s. 

194). Det argumenteres gjerne på den andre siden for å bruke ordet «rase» i akademisk 

kontekst også i Norge, for å kunne understreke bakgrunnen for rasisme og rasismens 

eksistens, og for å understreke betydningen av visuelle markører (Song, 2018). Frykten er at 

ved å slutte å bruke ordet «rase» vil man undergrave rasistiske hendelser og systemer, og late 

som om det ikke er noe forskjell i opplevelser og hvordan man blir behandlet på bakgrunn av 

dette.  

«Teorier om menneskeraser og deres hierarkiske inndeling gjenspeiler, legitimerer og dekker 

over maktforhold; de gjør undertrykkelse til noe ‘naturlig’» (Helland, 2019, s. 68). Dette 

bidro historisk til en legitimering av makt og erobring av andre land fra den vestlige verdens 

side. Også i dag handler rasisme i stor grad om maktforhold og retten til å definere (se Eddo-

Lodge, 2017). Når menneskeraser anses som noe naturgitt, uavhengig av en sosial og politisk 

kontekst og innflytelse, vil man ikke kunne gå dypt nok inn i hvordan dette gjøres til et 

grunnlag for hierarkier mellom mennesker. Det stilles mindre spørsmål ved, dersom det anses 

som naturlig. Gilroy (2004) understreker at man må anerkjenne hvordan forståelsen av rase-

begrepet ligger til grunn for forskjellsbehandling av mennesker og at man heller må fokusere 

på maktforholdene som ligger i dette, i stedet for å fokusere på begrepet i seg selv: 

 
Recognizing the role of race in specifying the logic of type and the nature of difference 

should lead us, I submit, not deeper into an engagement with “race” or racial conflict -

understood as natural phenomena, immune to the effects of historical or political process- 

but away from “race” altogether and toward a confrontation with the enduring power of 

racisms. (Gilroy, 2004, s. 9).  

 

I denne oppgaven bruker jeg ikke ordet «rase» og er heller ikke av den oppfatning at man må 

snakke om «rase» for å kunne snakke om rasisme. «Rase» er et ord jeg ikke møter hos mine 

informanter og jeg opplever, gjennom samtaler med dem eller gjennom arrangementer jeg har 

deltatt på, at dette er et ord mange syns det er ubehagelig å bruke. I den grad jeg bruker ordet 
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«rase» i oppgaven er det for å referere til det som blir brukt i engelsk litteratur eller for å 

snakke om begrepet som sådan. Det har også i forskningen blitt diskutert hvorvidt ordet 

etnisitet, som brukes oftere i dag i en norsk kontekst både i forskning og i dagligtalen, 

egentlig er det samme som det man mener med «rase» i engelskspråklig litteratur, eller om 

dette er ulike ting (se Kyllingstad, 2017). Det har blitt vanlig å snakke om for eksempel etnisk 

norske eller etniske minoriteter, noe som gjerne egentlig baserer seg på en beskrivelse av folk 

med et henholdsvis hvitt eller ikke-hvitt utseende. Noen argumenterer for at «rase» og 

etnisitet er ulike ting fordi «rase» refererer til utseende og fysiske karakteristikker, mens 

etnisitet er noe som omhandler også kulturelle elementer som tradisjoner, religion eller språk 

og troen på et felles opphav (Cornell og Hartmann, 1998, s. 19). Ifølge denne definisjonen er 

etnisitet noe som også brukes som kontrast til andre og som egen identifisering. I samtale med 

informantene i oppgaven opplever jeg ikke at denne definisjonen av etnisitet benyttes. 

Informantene refererer til etnisitet med hovedfokus på sitt utseende og ikke sin kulturelle 

bakgrunn. Det er noe de bærer med seg og ikke noe de nødvendigvis selv velger å identifisere 

seg med. I stor grad brukes etnisitet som et ord som beskriver fysiske karakteristikker når 

informantene snakker om seg selv eller andre. Stort sett er det likevel en direkte beskrivelse 

av hudfarge som brukes mest som identifisering: flere informanter snakker for eksempel om 

en svart, brun eller hvit nordmann og opplever dette som uproblematisk å bruke for å beskrive 

seg selv eller for å beskrive andre, når det kun handler om å beskrive utseendet, uten referanse 

til adferd eller holdninger. Hudfarge er også det jeg refererer mest til gjennom oppgaven.  

 

I oppgaven vil jeg ikke ta for meg religion og uttrykk for religiøsitet som en del av analysen 

og et element som spiller inn på identitet og følelsen av norskhet. Dette er hovedsakelig basert 

på at ingen av informantene i noe særlig grad er religiøse eller uttrykker dette som en viktig 

del av deres identitet. Oppgaven tar hovedsakelig for seg kroppslige visuelle elementer som 

gjør at informantene føler at de skiller seg ut fra majoriteten, men utelukker diskusjoner rundt 

betydningen av religiøse symboler.  

 

1.4 Bakgrunn 

1.4.1 Historisk kontekst: norsk innvandring  
Sammenliknet med mange andre land anses Norge som et land med kort innvandringshistorie. 

Det at mennesker beveger seg på tvers av grenser og at flere ulike grupper lever sammen i 

Norge er likevel ikke noe nytt (Gullestad, 2002a, s. 28). Brochmann og Kjeldstadli 
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presenterer en oversikt over norsk innvandringshistorie som bryter med ideen om at Norge 

alltid har vært et homogent og etnisk likt samfunn (Brochmann og Kjeldstadli, 2014). Hvilke 

mennesker som har bodd i og immigrert til Norge har imidlertid endret seg med tiden.  

 

I begynnelsen av det som gjerne kalles ‘den nye innvandringen’, fra 1960-tallet, var det 

generelt en positiv holdning til innvandring i den norske befolkningen, med ønsker om 

solidaritet, hjelpsomhet og fargerikt fellesskap (Gullestad, 2002a, s. 30). De som kom til 

Norge var på dette tidspunktet i økende grad fra fjernere steder, Afrika, Asia og Øst-Europa, i 

motsetning til tidligere hvor immigrantene kom hovedsakelig fra Norges nærområder. Den 

positive tonen endret seg gradvis fra 1990-tallet og utover, med økende skepsis og sterkere 

nasjonalfølelse. Innvandring ble i økende grad omtalt som noe problematisk (Gullestad, 

2002a, s. 30-31).  

Det er ingen tvil om at det store flertallet i Norge tar sterk avstand fra ekstreme rasistiske 

hendelser, slik som det man så etter det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 

2001, en 15 år gammel gutt med norsk mor og ghanesisk far (Greger, 2017, s. 1). 

Undersøkelser viser også at nordmenn blir mer og mer positive til innvandreres rolle og 

bidrag til samfunnet (SSB, 2019a). Det som derimot i mindre grad reflekteres over i den 

offentlige debatten, er hverdagsrasismen og handlinger og hendelser som går utover de med et 

ikke-hvitt utseende, uten at dette anses som rasisme (Gullestad, 2002a, s. 37-38). Ved å anse 

«oss» som tolerante og moralske, med klare antirasistiske holdninger, avvises hver mulighet 

til selvrefleksjon. Det at Norge fremmer klare prinsipper og ideologier, både nasjonalt og 

internasjonalt, når det kommer til beskyttelse av menneskerettigheter, likestilling, 

antidiskriminering, likeverd og like muligheter, betyr ikke at Norge er et samfunn fritt for 

diskriminering, og at rasisme og konsekvensene av dette ikke er tilstede. Poenget er ikke å 

finne og henge ut rasisten, men å reflektere over rasismens tilstedeværelse i Norge, i 

hverdagen eller i den offentlige debatten (Helland, 2019).  

 

1.4.2 Offentlig debatt om norskhet 
Økt migrasjon og debatter rundt integrering har ført med seg et større fokus på hva det vil si å 

være norsk. Hva er det migrantene forventes å integreres i? (Gullestad, 2002a, s. 20). I det 

norske samfunnet og velferdsstaten står likhetsprinsippet sterkt. Alle skal ha like rettigheter 

og muligheter, men alle skal også bidra til fellesskapet. Denne ideen om å dele på godene, har 

som konsekvens at det er lite rom for ulikheter og forskjeller (Bjørkås, 2003, s. 452). Det som 

ses som avvik fra den nasjonale kulturen og de felles verdiene kan i denne likhetsideologien 
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oppleves som en trussel (Løkken, 2015). Før valget i 2017 var det stor debatt rundt «norske 

verdier», hvor flere politikere mente at disse er «under angrep» (Johnsen og Wold, 2017). Når 

man sier at norske verdier er under angrep innebærer dette samtidig at man anser mennesker 

fra andre kulturer som en trussel for noe norsk som må bevares. Følelsen av å oppfattes som 

en trussel ser man reflektert i tittelen på Alis selvbiografiske bok Ikkje ver redd sånne som 

meg (2018), hvor hun skriver om egne opplevelser rundt holdninger til innvandrere i Norge 

generelt og til muslimske kvinner spesielt. Da Norge innførte innvandringsstopp i 1975, var 

det lite fokus i offentlige dokumenter på skjørheten av den norske kulturen og hva 

innvandringen kunne gjøre med norske verdier og tankemåter (Brochmann, 2003, s. 361). 

Frykten for påvirkning fra andre kulturer var likevel noe som var tilstede i befolkningen, og 

kom ifølge Brochmann, til uttrykk i det offentlige rom gjennom fremveksten av 

Fremskrittspartiet.  

 

I desember 2019 kom regjeringen ut med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på 

grunn av etnisitet og religion for perioden 2020-2023 (Departementene, 2019), hvor det 

understrekes at dette ikke bare er et problem for enkeltindivider, men er en del av et større 

samfunnsproblem. Ifølge handlingsplanen menes med rasisme og diskriminering basert på 

etnisitet «blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.» 

(Departementene, 2019, s. 12). Det understrekes i handlingsplanen at det finnes variasjoner av 

hvordan rasisme defineres, og at dette ikke er forankret i lovverket på samme måte som 

diskriminering. «Straffebestemmelsene mot hatytringer og hatkriminalitet [omfatter] også 

grove rasistiske ytringer og rasistiske handlinger, men utover dette er ikke rasisme definert i 

lovverket» (Departementene, 2019, s. 15). Handlingsplanen viser et politisk ønske om å ta 

diskriminering og rasisme på alvor innenfor alle sektorene i samfunnet. En del av tiltakene 

som ønskes er mer forskning på diskriminering, rasisme, etniske og religiøse minoriteter 

(Departementene, 2019, s. 28).  

 

1.4.3 Statistikk 
I SSBs statistikker over personer med innvandringsbakgrunn i Norge kategoriseres personer 

hovedsakelig enten som innvandrere eller som norskfødte med innvandrerforeldre. Totalt 

utgjør denne gruppen, med bakgrunn fra hele verden, pr. 1. januar 2019 17,7% av den norske 

befolkningen (SSB, 2019b). I de fleste statistikker som oppdateres jevnlig lages det ikke 

kategorier over personer med én norskfødt og en utenlandskfødt forelder, og disse går inn i 

den generelle statistikken over den norske befolkningen. I 2014 ble det laget en rapport som 
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spesifiserer alle underkategorier og grader av innvandringsbakgrunn bestemt gjennom eget, 

foreldrenes og besteforeldrenes fødested (SSB, 2014). Av denne rapporten kom det frem at 

personer født i Norge, med én utenlandskfødt forelder og to utenlandskfødte besteforeldre 

utgjør 3,6% av den totale befolkningen (SSB, 2014, s. 27). Selv om dette er et relativt lavt tall 

har det vært en økning av personer i denne kategorien fra 3% i 2004. Oppdaterte tall viser at 

andelen av denne gruppen i 2019 utgjør 4%, noe som bekrefter at dette er en økende kategori 

(SSB, 2019b). I motsetning til statistikk i land som USA eller Storbritannia, fører man ikke i 

Norge en oversikt over befolkningen basert på utseende eller etniske karakteristikker. I Norge 

benytter man informasjon om personers fødested og innvandringsbakgrunn. Det er denne 

klassifiseringen, en norskfødt og en utenlandskfødt forelder, som er grunnlaget for utvalget til 

denne oppgaven. Dette sier ikke noe spesifikt om hverken utseendet, språkkunnskaper eller 

kulturkunnskap til informantene, men utgjør noe felles som har blitt tatt som utgangspunkt for 

prosjektet.  
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2 Teori 
 

Globaliseringen har ført til endringer ikke bare for handel, økonomi, kommunikasjon og 

politikk på nasjonalt og internasjonalt nivå, men også for enkeltindividers identitet 

(Carrington, 2010, s. 95). Barn av par med ulik bakgrunn er et bevis på en verden i endring og 

globaliseringens effekter. Fortellinger om nasjonalstater, nasjonal identitet og kultur skrives 

om når økt migrasjon gjør at forholdet til sted og historie endres. Migrasjon og globalisering 

fører til nye og mer komplekse spørsmål om retten til et sted og tilhørigheten til dette stedet. 

Det åpner spørsmål om maktforhold og hvem som har retten til å definere gruppen av 

mennesker som bor på et bestemt geografisk område. Da utenlandske arbeidsmigranter kom 

til Tyskland i etterkrigstiden ble de kalt «gjestearbeidere». Planen var at disse menneskene 

skulle returnere til sine respektive land og derfor var det lite fokus på integrering og 

langsiktige rettigheter i Tyskland (Oltmer, Kreienbrink og Sanz Díaz, 2012). Med tiden innså 

man likevel at migranter også ønsker en mulighet til å starte familier og å bygge sine liv der 

de kommer, og at de ikke kan holdes utenfor resten av samfunnet. Endringer i befolkningen 

fører likevel hos mange til frykt og skepsis. Man finner også i dag økende motstand mot 

immigranter i mange europeiske land, med fremveksten av høyrenasjonalistiske partier i både 

Øst- og Vest-Europa. Disse fronter en politikk som vil bevare nasjonale tradisjoner og 

skikker, og vil hindre nye mennesker å slippe inn i landet. Migrasjon innebærer ikke bare 

forflytning av mennesker, men også nye innspill av kultur, mat, tradisjoner, religion og språk. 

Dette fører til mange debatter rundt hva nasjonal kultur og identitet er, samt mer individuelle 

spørsmål rundt egen identitet, når man har bakgrunn fra flere steder eller har foreldre med ulik 

bakgrunn.  

 

Identitet og tilhørighet er noe som skapes i enkeltindividet, men er samtidig også noe som 

plasserer oss i forhold til eller sammen med andre (Weeks, 1990, s. 88). Balansen mellom en 

felles nasjonal identitet og individets egen identitet kan føre til konflikter og skjevheter 

mellom ønsket og følelsen av å være en del av et fellesskap, og avvisningen fra dette 

fellesskapet. Mye av den utestengingen folk opplever, direkte, gjennom stengte grenser eller 

lovverk som ikke gir oppholdstillatelse, eller indirekte, gjennom sosial utestengning, knyttes 

ikke bare til personers kulturelle og religiøse bakgrunn, men også i stor grad til deres hudfarge 

og utseende. Utseendet gjør at en person knyttes til en gruppe eller kategoriseres på en 
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bestemt måte, gjerne basert på stereotyper og antakelser om en persons egenskaper og 

personlighet.  

 

I det følgende kapittelet vil jeg ta for meg tidligere forskning som har blitt gjort på gruppen 

mennesker med den bakgrunnen som i engelsk litteratur ofte kalles «mixed race», det vil si 

mennesker som har en blandet etnisk bakgrunn. I angloamerikansk litteratur gjelder dette 

personer som har foreldre med ulike «rase». I mange land brukes dette aktivt som begrep og 

det føres også statistikk over befolkningens «rase». I norsk kontekst har det, som vi skal se, 

blitt gjort lite forskning på denne gruppen og man fører heller ikke, som tidligere nevnt, 

statistikk over annet enn en persons fødested og to generasjoner tilbake. Etter en 

litteraturgjennomgang på feltet vil jeg ta for meg en presentasjon av sosiologisk forskning og 

teori rundt begrepet norskhet, samt stereotypier og rasisme. Til sist i kapittelet vil jeg gå 

igjennom forskning knyttet til identitet, tilhørighet og nasjonalisme.  

 

2.1 Tidligere forskning 

2.1.1 Forskning fra engelskspråklige land 
Mye av den forskningen som har blitt gjort på dette feltet finner man i land som USA, 

Storbritannia og Australia, som alle er land med en lang innvandringshistorie og en 

mangfoldig befolkning. I USA har spørsmål rundt «mixed-race» ikke minst blitt et stort tema 

ettersom landets president fra 2009 til 2017 var sønn av en kenyansk far og en hvit 

amerikansk mor (Jolivette, 2012). Flere forsøkte å svekke hans troverdighet og lojalitet ved å 

stemple ham som utlending (Jolivette, 2012, s. 6). Det finnes mange studier på feltet, med ulik 

vinkling, fagbakgrunn og landfokus. Det følgende er et utvalg av studier som har blitt gjort i 

engelskspråklige land.  

Rockquemore (1998) har gjort en kvalitativ studie blant college-studenter i USA, som er barn 

av en hvit og en svart forelder. Dette ble gjort i forbindelse med diskusjonene rundt forslaget 

om å åpne for muligheten til å krysse av for flere «raser» i folketellingen i USA i 2000 (som 

ble vedtatt). Rockquemore finner ulike opplevelser av begrepet «biracial» og identitet knyttet 

til dette. Selv med innføringen av en egen «mixed» kategori i folketellingen eller muligheten 

for å krysse av flere ting, er det mange som er barn av en hvit og en svart forelder som likevel 

identifiserer seg som en del av den afroamerikanske befolkningen (Rockquemore, 1998, s. 

198). I sin studie finner Rockquemore (1998, s. 200-202) fire ulike måter å forstå og forholde 
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seg til sin blandede bakgrunn; 1) som en miks, 2) hybrid identitet etter kontekst, 3) hverken 

eller, 4) enten eller. Hun beskriver også, basert på Blumers beskrivelser av identitet som 

interaktivt, hvilken rolle utseendet spiller for valideringen av egen identitet i møte med andre 

(Rockquemore, 1998, s. 204) og at det kan oppstå spenninger når andres definisjon av ens 

fysiske utseende ikke stemmer med egen definisjon (Rockquemore, 1998, s. 206). Den 

tidligere «one drop rule» i USA, fastsatt gjennom lovgiving, som sier at alle med «en dråpe 

svart blod» anses som svarte, er noe som fortsatt setter sitt preg på identiteten og 

selvforståelsen til spesielt de med en hvit og en svart forelder (Khanna, 2010). Khanna finner 

at mange av de med en hvit og en svart forelder identifiserer seg som svart, mye basert på at 

det er slik de føler seg oppfattet av andre. Dette knytter hun til den fortsatt sterke posisjonen 

til «one drop» regelen, spesielt i sørstatene i USA.  

Også i Storbritannia ble det rett etter tusenårsskiftet innført en «mixed» kategori for 

folketellingen i England og Wales (Song, 2012, s. 566). Dette kom som et resultat av et ønske 

om å anerkjenne «mixed» som en egen identitet, noe annet enn det å være det ene eller det 

andre. Dette baserer seg på egendefinisjon og også her er det personer som ikke identifiserer 

seg selv om «mixed», selv om de har foreldre med ulik etnisk bakgrunn (Song, 2012, s. 566). 

Choudhry (2010) avviser tidligere studier som gjerne antar at det å ha foreldre med ulik 

bakgrunn oppleves som noe problematisk og konfliktfylt for barn. Hun er sosialpsykolog og 

har individenes identitetsbygging som utgangspunkt for sin studie av interetniske barn i 

Storbritannia. Hun definerer identitet som noe flytende og det å ha en blandet bakgrunn som 

noe mange opplever som positivt og som bidrar til suksess (Choudhry, 2010, s. 6).  

Carrington (2010) bruker studier av interetnisitet2 i Australia som bevis på globalisering, 

endringer i nasjonale økonomiske strukturer og vekst av internasjonal kapitalisme. Hun mener 

man ikke lenger kan snakke om en homogen nasjonal identitet (Carrington, 2010, s. 101). I 

Carringtons analyse ser hun begrepet interetnisitet i en større global ramme og fokuserer 

mindre på personers egne erfaringer.  

Det finnes i tillegg til akademiske tekster også mye annen litteratur om «mixed race» i en 

angloamerikansk kontekst. O’Hearn (1998) og Funderberg (2017 [1994]) har begge redigert 

bøker som er en samling av tekster skrevet av personer som har egen erfaring med å stå 

mellom en blanding av kulturer og/eller etnisiteter. O’Hearn beskriver selv hvilke 

forventinger hun har til sin egen identitet og hvilke forventninger hun møter fra andre basert 

på hennes etnisitet. Mange av tekstene i samlingen beskriver oppvekst mellom to kulturer som 

 
2 Både Carrington og Choudhry bruker «interethnic» i sine studier.  



 

 13 

problematisk, forvirrende og utfordrende, uten tydelig tilhørighet til noe. O’Hearn mener det 

er nødvendig å åpne forståelsen av «rase», etnisitet og identitet, og at hudfarge og fødested 

ikke nødvendigvis bestemmer en persons identitet (O’Hearn, 1998, s. xiv).  

 

I de landene hvor det har blitt gjort mest forskning på mennesker med en blandet etnisk 

bakgrunn, som USA og Storbritannia, er egen «rase» og etnisitet noe man ikke bare 

konfronteres med i en sosial kontekst, men også noe man i offentlig sammenheng må ta 

stilling til, ettersom det brukes i offentlige skjemaer og folketellinger. Også i jobb og 

skolesammenheng kan man bli spurt om «rase». Dette systemet legger opp til at man 

kategoriserer befolkningen på bakgrunn av deres utseende og geografiske opphav. 

Innbyggerne må reflektere rundt hvilken «rase» de tilhører, om de eventuelt er «mixed race» 

og hva som i så fall ligger i dette. Selv om det er et økende antall mennesker med samme type 

bakgrunn i Norge, er dette ikke noe man konfronteres med på samme strukturelle måte.  

 

2.1.2 Norsk forskning 
I norsk kontekst er det gjort lite forskning på de med en hvit norsk og en utenlandskfødt, ikke-

vestlig forelder. Sandset (2019) har studert det han kaller «mixed race» og betydningen av 

hudfarge basert på norsk data, og viser hvilken betydning hudfarge og kropp har for personer 

med en blandet bakgrunn. Han viser hvordan kroppen endres på for å passe inn i en idé om 

hva som er norsk og hvordan en nordmann ser ut, for eksempel ved å slette håret (Sandset, 

2019, s.146-152). Hans studie viser også hvordan personer med denne bakgrunnen ofte føler 

at de må bevise sin norskhet for andre basert på deres utseende og at de ofte blir møtt for 

eksempel med at andre snakker engelsk til dem (Sandset, 2019, s. 164). I sin masteroppgave 

skriver Fredriksen (2001) om hvithet, og tar utgangspunkt i intervjuer med hvite kvinner i 

Norge som er i forhold med svarte afrikanske menn. Hun skriver om kroppen som 

meningsbærer, hvordan hvithet ikke blir ansett som grunnlag for selvrefleksjon og hvordan 

hvithetens betydning ikke anses som aktuell for en persons identitet og erfaringer på samme 

måte som andre hudfarger.  

 

De siste årene har det i økende grad kommet nye stemmer inn i den ikke-akademiske, 

offentlige debatten som diskuterer det å ha en blandet bakgrunn og hva det vil si å være norsk. 

Et eksempel på dette er Camara Lundestad Joof (2018). Joof er barn av en norsk mor og en 

gambisk far. Hun er vokst opp i Nord-Norge og skriver om hverdagsrasisme hun møter og 

antakelsene folk har rundt henne og hennes bakgrunn. Hun skildrer en fortelling om det å 
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måtte bevise sin plass, og ubehagelige situasjoner hun mener ikke ville oppstått dersom hun 

hadde et hvitt utseende. 

 

2.1.3 Forskning på norskhet 
Vassenden (2011) skriver at det er viktig som forsker å være bevisst på hva man snakker om 

når man forsker på norskhet, ettersom dette kan ha ulike betydninger. Han viser til fire ulike 

opposisjoner som angår 1) statsborgerskap, 2) kulturelle aspekter, 3) etniske grenser og 

kategorier og 4) hvithet/ikke-hvithet. I denne oppgaven har ikke fokuset vært på norskhet som 

en formell betegnelse, men hvordan informantene forholder seg til og hva de legger i dette 

begrepet. Ettersom informantene har en norsk forelder har ikke det som angår 

oppholdstillatelse og rettigheter i landet vært relevant på samme måte som det kanskje er for 

de som selv er innvandrere eller etterkommere. Vassenden beskriver at «nasjonal 

selvforståelse i Norge [har] vært nært knyttet til forestillinger om etnisk-kulturell 

homogenitet» (Vassenden, 2011, s. 161). Norskhet har derfor lenge handlet ikke bare om 

felles verdier og nasjonal identitet, men også ideen om et felles opphav og arv. Løvgren og 

Orupabo (2011) beskriver at man i forskningen finner at definisjonen på norskhet kan være 

mye forskjellig, men at det i stor grad handler om makt og definisjonsmakt. Grensene for hva 

som anses som norsk er ikke tilfeldig. Det lages gjerne skiller mellom utlendinger, som må 

gjøre seg norske, og de som allerede er det og som har makten til å definere hva som ligger i 

nettopp dette (Løvgren og Orupabo, 2011, s. 8). «Majoritetens makt ligger i muligheten til å 

definere og navngi sosiale grupper, inkludert hva som er ‘samfunnet’ og hva slags enheter det 

består av» (Gullestad, 2002a, s. 43). Flere av informantene i denne oppgaven beskriver 

norskhet som noe man selv definerer, noe som handler om en følelse. Dette blir likevel 

begrenset i møtet med andre, basert på hvilke forventninger og definisjoner de har til det å 

være norsk. Mye av den forskningen som har blitt gjort i Norge rundt norskhet og identitet er 

basert på opplevelsene til innvandrere eller etterkommere av innvandrere. For denne gruppen 

kan kulturelle og sosiale elementer, som deltakelse i norske tradisjoner og feiringer, eller det å 

drikke alkohol og feste, oppleves som ting som gjør at man ikke føler seg som en del av det 

norske fellesskapet (Lynnebakke og Fangen, 2011, 141-142). For informantene i denne 

oppgaven, som har en norsk forelder og en utenlandskfødt forelder, har ikke dette elementet 

like stor betydning, ettersom de i stor grad har vokst opp kun, eller hovedsakelig, med norsk 

kultur. 

 



 

 15 

Andersson påpeker i hennes bok fra 2007, at det har vært lite offentlig debatt rundt norsk 

identitet og betydningen av hudfarge (Andersson, 2007, s. 13), noe som fortsatt kan sies å 

være tilfellet i dag. Mennesker med et ikke-hvitt utseende erfarer å ofte bli konfrontert med 

det å oppleves som annerledes i Norge, noe både etterkommere av innvandrere og adopterte 

deler (Andersson, 2007, s. 17). At norskhet knyttes til hvithet kommer også klart til uttrykk i 

tittelen på Hussains selvbiografiske bok Hvis jeg var hvit, hadde jeg ikke skrevet denne boka 

(2015). Hussain er kjent som komiker, fra TV og radio. Han har skrevet en skildring av sitt liv 

som barn av pakistanske foreldre i Norge, som et bidrag til nye narrativer om det å være norsk 

og å vokse opp i Norge med utenlandske foreldre. Boken skildrer følelser av annerledeshet og 

manglende forståelse fra andre i samfunnet. I likhet med dette uttrykker informanter i Kayas 

studie (2014, s. 152) at andre ikke anser dem som norske på bakgrunn av deres ikke-nordiske 

utseende, selv om de er født og oppvokst i Norge. Gullestad skildrer diskusjonene i 

2000/2001 som har fått navnet «neger-debatten» (Gullestad, 2002a, s. 174). Debatten dreide 

seg i stor grad om hvorvidt ordet «neger» er et nøytralt ord som det ikke er noe i veien for å 

bruke på norsk. Kjernen av diskusjonen handler om ideen at det å være norsk ikke passer 

sammen med det å være svart, og at det å ikke bruke ordet «neger» er unaturlig for «oss» i 

«vårt» norske språk (Gullestad, 2002a, s. 179). Denne debatten er sentrert rundt forestillinger 

om oss og dem, og opprettholder klare skillelinjer og antakelser om andre. Debatter rundt hva 

som er norsk og hvordan dette skal defineres, har den konsekvens at man tar avstand fra det 

som ikke havner innunder denne kategorien. At noen eller noe ikke er norsk får ofte en 

konnotasjon at det er mindreverdig, eller i tilfellet med debatten før valget i 2017, at noe i 

tillegg anses som farlig og truende. Kaya (2014) skriver at andres definisjoner av en person 

kan føre til press hos vedkommende til å endre sin identitet, det vil si å endre hvordan man ser 

på seg selv. Denne tolkningen av egen identitet, som noe som må tilpasses forventninger fra 

majoriteten, er en del av en instrumentalistisk forklaringsmodell (Kaya, 2014, s. 152). I 

motsetning til dette står en essentialistisk forklaringsmodell, hvor innvandrere knytter 

identiteten til sitt opphav og sin «kulturelle bagasje» (Kaya, 2014, s. 153). 

 

Når de kulturelle skillene ikke er tilstede og de formelle, juridiske rammene rundt norsk 

statsborgerskap er på plass, slik det er tilfellet for personene i utvalget til denne oppgaven, 

koker det ned til at norskhet og følelsen av å være en del av det norske fellesskapet, i stor grad 

kobles til utseende og hudfarge.  
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2.2 Teoretisk rammeverk 

2.2.1 Utseende og forventninger 
Vassenden og Anderssons (2011) studie av hvithet og religion viser også at det knyttes 

bestemte forventninger til religiøs bakgrunn, basert på hudfarge og utseende. Dette 

underbygger det faktum at hudfarge spiller inn på hvilke forventninger man har til andre og at 

man har flere stereotype forventninger til en person med et ikke-hvitt utseende enn til en 

person som er hvit. I 1904 skriver W.E.B du Bois at han på bakgrunn av sin hudfarge 

opplever å være et problem i møtet med andre (Du Bois, 1904). Han beskriver en følelse av å 

alltid se seg selv gjennom andres øyne, med forakt og medlidenhet, som et offer for sin 

hudfarge: «It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking 

at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of the world that 

looks on in amused contempt and pity» (Du Bois, 1904, s. 3). Hans ønske er å kunne være 

både en svart mann og amerikaner, uten at det stilles spørsmål ved dette, og at han som svart 

mann skal ha de samme mulighetene til å utvikle sine evner og talent. Selv om man i dag på 

papiret har like rettigheter og muligheter uavhengig av hudfarge, og Norge i dag ikke er et 

systematisk segregert samfunn som det Du Bois var en del av i USA tidlig på 1900-tallet, 

spiller hudfargen fortsatt en rolle og påvirker både hvordan man blir sett av andre og hvordan 

man ser på seg selv. Dette kommer frem i samtalene med informantene i denne oppgaven og 

vil bli presentert i analysen. 50 år etter Du Bois, skriver Frantz Fanon fortsatt om hvordan 

forholdet mellom den hvite og den svarte mann er problematisk, men fra en fransk kontekst 

(Fanon, 2017 [1952]). Han legger i sin innledning til grunn: «There is a fact: White men 

consider themselves superior to black men. There is another fact: Black men want to prove to 

white men, at all costs, the richness of their thought, the equal value of their intellect» (Fanon, 

2017, s. 3). Han ønsker å studere hvordan den svare mann3 handler i den hvite sivilisasjonen, 

hvordan han hele tiden prøver å bevise sin verdi og posisjon for den hvite mann og «bli så 

hvit som mulig». Som Du Bois skriver også Fanon om en dobbel identitet og oppførsel hos 

den svarte mann, én når han omgås hvite og én når han er blant «sine egne» (Fanon, 2017, s. 

8). Fanons ønske er at man skal kunne legge fortidens hendelser, undertrykkelse og dominans 

bak seg, for å kunne leve sammen i et felles samfunn (Fanon, 2017, s. 199).  

 

 
3 Fanon skriver om «the Negro man», men mener med dette både svarte kvinner og menn i det franske 
samfunnet. «Man» brukes her som en felles betegnelse på mennesket.  
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Goffmann beskriver i Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity (1968) hvordan 

fysisk utseende eller fremtreden knyttes til forventninger man har til en person, noe som 

bidrar til at man kategoriserer andre mennesker. «When a stranger comes into our presence, 

then, first appearances are likely to enable us to anticipate his category and attributes, his 

‘social identity’» (Goffmann, 1968, s. 12). Utseendet til en person forventes derfor å avgjøre 

noe om en persons morale og sosiale status. De førsteinntrykkene vi får gjøres om til 

sannheter når en person handler slik stereotypene forventer. Goffmann beskriver at mennesker 

kan gis et stigma basert på ulike ting, som fysisk kropp, kriminell oppførsel, arbeidsledighet 

eller psykisk sykdom (Goffmann, 1968 s. 14). Dette stigmaet kan imidlertid også baseres på 

det han kaller «rase, nasjon og religion» (Goffmann, 1968, s. 14, min oversettelse) og har 

innflytelse på hvordan personene som karakteriseres av dette oppfattes og behandles av 

samfunnet. Det er ikke alle menneskelige ulikheter som oppfattes og tillegges sosial 

betydning, men faktorer som kjønn, seksuell legning eller hudfarge tillegges gjerne stor 

betydning for kategorisering og utgjør en viktig komponent i stigma-begrepet ifølge Link og 

Phelan (2001, s. 357). Når disse merkelappene kobles opp mot stereotyper kommer man enda 

nærmere kjernen av stigma-begrepet (Link og Phelan, 2001, s. 368). En tredje komponent i 

begrepet er skillet mellom «oss» og «dem». Som en overordnet ramme rundt stigma-begrepet 

spiller maktforhold en avgjørende rolle for sosial produksjon av stigmatisering av mennesker 

(Link og Phelan, 2001). Når noen kategoriseres med et stigma anses de som konsekvens som 

mindre menneskelige. «We construct a stigma theory, an ideology to explain his inferiority 

and account for the danger he represents, sometimes rationalizing an animosity based on other 

differences, such as those of social class» (Goffmann, 1968, s. 15). Stigmatisering kan skje på 

bakgrunn av mange ulike kategoriseringer og merkelapper det er knyttet stereotyper til. 

Videre i oppgaven skal jeg ta for meg en spesifikk form av denne mekanismen og 

forventninger til adferd koblet opp mot utseende: opplevelser av rasisme og rasialisering.  

 

2.2.2 Rasisme 
I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på rasisme og diskutere dette, ettersom det er noe 

som kommer frem i intervjuene med informantene. Det at de selv betegner hendelser som 

rasistiske, gjør at jeg også behandler erfaringene som det. Jeg har ikke bedt informantene om 

å definere rasisme og har heller ikke fokusert spesielt på dette begrepet i intervjuene.  

Rasisme, som ideologi og tilsynelatende vitenskap, oppstod med de store endringene i Europa 

under renessansen (Wieviorka, 1997, s. 292). Kolonial rasisme var et viktig element for 

utviklingen av imperier, for begrunnelse og legitimering av handlinger, ved å bygge på ideer 
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om naturlig overlegenhet (Anderson, 2006 [1983], s. 150). Anderson (2006 [1983], s .150) 

setter utviklingen av rasisme fra europeere i land utenfor Europa i sammenheng med blant 

annet økende nasjonalisme. Imperiet ga samtidig den nedre overklassen i Europa muligheten 

til å få en enda høyere og viktigere status enn det de hadde hjemme. Rasisme handlet fra 

begynnelsen av 1900-tallet om ideologier som klassifiserer mennesker basert på fysiske trekk, 

satt i sammenheng med intelligens, i hierarkiske systemer (Gullestad, 2002a, s. 147-148). I 

nyere tid, mot slutten av den industrielle storhetstiden, opplever flere og flere i Europa å miste 

jobben, og derigjennom økonomisk usikkerhet. Ifølge Wieviorka (1997) fører denne 

historiske perioden til at rasisme får slått rot på en ny måte og at nasjonal identitet i sterkere 

grad kobles til tanker om xenofobi og rasisme. De rasistiske holdningene er likevel tilstede i 

samfunnet også uavhengig av økonomiske svingninger. I dag har de fleste europeiske landene 

utviklet en samfunnsmodell basert på likebehandling og lik tilgang på tjenester, hvor staten 

har tatt over en stor del av denne organiseringen (Wieviorka, 1997, s. 294). Det er også 

statens ansvar at alle faktisk behandles likt og har reell tilgang på de samme tjenestene.  

 

Wieviorka (1997, s. 299) finner at rasisme i de fleste tilfeller er en blanding av at man ser den 

andre som lavest i det sosiale hierarkiet og at den andre samtidig oppleves som en trussel. 

Han finner det nyttig i dag å dele rasisme inn i et ikke-politisk, svakere og mer subtilt nivå 

som finner sted i befolkningen, og et politisk nivå, hvor ideologien kommer frem i politiske 

og intellektuelle debatter. I den grad informantene i denne oppgaven beskriver rasistiske 

opplevelser er det hovedsakelig av den ikke-politiske typen. Det baseres på hvordan man føler 

seg møtt av andre i samfunnet og hvilke antakelser andre legger til grunn i møtet med deg. 

Bangstad og Døving (2015) argumenterer også for at rasisme kan finne sted selv om det ikke 

er en del av politiske eller juridiske systemer, og til og med der det finnes strenge lover mot 

rasisme.  

 

Frode Helland skriver i sin bok Rasismens retorikk (2019) om hvordan debatten om rasisme 

må endres fra å fokusere på rasisten, som identifiserer seg selv slik, og det faktum at man kan 

uttrykke rasistiske ting, uavhengig av dem som person. Det er vanskelig å finne en fast og 

bestemt definisjon av rasisme. I norsk debatt og blant sosiologer er det også ulike 

oppfatninger av begrepet rasisme; om dette er et begrep som trenger en snevrere forståelse 

eller tvert imot som trenger en bred ramme, hvor rasisme defineres på bakgrunn av ulike 

kriterier (se Hagelund, 2004). På den ene siden kan man argumentere for at en for bred 

definisjon av rasisme ikke beskytter de som utsettes for negative ytringer og hets basert på 
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gamle rase-ideologier. På den andre siden kan rasisme oppfattes som mer indirekte i dag, noe 

som kommer til uttrykk på andre måter og at man derfor trenger en definisjon som kan 

inkludere dette. Bangstad og Døving (2015, s. 16) argumenterer for en bred definisjon av 

rasisme-begrepet, som omfatter hudfarge, men også religion, språk og kultur. Denne brede 

definisjonen har blitt kritisert for å favne «så vidt at enhver form for forskjellsbehandling som 

beror på forestillinger om ulike egenskaper mellom grupper kan kalles rasisme» (Rasmussen, 

2018, s. 165). I kritikken pekes det for eksempel på forskjellsbehandling på bakgrunn av 

alder. Det vil ikke være hensiktsmessig å definere alle mulige former for forskjellsbehandling 

som rasisme, men rasisme er likevel mer enn bare den gamle og eksplisitt uttalte 

raseideologien. Rasisme, definert på ulike måter, handler uansett om et bestemt syn på enkelte 

mennesker basert på visse karakteristikker. «Grunnleggende i all rasisme er stereotypien, der 

grupper av mennesker reduseres til bestemte egenskaper og karaktertrekk, slik at individene 

tenderer mot å forsvinne i det generelle.» (Helland, 2019, s. 13). I postkolonial tradisjon 

finner man begrepet rasialisering som fokuserer mer på et struktur- og samfunnsnivå enn på 

enkeltindivider som rasister (Rogstad og Midtbøen, 2010, s. 37). Fokuset ligger på de sosiale 

prosessene som fører til at mennesker ses i lys av bestemte raser eller rase-liknende grupper 

(Al-Natour, 2017, s. 471-472). «Rase» blir i dette tilfellet brukt som faktor for å forklare og 

forstå sosiale fenomen (Murji og Solomos, 2005, s. 3). Dette er en mer subtil del av sosial 

interaksjon og ikke like tydelig. «Det grunnleggende poenget er at makten til å definere 

sosiale grupper som noe annet enn majoriteten, samtidig innebærer å skape et selvtilfreds «vi» 

som tas for gitt og dermed usynliggjøres» (Rogstad og Midtbøen, 2010, s. 37, utheving i 

original). Når norskhet knyttes sammen med hvithet, betyr dette at alle som er hvite, med eller 

uten innvandrerbakgrunn, blir «usynlige» i majoriteten og dermed ikke regnes som noe 

annerledes eller ikke-norsk. Å være «synlig» eller ikke knyttes derfor sammen med 

rasialiseringsprosessen (Leinonen og Toivanen, 2014). I rasialiseringsbegrepet er det 

handlinger og antakelser i samfunnet som er viktige, ikke om det ligger en rasistisk motivert 

ideologi bak det man gjør og den adferden man har. På den ene siden kan dette føre til en 

mindre individfokusert debatt rundt rasisme, samtidig som man heller ikke kan fraskrive 

enkeltindividet ansvaret for rasistiske handlinger eller ytringer (Rogstad og Midtbøen, 2010, 

s. 38). I rasialiseringsprosesser skapes det motsetninger og motstridende kategorier, som i 

mange tilfeller reduserer en persons handlingsrom og muligheten for å selv definere sin 

identitet. Begrepet fokuserer på majoritetens rolle i å opprettholde utenforskap (Rogstad og 

Midtbøen 2009, s. 10). Selv om man i Norge i dag ikke ser like direkte og tydelig rasistiske 

systemer som det tidligere apartheid-regimet i Sør-Afrika eller segregeringen i USA, er 
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rasisme i dag tilstede på andre måter mellom mennesker, både direkte og indirekte, gjennom 

holdninger, stereotyper og fordommer.  

 

Helland tar utgangspunkt i at «rasisme enhetliggjør befolkningsgrupper, reduserer dem til 

bestemte vesensmessige eller essensielle egenskaper av kulturell eller biologisk art, slik at de 

implisitt eller eksplisitt blir forstått som mindreverdige, farlige og/eller ‘problematiske’ på 

måter som fremstår som (bortimot) uforanderlige» (Helland, 2019, s.12). Når noe gjentas ofte, 

fremstår det som sannheter. Helland understreker i sin bok at rasisme dermed hviler på 

fordommer om mennesker. Når stereotyper får grupper med minoriteter til å fremstå som 

farlige for samfunnet, bidrar dette til å forsterke skillet mellom «oss» og «dem» (Helland, 

2019, s. 14; Gullestad, 2002a). 

 

Det at hudfarge knyttes til spesielle mentale kapasiteter og evner utgjør ifølge Gilroy en 

degradering av demokratiet og humanisme. Bestemte ideer om rase er, ifølge ham, med på å 

forme samfunnsstrukturene (Gilroy, 2004, s. 9). Rasisme kan ikke bli gjort til et privat 

anliggende, utenfor den politiske sfæren (Gilroy, 2004, s. 162). Rasisme må ifølge Gilroy tas 

seriøst som en ting i seg selv. Han skriver at «antiracism should move out of its defensive and 

apologetic postures» (Gilroy, 2004, s. 163). Et viktig steg for å kunne snakke om og endre på 

rasistiske holdninger, er anerkjennelsen av at dette faktisk eksisterer og at det er noe som 

angår alle, ikke bare de som utsettes for det. Ofre for rasisme får en ekstra byrde å bære når 

dette som fenomen bagatelliseres av stemmer i samfunnet (Helland, 2019, s. 89). Det er i 

disse tilfellene personen selv som fremstilles som overfølsom og lettkrenkelig. Ved å bli møtt 

med denne typen reaksjoner vil det ikke være mulig å gå inn i en debatt om rasisme og 

rasistiske erfaringer i Norge, fordi det veldig fort avskrives som ikke-eksisterende. Ved å ikke 

ta rasisme på alvor, ugyldiggjøres erfaringene til mennesker som utsettes for dette. Rasisme i 

norsk offentlighet og skadelige stereotypier er ifølge Helland et demokratisk problem 

(Helland, 2019, s. 83).  

 

2.2.3 Identitet 
Identitet beskrives og defineres på ulike måter gjennom historien. Den franske filosofen 

Descartes beskrev på 1600-tallet det rasjonelle og tenkende mennesket, og utfordret tanken 

om Gud som senteret av universet. I opplysningstiden ble mennesket sett på som et vesen med 

forstand, bevissthet og handling, med en indre identitet som forble uforanderlig gjennom 

personens liv (Hall, 1992, s. 275). I sosiologien har man utfordret fokuset på individets indre 
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og åpnet opp for fortolkningsrammer hvor individet er en del av kollektive normer og 

gruppeprosesser (Hall, 1992, s. 284). Jenkins definerer identitet på følgende måte:  

 
Identity is the human capacity -rooted in language- to know ‘who is who’ (and hence 

‘what’s what’). This involves knowing who we are, knowing who others are, them 

knowing who we are, us knowing who they think we are, and so on (Jenkins, 2008, s. 5).  

 

George Herbert Mead var sentral for utviklingen av teorien om et interaktivt selv. Herbert 

Blumer tok Meads ideer inn i sosiologien innenfor den teoretiske retningen som kalles 

symbolsk interaksjonisme. Denne teorien setter individet, og dets samhandling med seg selv 

og andre, i sentrum av forståelsen av den sosiale verden (Blumer, 1966). Individet handler i 

en refleksiv prosess med seg selv og skaper egne oppfatninger, mål og handlinger (Blumer, 

1966, s. 535). Dette betyr at individet skaper sin identitet i seg selv, i samhandling med seg 

selv. Individet er likevel ikke alene. Den sosiale verden eksisterer gjennom samhandling med 

andre, med definisjoner og fortolkninger av handling (Blumer, 1966, s. 537). Dette er, slik 

Blumer beskriver Meads tanker, en konstant prosess hvor individene tilpasser og redefinerer 

seg selv og andre gjennom samhandling. Individet skaper derfor en identitet for seg selv, men 

denne bekreftes, redefineres og justeres gjennom andre menneskers reaksjoner og 

forventninger. Symbolsk interaksjonisme legger vekt på sosial samhandling som en verdi i 

seg selv (Blumer, 1966, s. 538). Identitet og tilhørighet er gjerne noe som ses på som definert 

av tid og sted, og arv gjennom generasjoner. Symbolsk interaksjonisme åpner for at identitet, 

forventinger til andre mennesker, definisjoner av grupper og handlinger er i konstant endring. 

Sosiale og politiske endringer som globalisering, med blant annet økt migrasjon over 

landegrenser, bringer derfor frem nye sosiale interaksjoner og nye grunnlag for å definere 

egen og andres identitet. 

Stuart Hall beskriver hvordan kulturell identitet på den ene siden handler om en felles historie 

og fortid. Det kommer fra noe og handler om å være noe (Hall, 1990, s. 223). Det handler 

likevel også på den andre siden om å bli noe og hvordan vi velger å plassere oss selv i 

narrativene fra fortiden (Hall, 1990, s. 225). Halls fortolkninger beskriver et postmoderne 

subjekt, hvor individet har ulike og til tider motstridende identiteter som drar i ulike retninger 

(Hall, 1992, s. 277). Ideen om en enhetlig og konstant identitet gjennom livet er ifølge ham en 

fantasi. Når det kommer til migrasjon og mennesker med bakgrunn fra ulike land eller med 

ulike kulturer i sin familie, er ikke den kulturelle identiteten nødvendigvis like lett å definere, 

både for seg selv og for andre. Personer som oppfattes å ha en annen bakgrunn enn 
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majoriteten, samles gjerne i én gruppe, på grunn av deres «annerledeshet» (Hall, 1990, s. 228) 

og oppfattes som representanter for én og samme gruppe. Brubaker og Cooper (2000) 

argumenterer for at ordet identitet har fått for mye oppmerksomhet og tillegges enten for mye 

eller for lite betydning i en forskningsanalytisk ramme. Dersom man ukritisk benytter ordet 

identitet i akademisk analyse så støtter man seg på den problematiske antakelsen at identitet er 

noe alle har eller burde ha (Brubaker og Cooper, 2000, s. 10). «Identitet» fokuserer ifølge 

Brubaker og Cooper (2000) også på tilhørighet til grupper eller kategorier, baseres på 

sammenlikning med andre gjennom likhet eller ulikhet. For dem er det viktig å ikke ukritisk 

bruke eksisterende analysekategorier som forklaringsmodell, men å heller spørre seg for 

eksempel hvem som identifiserer, hvordan dette gjøres eller hvorfor. I denne oppgaven brukes 

ordet identitet som en form for selvforståelse, sett i lys av hvordan man blir forstått av 

mennesker rundt. Fokuset ligger på hva det er som gjør at mennesker identifiserer og 

kategoriserer seg selv eller andre som det ene eller det andre, og hva som ligger til grunn for å 

passe inn i norskhetsbegrepet eller ikke.  

 

Identifisering og klassifisering henger tett sammen. Jenkins beskriver hvordan mennesker 

hele tiden identifiserer likheter og ulikheter mellom hverandre. Alle aktører identifiserer seg 

selv og sin gruppe, og klassifiserer samtidig andre (Jenkins, 2000, s. 8). Kategorisering er 

ifølge ham en måte for sosiale aktører å forstå den sosiale verden. For å kunne samhandle 

med andre, må vi vite hvem vi er og hvem andre er (Jenkins, 2000, s. 8). Mennesker er sterkt 

preget av det som kalles for in-group bias, det vil si at man tenderer til å favorisere de man 

klassifiserer som medlemmer av samme gruppe som en selv (Tajfel og Turner, 1979, s. 38). 

Dette resulterer på den andre siden i at man er kritisk til eller også diskriminerende ovenfor 

mennesker fra det man anser som en annen sosial gruppe. Konflikt kan oppstå når ens 

personlige identitet ikke samsvarer med slik man oppfattes og kategoriseres av andre. 

Brubaker (2002) er kritisk til at man tenderer til å studere samfunnet og tema som etnisitet ut 

fra et for sterkt gruppefokus. Det snakkes ofte om somaliere, pakistanere, muslimer eller Rom 

som grupper. Det han kaller «groupism», fokuset på grupper, er noe han mener kan forklares, 

men ikke noe som man nødvendigvis skal bruke som forklaringsramme i forskningen. I denne 

oppgaven har jeg gjort intervjuer med personer med en hvit, norsk forelder og en 

utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder. Dette er en veldig blandet gruppe mennesker når det 

kommer til bakgrunn, utdannelse, utseende og erfaringer. Jeg anser ikke dette som personer 

som representerer en gruppe, men det er i mange tilfeller slik informantene opplever at de blir 

oppfattet. Ikke nødvendigvis som representant for den gruppen de selv vil si de tilhører, men 
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likevel som representant for noe i andre menneskers øyne. I oppgaven vil derfor delvis 

«groupism», fokuset på gruppetilhørighet slik Brubaker beskriver det, være noe som skal 

forklares og ikke noe som brukes som grunnlag for å forklare. Det vil også komme frem i 

analysen at informantene i liten grad føler at de tilhører en egen gruppe, på bakgrunn av sin 

blandede etniske bakgrunn.  

 

Mennesker har et behov for anerkjennelse og bekreftelse på sin verdighet. «Det er ikke nok at 

jeg har en oppfatning av min egen verdi om ikke andre mennesker offentlig anerkjenner den» 

(Fukuyama, 2019, s. 21). Fukuyama presenterer hvordan mennesker ikke lever i et vakuum 

rundt sin egen identitet, men søker sin plass blant andre og bekreftelse på sin verdi. Det er 

hele tiden en kamp om definisjonsmakt i det offentlige rom, som bestemmer hvordan man 

snakker om seg selv og andre. «Dypest sett handler dette om vår nasjonale selvforståelse, om 

hvordan norsk kultur skal forstås, hva som skal kunne gjelde som ‘norsk’ på den ene siden, og 

hva som må regnes som ‘fremmed’ eller til og med ‘unorsk’ på den andre siden» (Helland, 

2019, s. 147). Gilroy (2000, s. 98-99) beskriver hvordan identitet gjerne assosieres med noen 

spesifikke karakteristikker, som igjen er med på å skape skillelinjer mellom mennesker, både 

inkludering og ekskludering. Identitet har historisk sett blitt knyttet opp mot likhet, gjennom 

for eksempel bruken av uniformer blant fascister før, under og etter andre verdenskrig 

(Gilroy, 2000, s. 101-102). Denne likheten bidro til å forsterke fellesskapsfølelsen innad, 

samtidig som det dro klare skiller til «de andre». Gilroy skriver videre at når identitet knyttes 

til biologiske karakteristikker, blir man bærere av annerledeshet. Identiteten kan ikke lenger 

skapes og formes ut fra egne erfaringer og sosial kontekst (Gilroy, 2000, s. 104). Det er 

hvordan andre ser deg som blir avgjørende for hvordan din identitet oppfattes. Gilroy 

argumenterer for at diaspora, migranter, bryter med den tradisjonelle ideen om identitet 

knyttet til territorielle betingelser (Gilroy, 2000, s. 123). Han utfordrer ideen om at identitet er 

noe naturgitt, forankret i sted. Identitet knyttes gjerne til sted, men også definisjonen av et 

sted er i stor grad sosialt og politisk konstruert (Hylland Eriksen, 2000, s. 166).  

 

Den personlige identiteten er satt sammen av mange ulike elementer som kommer til syne på 

ulike måter og i ulike situasjoner (Hylland Eriksen, 2000, s. 239). Dette er summen av den 

man er som individ. Identitet både skiller oss fra og setter oss i fellesskap med andre (Hylland 

Eriksen, 2000, s. 241). Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad (2015) beskriver at identitet er 

situasjonsavhengig ved å referere til det som kalles «Simmels regel: En gruppes indre 

samhold er avhengig av det ytre press». Ved å skape et fiendebilde av andre, som en trussel 
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for fellesskapet og nasjonen, styrkes dermed det nasjonale eller etniske samholdet. Ved å si at 

norsk kultur er under angrep, forsøker man samtidig å samle befolkningen rundt en felles idé 

om hva det vil si å være norsk og hvordan man skal bevare dette. Weber skriver at etnisk 

medlemskap ikke former en gruppe, men at det fasiliterer gruppedannelser spesielt i den 

politiske sfære (Weber, 1997, s. 19). Troen på en felles etnisitet er ifølge ham politisk 

konstruert.  

 

2.2.4 Nasjonal identitet/nasjonalisme 
Bhabha beskriver i et intervju med Rutherford hvordan det er problematisk at flerkultur 

oppmuntres og tolereres, men likevel holdes innenfor en etnosentrisk ramme av normer og 

interesser (Rutherford, 1990, s. 208). Nasjonalisme er ikke bare basert i en ekskluderende 

tanke om nasjonal identitet basert på fremmedfiendtlighet, men har også blitt sett på som en 

ramme for modernitet og utvikling (Wieviorka, 1997, s. 298) Wieviorka skriver at 

nasjonalisme i dag er en blanding av dette:  

 
Nationalism is mainly expressed by social and political groups frightened by the 

internationalization of the economy and culture. It is increasingly differentialist, and 

racism develops as social problems such as exclusion and downward mobility grow, and 

as anxiety develops in regard to national identity (Wieviorka, 1997, s. 298).  

 

Anderson (2006 [1983], s. 6) beskriver en nasjon som et forestilt fellesskap (imagined 

community) fordi de fleste som anser seg som en del av fellesskapet aldri møtes eller kjenner 

hverandre. Det er likevel en idé om et fellesskap som gjør at man i ytterste konsekvens er 

villig til å dø for det. Nasjonal identitet er ikke noe man er født med, men noe som blir formet 

i forhold til en representasjon (Hall, 1992, s. 292). Dette betyr at nasjonen ikke bare er en 

politisk entitet, men også en skaper av kulturell mening og representasjon. Hall argumenterer 

for at nasjonal kultur er en diskurs og en meningsbærer som påvirker våre handlinger og 

hvordan vi ser på oss selv (Hall, 1992, s. 293). Nasjonal identitet, selv med målet om å samle 

en nasjons innbyggere, kommer ikke unna kraften og styrken i intern inndeling og 

kategorisering. Det er en diskurs for å samle ulike identiteter under én (Hall, 1992, s. 297). 

Selv om nasjonalisme er grunnlaget for mange av historiens grusomste hendelser, er 

nasjonalstaten og dens fokus på nasjonalt samhold ikke noe man kommer foruten og ifølge 

Calhoun (2007) noe man ikke kan avskrive som utelukkende negativt. Nasjonalisme er også 

noe som gir folk en følelse av tilhørighet og som gir en ramme for sosial organisering og som 
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former den sosiale verden. Selv med økt globalisering og økning av internasjonale 

organisasjoner, er det nasjonalstatene som er de største pådriverne for handling og endring for 

å løse verdens utfordringer (Calhoun, 2007). I stedet for å endre nasjonalstaten, vil det være 

mer produktivt å fokusere på hvordan man kan gjøre det mulig for ulike mennesker, med ulik 

bakgrunn, å kunne leve i en nasjonalstat. Antonsich (2018) argumenterer for at man må 

diskutere nasjonens faktiske begrensning for identitetsbygging. Han ønsker å åpne 

rekkevidden av studier rundt nasjon og nasjonalisme forstått i denne dikotomien, ved å stille 

spørsmål rundt plassen til mennesker med annen etnisk bakgrunn i Italia. I stedet for å 

integrere ulike mennesker inn i en nasjonal reproduksjon, mener han man må se på hva som 

ligger i selve begrepet nasjon og hvilke begrensninger som finnes her. Antonsich mener det 

ikke er interessant å se på hvordan ideen om en nasjon reproduseres, men hva som 

reproduseres. I denne oppgaven er et av målene å studere hva som legges i det å være norsk 

og hvordan dette oppleves for de som har en hvit norsk og en utenlandskfødt forelder.  

 

2.2.5 Interseksjonalitet 
Mennesker har ikke nødvendigvis bare én klar identitet og tilhørighet til én bestemt gruppe i 

samfunnet. Avhengig av situasjon og kontekst er det ulike deler av en person som kommer 

mer eller mindre til uttrykk og medlemmer av en gruppe kan også ha veldig ulike behov og 

ønsker basert på andre karakteristikker. Interseksjonalitet viser til erfaringer basert på flere 

identiteter i samspill. Begrepet ble brukt først for å snakke om erfaringer i krysningen mellom 

kjønn og «rase» (Crenshaw, 1991). Som afroamerikansk kvinne havnet man i USA på 1970 

og 80-tallet i skjæringspunktet mellom to identitets- og rettighetskamper -kvinners rettigheter 

og afroamerikanskes rettigheter. Utfordringen ved dette er at tilhørigheten til ulike grupper 

kan være i konflikt når det kommer til tiltak mot forskjellsbehandling (Gressgård, 2013). 

Likestillingstiltak kan fortsatt føre til rasisme og anti-rasisme fører ikke nødvendigvis til 

likestilling. Crenshaw (1991) skriver om hvordan svarte kvinner i USA i enda større grad enn 

hvite kvinner er ofre for sexisme, seksuelle overgrep og vold. Svarte kvinner utsettes ikke 

bare for sexisme, men også for rasisme på en måte hvite kvinner ikke gjør. Samtidig opplever 

disse kvinnene ikke bare rasisme, slik svarte menn gjør, men også sexisme. Interseksjonalitet 

viser til maktforhold og kategoriseringen av mennesker, og gjør oppmerksom på 

kompleksiteten i menneskers sosiale kategorier. Det er et analytisk verktøy for å forstå denne 

kompleksiteten i ulike erfaringer (Hill Collins og Bilge, 2016, s. 11). Begrepet utfordrer 

samtidig homogeniseringen av grupper og behov, for eksempel kvinner eller medlemmer av 

arbeiderklassen (Gullikstad, 2013).  
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I dette kapittelet har jeg vært innom ulike teoretiske begreper som brukes som et bakteppe for 

å analysere datamaterialet fra intervjuene. Begreper som rasisme, tilhørighet og identitet 

brukes videre for å undersøke hva erfaringene til unge voksne, med en hvit norsk og en 

utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder sier om norskhetsbegrepet og identitet i det norske 

samfunnet.  
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3 Metode 
 

Til dette prosjektet har jeg benyttet en kvalitativ forskningsmetode i form av dybdeintervjuer 

med 11 informanter. Jeg har i tillegg deltatt på ulike seminarer, frokostdebatter, workshoper 

og konferanser som har funnet sted i Oslo i løpet av året jeg har jobbet med masteroppgaven. 

Dette har bidratt til å gi nye og interessante perspektiver på tema som rasisme, etnisitet, 

norskhet og identitet, men er ikke noe jeg vil utdype ytterligere i denne oppgaven. I oppgaven 

refererer jeg også til ikke-akademiske bøker, korte fortellinger og liknede som har vært med 

på å gi perspektiver som har bidratt til å sette rammen for analysen. I dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for hvordan intervjudataen har blitt samlet inn og behandlet, hvilken 

forskningsramme jeg har valgt for prosjektet og hvilke etiske vurderinger som har blitt gjort.  

 

3.1 Innsamling av data 

3.1.1 Utvalget 
Til oppgaven har jeg intervjuet til sammen 11 personer. Alle intervjuene var en-til-en, med 

unntak av ett, hvor jeg intervjuet to personer sammen. Ett intervju var over Skype, men ellers 

har jeg møtt alle informantene. Intervjuene fant sted mellom 4. september og 4. oktober 2019 

hovedsakelig i Oslo, men jeg gjorde også et intervju i Bergen og et på et mindre sted i 

Finnmark. Intervjuene hadde en lengde på mellom 45 og 90 minutter. Vi møttes på steder som 

passet best for informanten, enten på personens kontor, i et universitetsmøterom, hjemme hos 

informanten eller på en kafé. Det var naturlig nok mest støyende å møtes på en kafé blant 

andre folk og med bakgrunnsmusikk, men jeg oppfattet dette stort sett ikke som et problem 

annet enn at transkriberingen var litt mer krevende.  

 

Jeg kom i kontakt med mine informanter gjennom venner og bekjente som igjen spurte 

personer de kjenner. Dette kan kalles en form for «snowball sampling», ettersom kontakt med 

en person fører til kontakt med neste og så videre (Gobo, 2007, s. 419). Enkelte ganger ble jeg 

selv kontaktet, etter å ha delt min epost-adresse, og andre ganger kontaktet jeg selv 

informantene etter at bekjente hadde bekreftet deres interesse og at det var greit at jeg 

kontaktet dem. Informantene er unge voksne mellom 21 og 31 år. Kriteriene for å delta var 

kun at personen har en norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder og at de er mellom 
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20 og 35 år. Jeg valgte denne aldersgruppen for å snakke med personer som allerede kan ha 

opplevd selvrefleksjon i møtet med ulike mennesker, basert på sosiale endringer i livet som 

flytting, utdanning eller arbeid. De er i tillegg i stor grad fortsatt i en utviklingsprosess både 

personlig og faglig. De i Norge som har en norsk og en utenlandskfødt forelder er også i stor 

grad fortsatt veldig unge. I 2014 var 45% i denne gruppen under 18 år og 12% mellom 18 og 

24 år (SSB, 2014, s. 27), noe som understreker at det gir mening å fokusere på et ungt utvalg 

til denne oppgaven. Det er, av tilfeldighet, en god variasjon i utvalget, noe som gir 

interessante perspektiver. Det er variasjon både i hvor i Norge informantene er vokst opp, 

hvilket land den ene forelderen er fra, kjønn og hvilket utseende, det vil si hvilke fenotypiske 

trekk, de har. Av de 11 informantene er det tre menn og åtte kvinner. Informantene er født og 

oppvokst over hele Norge. Den utenlandskfødte forelderen er fra land i Vest- og Øst-Afrika, 

Midtøsten eller Sør-Asia.  

 

Det er likevel også mange fellestrekk hos informantene, uten at dette er noe jeg har påvirket 

selv i utvalget. I alle tilfellene er det far som er utenlandskfødt. Dette er en interessant 

observasjon, men som jeg ikke velger å legge betydelig vekt på. I perioden 1990-2018 var det 

flere menn enn kvinner som innvandret til Norge basert på alle innvandringsgrunner (SSB, 

2020). Blant innvandrerne som kom på grunn av arbeid og flukt var det flest menn (317.607 

menn og 143.405 kvinner), mens dobbelt så mange kvinner som menn kom til Norge gjennom 

familiegjenforening (206.918 kvinner og 105.772 menn). Man kan derfor anta at flere menn 

kommer som enslige til Norge enn enslige kvinner. Statistikk fra SSB viser at hvem av 

foreldrene som er utenlandsk i et forhold med en norsk og en utenlandsk person er avhengig 

av landbakgrunn (SSB, 2014, s. 26-27). Fra de nordiske landene er det omtrent likt om det er 

far eller mor som er innvandrer, mens det fra blant annet Thailand, Filipinene, Brasil og 

Russland oftest er mor som har innvandret. Dette er land som ikke er representert i utvalget til 

denne studien.  

Et annet fellestrekk er at alle informantene, med unntak av en, har skilte foreldre som gikk fra 

hverandre da informantene var barn, og at informanten i all hovedsak har bodd hos mor. Selv 

om dette er en interessant observasjon vil jeg heller ikke her legge vekt på at det er et høyt 

antall skilsmisser her. Ifølge Zahl-Olsen har skilsmisseandelen generelt i Norge vært konstant 

økende mellom 1886 og 2013, med unntak av de siste 10 årene i perioden hvor tallet synker 

noe (Zahl-Olsen, 2018). Det finnes også flere studier gjort i land som USA, som viser at 

skillsmisseraten er noe høyere blant par med ulik etnisk bakgrunn enn blant par med lik etnisk 

bakgrunn (Bratter og King, 2008). Dette forklares blant annet gjennom større sosiale stigma 
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og press utenfra, mer enn bare forholdet mellom partnerne (Robinson, 2017, s. 280). I Norge 

har det ikke blitt gjort slike studier ettersom man ikke samler inn statistikk basert på etnisitet. 

Det at foreldrene er skilt spiller likevel en rolle fordi dette kan påvirke hvilket forhold 

informanten har til farens hjemland og kultur, ettersom de har tilbrakt mindre tid med ham 

enn med den norske moren. Et annet trekk er at alle informantene, med ett unntak, oppgir å 

ikke være religiøse. Snarere tvert imot er det mange som tar sterkt avstand fra det eller som 

ikke føler noe tilknytning til religion, selv om en eller begge foreldrene i flere tilfeller er 

religiøse. Noen ganger er det krangling mellom foreldrene med ulik religiøs bakgrunn som 

gjør at informantene selv har tatt avstand. Ingen av informantene kan i noe særlig grad snakke 

morsmålet til sin far. Informantene er studenter eller jobber, og ingen har barn. 

 

Jeg opplevde informantene som veldig åpne i intervjuprosessen. De har fortalt om livet sitt og 

delt på en måte som ikke virker påtvungent. Jeg har ikke følt at noe har blitt holdt tilbake, 

men enkelte spørsmål, for eksempel hvordan informanten oppfatter egen identitet, har enkelte 

opplevd som vanskelige å svare på, fordi det er et begrep man ikke nødvendigvis forholder 

seg til. Som ofte i en intervjusituasjon så blir informanten mer «varm» etter et par spørsmål, 

når de ser hva jeg er interessert i og vil at de forteller om. Jeg tok opp intervjuet på 

båndopptaker og transkriberte intervjuene i sin helhet fortløpende i datainnsamlingsperioden. 

 

3.1.2 Fokuset i intervjuene 
I dybdeintervjuene har jeg fokusert på opplevelser, det vil si historier og hendelser 

informantene trekker frem. Temaene som ble diskutert omhandlet både forholdet til 

foreldrene, forholdet til fars hjemland, hva det vil si å være norsk, hva man legger i begrepet 

identitet og opplevelser i møtet med andre mennesker. Intervjuene har hatt en semistrukturert 

form (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 46) hvor jeg på forhånd lagde en intervjuguide med en 

rekke spørsmål jeg ønsket å gå gjennom (se appendiks). Jeg organiserte spørsmålene etter 

tema på forhånd, for å gruppere de tingene jeg var interessert i å høre om. Jeg har vært 

interessert i, i all hovedsak, å finne fortellinger rundt hva det vil si å være norsk og betydning 

av identitet. Fortellinger er, slik Mattingly beskriver, erfaringsbasert: «They do not merely 

describe what someone does in the world, but what the world does to that someone» 

(Mattingly, 1998, s. 8). Fortellingene setter oss inn i hvordan det er å leve i informantenes 

verden, fra deres eget perspektiv.  
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Under intervjuene så jeg i svært liten grad på mine forberedte spørsmål ettersom jeg opplevde 

det som viktig å gi informanten en følelse av intervju gjennom samtale og ikke en liste med 

oppramsede spørsmål. Det er ikke slik at man må følge intervjuguiden likt i alle intervjuene 

for å kunne sammenlikne og analysere de opp mot hverandre. Ved å tilpasse spørsmålene og 

tilnærme seg temaene ulikt hos ulike informanter, vil man kunne finne bredde og variasjon i 

utvalget (Widerberg, 2010, s. 225). Riessman (2008, s. 24) beskriver hvordan man som 

forsker må være villig til å gi opp kontrollen og bestemte fokus, for å følge deltakerne den 

veien de ønsker å gå, hvis man skal kunne finne fortellinger. Forskningsintervjuet er noe som 

skjer i samspill mellom informanten og forskeren og er en samtale, men med profesjonelle 

rammer (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 22). Det å lytte til informanten og respondere på deres 

svar opplevde jeg som positivt og jeg fikk også tilbakemelding fra flere som syns det var fint 

å snakke om seg selv og at de følte seg lyttet til. Under intervjuene forsøkte jeg i stor grad å 

speile det språket informantene selv bruker for å beskrive seg selv eller andre, og jeg forsøkte 

å unngå å bruke begreper som for eksempel hvit nordmann eller etnisk norsk, før de selv 

valgte begreper. Ettersom begreper spiller en viktig rolle, har jeg ønsket å høre fra 

informantene selv hvordan de forholder seg til dette.  

Jeg har forsøkt å ha en så liten rolle som mulig under intervjuene, og stilt korte og åpne 

spørsmål som tillater informanten å snakke fritt. Jeg har likevel sett an informanten og 

interessene, og de gangene hvor det har blitt vist interesse har jeg også snakket litt om det som 

finnes av tidligere forskning eller statistikk i Norge på barn av en norsk og en utenlandsk 

forelder. Det er litt variasjon blant informantene i hvor stor grad de har gjort seg tanker rundt 

temaene for denne oppgaven på forhånd eller ikke. Enkelte har gjennom jobb, studier eller 

andre engasjement mye kunnskap om temaet allerede.  

 

3.2 Behandling av dataene 

3.2.1 Transkribering 
Jeg har transkribert intervjuene i sin helhet. Det meste i samtalen oppfattet jeg som relevant 

for oppgaven og tema, fordi det gjennom flere ulike spørsmål, som var mer eller mindre 

direkte knyttet til de temaene jeg var interessert i, kom frem historier og erfaringer. Jeg har 

tatt med i transkriberingen når informanten tenker seg om eller ler. Dette er elementer som 

bidrar til å vise hvordan informanten forholder seg til det vi snakker om. Jeg har transkribert 

intervjuene på bokmål, selv om flertallet av informantene hadde en dialekt. Dette har jeg gjort 

for å sikre anonymiseringen enda bedre og gjør også materialet lettere å jobbe med i etterkant 
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(Kvale og Brinkmann, 2017, s. 213-214). Om informanten har dialekt er likevel viktig for 

deres historie og fortellinger. Dette er noe flere trekker frem som relevant og viktig i møtet 

med andre for hvordan man blir oppfattet og vil spille en rolle for analysen av datamaterialet. 

 

3.2.2 Koding og forberedelse av analyse 
For kodingen av datamaterialet har jeg tatt utgangspunkt i Tjoras stegvis-deduktive-induktive 

modell, hvor jeg har startet med å jobbe nært råmaterialet for å trekke konsepter og begreper 

ut av dette (Tjora, 2012, s. 175). Jeg startet med å jobbe med en utskrevet versjon av 

intervjuene, hvor jeg markerte tekstnære koder i margen, som reflekterer innholdet i samtalen. 

I tillegg noterte jeg meg hovedtemaer. Etter å ha gått igjennom intervjuet en gang førte jeg 

dette over i en tabell med en kolonne for overordnet tema, en med tekstnære koder som 

beskriver noe informanten sier, en kolonne som viser en tekstnær kode i form av følelser dette 

utløser, en med direkte utdrag fra samtalen som viser dette og en siste med egne kommentarer 

eller analyse. Da jeg begynte å kode det første intervjuet la jeg merke til at informanten gjerne 

forteller om noe for deretter å beskrive hva de føler rundt dette. Dette gjorde at jeg fant det 

nyttig å skille disse to tingene fra hverandre i tabellen. Et eksempel fra intervjuet med Mariya 

vises i figur 1.  

 

 

Figur 1: Utdrag fra kodingen av intervjuet med Mariya 

Overordnet 

tema 

Tekstnære koder Følelser det 

utløser 

(tekstnære) 

Intervjuutdrag Analyse/tolkning 

Spørsmål om 

bakgrunn i 

dag 

Får ikke like 

mange spørsmål i 

dag. Handler mye 

om miljøet man er 

i. 

Jobber i et 

‘politisk korrekt 

ekkokammer’: 

veldig glad for 

at hun er det. 

Deilig å slippe 

unna.  

«Jeg er jo kun rundt akademikere 

på dagtid og er jo i et sånt utrolig 

politisk korrekt ekkokammer 

(ler) heldigvis, jeg er veldig glad 

for at jeg er det, det er veldig 

deilig å slippe sånn, så jeg føler 

jeg slipper unna den, ja, 

hverdagsrasismen som kanskje 

mange andre er i.» 

Klasse og 

akademisk 

bakgrunn påvirker 

hvordan man blir 

møtt og hvilke 

forventninger folk 

har til deg basert 

på utseende.  
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Denne måten å kode på setter intervjuene i system og gjør det lettere å jobbe med, uten at det 

tar bort sammenhengen og helheten i intervjuene. Metoden skiller tydelig mellom det 

informantene sier og det jeg tolker ut av det. Ved å jobbe så detaljert og systematisk med 

hvert intervju under kodingen har jeg i stor grad også med dette kunnet starte analysen 

allerede på et tidlig stadium, ved å se større sammenhenger.  

 

3.3 Forskningsramme og refleksivitet 

3.3.1 Forskningsdesign 
Det finnes mange måter å utforme og tolke forskningsprosjekter. I denne oppgaven har jeg 

benyttet det Blaikie og Priest (2019, s. 99) omtaler som en abduktiv forskningsstrategi, hvor 

man fokuserer på en beskrivelse av den sosiale verden slik informantene selv opplever den. 

Jeg gikk inn i prosjektet uten klare ideer om hva jeg kom til å finne, i den grad det er mulig. 

Det er gjort lite forskning på tema for denne oppgaven i norsk kontekst og jeg har heller ingen 

personlige erfaringer rundt tema. Jeg startet derfor raskt med intervjuene og bestemte deretter 

hvilken teoretisk retning oppgaven skulle ta. Underveis i intervjuene unngikk jeg å bruke 

bestemte ord og uttrykk før informanten selv valgte for eksempel hvilke begreper han eller 

hun ville bruke for å snakke om seg selv eller andre (eks. hvit, etnisk norsk, brun, mørkhudet, 

etnisk minoritet). Jeg oppfattet dette som svært nyttig for å finne ut av hvilket språk 

informanten selv ønsket at brukes, og følte samtidig at det gjorde at jeg som forsker kunne 

Opplevde i 

utlandet å få 

spørsmål hver dag 

om sin bakgrunn. 

Ganske slitsomt.  «Jeg bodde i London i [flere] år 

og da fikk jeg jo spørsmålet hver 

eneste dag liksom, av alle mulige 

folk.»  

Hvor man 

befinner seg 

påvirker hvordan 

man møtes av 

folk.  

Når det er folk 

man kjenner er 

det annerledes 

Veldig hyggelig «Hvis jeg får det [spørsmålet] så 

er det som regel av noen som jeg 

har blitt litt kjent med og da syns 

jeg det er veldig hyggelig. Veldig 

ofte så blir jeg kjent med folk og 

så spør de aldri, fordi de ikke tørr 

kanskje» 

Mange vet ikke 

helt hvordan de 

skal forholde seg 

til at noen har en 

synlig utenlandsk 

bakgrunn, av 

frykt for å si eller 

gjøre noe feil.  
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oppfattes som mindre fordomsfull. Hvordan man reflekterer rundt sin egen verden og sine 

erfaringer er noe som endres over tid. Det som kommer frem i intervjuene med informantene i 

denne oppgaven beskriver hvordan de ser på seg selv, den verden de er i og de menneskene de 

omgås slik det er nå. Ettersom identitet er noe som er flytende og i konstant endring, vil 

intervjuer med de samme informantene om 5 eller 10 år kanskje gi andre svar enn de jeg har 

funnet til dette prosjektet. Gilroy (2000, s. 98) beskriver identitet som et samspill mellom 

subjektive erfaringer om verden vi lever i og de kulturelle og historiske rammene disse 

subjektive opplevelsene formes i. Flere av informantene beskriver blant annet et endret syn på 

seg selv etter at de flyttet til en annen by i Norge eller til utlandet, basert på hvordan andre 

mennesker reagerer på dem og hvilke forventninger de møter.  

 

3.3.2 Min rolle 
Forskerens rolle er av betydning for forskningens resultater (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 

108). Man vil aldri kunne gå inn i et forskningsprosjekt helt uten ideer og tanker som er 

preget av forskerens egne opplevelser og erfaringer. Spesielt ettersom jeg selv ikke har 

samme bakgrunn som informantene og ikke har personlige erfaringer rundt dette tema, har det 

hele tiden vært viktig for meg å håndtere det på en måte som oppleves som rett for 

informantene og andre som har en norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder. Jeg har 

fra start følt på en stor respekt for datamaterialet og på takknemmelighet ovenfor 

informantene som vil dele sin historie. Samtidig opplevde jeg mange av informantene som 

veldig interesserte i og positive til prosjektet. Jeg fikk flere ganger direkte tilbakemelding på 

at dette er noe de oppfatter som nyttig og viktig å undersøke og at de stiller seg positive til 

tingene jeg spør om. I løpet av prosessen har jeg reflektert mye rundt egne erfaringer og egen 

rolle rundt dette tema. Jeg har spurt både meg selv og andre om jeg som hvit kan skrive en 

oppgave som omhandler blant annet hudfarge og rasisme. Merton (1972) beskriver et insider-

doktrine i vitenskapen som bygger på en idé om at kun svarte forskere virkelig kan beskrive 

og studere den svarte virkeligheten i fag som historie, sosiologi, psykologi eller antropologi. 

Følger man denne logikken vil kun kvinnelige forskere forstå kvinner, kun homofile forskere 

forstå homofile og videre kun franske forskere forstå det franske samfunnet osv. Dette vil føre 

til at tilgangen på kunnskap er reservert en lukket gruppe, hvor man som ekstern observatør 

ikke kan forstå eller forklare sosiale realiteter (Merton, 1972, s. 15). Dette vil også 

ugyldiggjøre forskningens mulighet til å forstå en sosial verden man selv ikke direkte er en 

del av. Det er likevel slik at man som forsker alltid går inn i noe påvirket av hvilke erfaringer 
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man selv har. Merton konkluderer sin tekst med ordene: «Insiders and Outsiders in the 

domain of knowledge, unite. You have nothing to lose but your claims. You have a world of 

knowledge to win.” (Merton, 1972, s. 44).  

Rogstad (2010) understreker at selv om en forsker alltid vil være påvirket av egen bakgrunn 

og erfaringer, og at personlig nærhet til tema i mange tilfeller kan gjøre tilgang enklere, skal 

man som forsker ved hjelp av metodisk analyse kunne gå inn i et tema uavhengig av dette. 

Analysen skal i tillegg ideelt sett kunne etterprøves av andre forskere og «funn skal med 

andre ord ikke være betinget av forskerens egen bakgrunn og erfaringer.» (Rogstad, 2010, s. 

289). I dette prosjektet har jeg ikke opplevd at noen har stilt spørsmål ved min bakgrunn og at 

jeg som hvit nordmann kan diskutere og jobbe med tema som rasisme og hudfarge. I enkelte 

situasjoner ble dette også direkte trukket frem som uproblematisk av informanten. Jeg har 

likevel av nysgjerrighet flere ganger fått spørsmål om jeg selv har noen form for utenlandsk 

bakgrunn eller hva som er grunnen til min interesse rundt dette feltet, og har forklart det for 

dem. Til enkelte har jeg også nevnt at min kjæreste har en utenlandsk far, noe som også vil 

kunne sies å ha påvirket mitt interessefelt og innblikk i temaet. 

 

3.3.3 Samtykke og konfidensialitet 
En viktig del av kvalitativ forskningsmetode, i form av intervjuer, er å være bevisst 

informantenes forståelse av sin rolle i prosjektet og hvordan det personen sier vil bli behandlet 

(Kvale og Brinkmann, 2017, s. 106-107). Man har et ansvar som forsker for å gjøre etiske 

vurderinger rundt anonymitet, sensitive data, informantenes sikkerhet og motivasjonen for 

deltakelse. Forskningsprosjektet mitt og intervjuguiden til oppgaven ble godkjent av Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) før prosjektet startet. Dette er noe alle informantene ble 

informert om gjennom et informasjonsskriv om prosjektet og personvern i forkant av 

intervjuet (se appendiks). Jeg har også understreket at de vil være anonyme og at ingen 

personopplysninger deles med andre. Flere av informantene ga uttrykk for at tema for 

prosjektet ikke er noe de opplever som sensitivt å snakke om eller at de ikke var spesielt 

bekymret for anonymiteten. Det er likevel viktig å bevare informantenes anonymitet, slik at 

de ikke føler seg utlevert eller at andre kan kjenne dem igjen. I den grad jeg refererer til 

informanter eller siterer det de sier, har jeg gitt dem andre navn, i tillegg til å endre på landet 

den ene forelderen kommer fra og i noen tilfeller kjønn.  
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4 Vanskelig å få plass i norskhetsbegrepet 
 

 

I de følgende kapitelene vil jeg gå inn i funnene fra datainnsamlingen og diskutere dette opp 

mot det gjennomgåtte teoretiske rammeverket. Analysen består av tre hoveddeler som viser 

variasjonen i materialet. Første del fokuserer på norskhet, og hvordan det er vanskelig å få 

plass i dette. Andre del tar for seg betydningen av hudfarge for erfaringer og identitet, mens 

siste del viser hvordan informantene i stor grad trekker frem sin bakgrunn som en styrke, for 

seg selv og i møtet med andre. Disse tre elementene av analysen bidrar til å svare på 

oppgavens problemstilling:  

Hva sier erfaringene til unge voksne, med en hvit norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig 

forelder om norskhetsbegrepet og identitet i det norske samfunnet? 

 

Som beskrevet i teorikapittelet, er det mange ulike måter å definere norskhet og flere ulike 

elementer legges til grunn for å beskrive dette; det kan være statsborgerskap, språk, kultur, 

etnisitet eller hudfarge. Både i forskningslitteraturen og blant informantene beskrives det å 

være norsk som et formbart begrep, som i stor grad kan defineres av den enkelte. Likevel er 

det gjennomgående enkelte sterke symboler som stadig blir trukket frem når informantene 

snakker som norskhet. Dette er ikke nødvendigvis slik de selv definerer eller ønsker at 

norskhet skal defineres, men er elementer som fortsatt står sterkt i den kollektive forståelsen, 

og som kan bidra til en følelse av ekskludering eller annerledeshet. Det er snakk om ting som 

ski og Kvikk Lunsj, friluftsliv, 17. mai, hytteliv eller bunad. Dette er ting som også trekkes 

frem i beskrivelser av nordmenn, gjort av utlendinger som prøver å fange den norske kulturen 

på opplysende og humoristisk vis i stilen «slik blir man norsk» (se Blake, 2006; Desjardins, 

2017). Jeg har valgt å kalle dette for symbolnorske elementer. De samme elementene finner 

Lynnebakken og Fangen (2011, s. 139) som betydningsfulle i sin forskning på norskhet.  

 

Hylland Eriksen (1993, s. 27) mener man må skille mellom kultur og identitet, og at generelle 

forestillinger om hva det norske er, ikke samsvarer med hvordan folk opplever sin egen kultur 

og hverdag. I 1993 viser Hylland Eriksen til at selv om man har inntrykk av at «alle» 

nordmenn drar på hytta i påska, så gjelder det i realiteten kun 13%. Likevel er dette noe som 

trekkes fram som typisk norsk gjentatte ganger. Etter en gjennomgang av disse symbolnorske 
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elementene, vil jeg gå inn på hvordan norskhet i stor grad knyttes til hvithet, og deretter 

avslutte med det informantene i oppgaven selv legger i det å være norsk og hvordan dette 

gjøres til vurderingsgrunnlag for om de selv føler seg norske eller ikke.  

 

4.1 Symbolnorske elementer i norskhetsbegrepet 

4.1.1 17. mai og bunad 
Symboler er en måte å tydeliggjøre og synliggjøre en nasjon innad og er med på å bygge opp 

grenser til andre nasjoner utad (Elgenius, 2011). Nasjonale symboler og seremonier, som 

nasjonaldager, er med på å bekrefte identitet, nasjonale myter og fortellinger. Grunnlovsdagen 

i Norge, 17. mai, er en folkefest det er stor oppslutning om. Det er for mange den norskeste 

dagen, hvor nasjonale symboler som flagg, bunad og nasjonalsangen kommer frem over hele 

landet (Brottveit, Hovland og Aagedal, 2004, s. 10). Nasjonale feiringer kan bidra til å samle 

befolkningen rundt en felles identitet, på tross av ulikheter (Elgenius, 2011). Institutt for 

kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fant i deres Grunnlovsprosjekt (2013-2015) at 

17. mai, kanskje litt overraskende, er en dag hvor mange innvandrere føler seg spesielt 

inkludert pga. de store folkemengdene i gatene og fellesskapsfølelsen (Kifo, u. å.). 17. mai-

feiringen er en av de tingene flere av informantene trekker frem som sentral for 

norskhetsfølelsen, på positiv eller negativ måte. Uavhengig av i hvilken grad man deltar i 

feiringen av 17. mai, er dette en dag det er knyttet følelser til og en dag hvor man kan kjenne 

på og vurdere sin egen plass i det norske samfunnet. Det har flere ganger blitt diskutert om 

man for eksempel kan bruke andre flagg enn det norske på 17. mai og hvem som får gå med 

bunad (Elgenius, 2011, s. 176). En av informantene, Mariya, beskriver hvordan hun selv ikke 

turte å få bunad av familien i konfirmasjonsgave, av frykt for at andre skulle mene at hun ikke 

kunne bruke den, basert på hennes utseende. Hun hadde opplevd at klassekamerater tidligere 

hadde kommentert på andre med utenlandsk bakgrunn som gikk i bunad og mente at det ikke 

passet seg. En annen informant trekker også frem 17. mai i forbindelse med norskhetsfølelse, 

men føler selv ikke noe begeistring over feiringen eller at norskhetsfølelser er noe han kan 

relatere seg til. Det å ikke kjenne en positiv følelse og patriotisme knyttet til denne dagen 

setter han dermed i sammenheng med å ikke føle seg norsk. Buxrud og Fangen (2017) har 

studert norske ordføreres 17. mai-taler og sett på hvordan innvandrere omtales i talene. De 

finner et stort fokus på diversitet og lite problematisering av immigrasjon og integrering, til 

sammenlikning med det man kan finne i andre politiske taler og uttalelser. Det er i mange av 

talene et fokus på å «stå sammen», selv om de likevel finner ulike nyanser basert på 
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ordførerens politiske bakgrunn, og en viss opprettholdelse av oss/dem skiller. Funnene til 

Buxrud og Fangen viser hvordan det hele tiden foregår en diskusjon rundt hvem som 

oppfattes som en del av norskhetsbegrepet, ikke bare blant innbyggere i Norge, men også i det 

offentlige rom og i politikken. Denne diskusjonen, direkte uttalt eller mer skjult, kan bidra til 

at de som har en form for innvandrerbakgrunn må ta stilling til sin egen plass i 

norskhetsbegrepet.   

 

4.1.2 Idrett -ski  
Et annet element i norsk nasjonal identitet er vintersport. Idrett er et symbol på nasjonal 

identitet, og norsk etnosentrisme forsterkes rundt store sportsarrangementer (Andersson, 

2007, s. 21). OL på Lillehammer i 1994 førte med seg en debatt om nasjonal identitet og 

hvordan man skulle fremstille seg som nasjon (Hylland Eriksen, 1993, s. 15). Da Norge vant 

over Brasil i fotball-VM i 1998, var det også en folkefest over hele landet, med mange 

nasjonale symboler som flagg og nasjonalsangen (Brottveit, Hovland og Aagedal, 2004, s. 

140). Nesten samtlige informanter trekker frem ski og vintersport som noe de knytter til det å 

være norsk og at det ofte er i forbindelse med sportsarrangementer at følelsen av å være 

annerledes, eller å ikke bli oppfattet som norsk, er sterkest. Dette er gjerne situasjoner hvor 

man direkte eller indirekte blir konfrontert med en sterk norskhetsfølelse rundt seg og hvor 

man, i likhet med på 17. mai, tvinges til å reflektere over sin plass i dette, uten at det er noe de 

tenker mye over til daglig. En informant forteller at hun som barn følte seg veldig dårlig til å 

gå på ski, sammenliknet med de andre barna på skolen. «Jeg hata å gå på ski fordi da trodde 

jeg at, det eneste jeg kunne tenke meg var grunnen til at jeg var så ræva på ski var, det må jo 

være fordi faren min er fra Afrika liksom, at jeg ikke er født med ski på beina, den greia» 

(Mariya). I ettertid har hun skjønt at hun ikke hadde spesielt godt skiutstyr, noe som bidro til 

at hun ikke fikk det til ordentlig som hun ville. Som barn var hennes eneste logiske forklaring 

at hennes anstrengte forhold til ski hadde med hennes bakgrunn å gjøre og hun lette derfor 

ikke etter andre mulige forklaringer. Denne rasialiserende forklaringen som reduserer henne 

til sin bakgrunn og sitt utseende, kan oppleves som begrensende og speiler hvilke reaksjoner 

og forventninger hun kan ha møtt fra andre. Utseende, hudfarge og den ene forelderens 

innvandrerbakgrunn gis så sterk betydning at karakteristikker og forklaringer rundt personen 

settes i sammenheng med dette. Marit forteller også at hun føler seg ekstra lagt merke til i 

skisporet: «Når jeg går på langrenn i Nordmarka, jeg møter jo aldri andre brune mennesker på 

langrenn liksom, aldri. Jeg har, det har aldri skjedd, og hvis jeg hadde møtt noen så hadde jeg 

faktisk stoppet og snakket med de liksom (ler).» Dette viser noen av forventningene til hva 
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nordmenn gjør og hvordan en nordmann ser ut. Maya forteller om en annen situasjon rundt et 

sportsarrangement hvor hun kjente på ubehag:  

 
Sist gang det skjedde, det er faktisk ikke så lenge siden, da skulle vi på landslagskamp. 

Det var masse folk og så kjøpte kjæresten min et sånn der skjerf hvor det sto Norge på og 

så mente han jo ingenting med det, men så la han skjerfet rundt meg og så sa han: ‘nå er 

du norsk’. Som han mente sånn, nå har du flagg på deg liksom. Og da hadde jeg ikke 

verdens beste dag, jeg var sliten, jeg var nok litt lei meg for noen andre ting og da bare 

sank magen min for da plutselig, så kan det treffe (Maya) 

 

Maya forteller at ubehaget hun kjente kom overraskende på både henne og hennes kjæreste. 

Tvilen rundt hennes plass i norskhetsbegrepet er noe hun trodde hun var ferdig med og hun 

hadde ikke tenkt at en kommentar uten baktanker fra en person som står henne nært kunne 

påvirke henne på den måten i voksen alder. Selv når man står sikker i sin egen rolle og plass i 

samfunnet, er det ytre faktorer som kan påvirke følelsen av tilhørighet.  

En annen informant forteller: 

 
Intervjuer: Men er dette noe du har tenkt en del over [hva det vil si å være norsk]?  

Informant: Det dukker jo opp fra tid til annen, spesielt når det er snakk om noe sånn VM 

eller (ler) alt mulig sånn. Gjerne i forbindelse med sport eller uansett hva det er. 

 

I dette tilfellet er det også den nasjonalistiske følelsen og stoltheten over idrettsprestasjoner 

som fremkaller refleksjoner rundt ens plass i norskhetsbegrepet. I Storbritannia ble nasjonal 

lojalitet og integrering satt i sammenheng med sport da den konservative politikeren Norman 

Tebbit i 1990, i forbindelse med en cricketkamp mellom England og India, spurte «hvem 

heier de på?», med referanse til den britiske populasjonen med asiatisk bakgrunn (Fletcher, 

2011, s. 614). For ham var den ultimate testen på integreringen i Storbritannia koblet opp mot 

det å heie på England, og ikke på sitt hjemland eller det landet foreldrene opprinnelig kommer 

fra, når landene spiller mot hverandre. Dette har i etterkant blitt referert til som «the cricket 

test», noe Tebbit mente de fleste innbyggerne med migrasjonsbakgrunn ville strøket, og at det 

å ikke heie på England utgjør en trussel for den britiske nasjonale kulturen (Fletcher, 2011, s. 

615). Sport og idrett er en del av et nasjonalt fellesskap og er et symbol på lojaliteten til en 

nasjon. Det kan ses som en vennskapelig form for kamp mellom nasjoner for å vise styrke og 

stolthet, men med flere symbolske likheter som man finner i konflikt og militære kamper. I en 



 

 39 

rapport fra Makt- og demokratiutredningen, basert på ulike survey-undersøkelser gjort i de 

skandinaviske landene, finner man at et «fellestrekk mellom dei skandinaviske landa er at 

‘landslaga innen ulike idretter’ og ‘natur og landskap’ blir oppfatta som viktige [nasjonale] 

symbol» (Aagedal, 2003, s. 35). Fra å se på idrettens betydning, skal jeg gå videre til å se på 

symbolikken rundt natur og friluftsliv koblet opp mot norskhetsbegrepet.  

 

4.1.3 Natur og friluftsliv 
I tillegg til idrett og skisport, har naturen generelt en sentral plass i norsk kultur og norsk 

historiefortelling. Både i folkeeventyrene og i billedkunsten er dette tydelig. «Naturen og 

naturdyrkelsen har hatt en sentral plass. Norsk enhetskultur blir i denne sammenheng forstått 

som grunnlaget for en særegen nasjonal identitet.» (Bjørkås, 2003, s. 452). Naturens 

betydning ser man også gjennom hvordan Norge markedsføres til turister og selges inn som 

vilt, øde, eventyrlig og eksotisk (Steen Jacobsen, 1991). I nyere tid har NRK med stor suksess 

laget flere versjoner av såkalt sakte-tv, både fra togstrekninger, hav og kyst, fjellturer og 

dyreliv, som viser flotte bilder av norsk natur. Dette er med på å bringe fram nasjonal stolthet 

gjennom presentasjonen av natur (Svendsen og Nøkling, 2019). En av informantene som kom 

til Norge som barn, opplevde å kjenne på manglende kompetanse sammenliknet med andre 

barn når det kom til friluftsliv og lek ute. Dette gjorde også at hun opplevde å skille seg mer 

ut, ettersom hun ikke hadde den samme kompetansen og interessene som de andre barna. 

Også lek og aktiviteter på skolen var i begynnelsen utfordrende ettersom man i friminuttene er 

mye ute.  

En annen av informantene som var aktiv i speideren i mange år som barn, opplevde her å 

møte på spørsmål og antakelser om hva han skulle være med på og ikke, antakelser om at han 

ikke spiste svin eller skulle være med i kirken, selv om det var noe han gjentatte ganger hadde 

vært med på. Han opplevde det som en begrensning å bli møtt med forventninger om at han 

ikke skulle eller fikk lov til å være med på de samme aktivitetene som andre norske barn:  

 
Det var generelt bare sånne hverdagslige ting som var helt åpenbart at andre barn skulle 

være med på, men på grunn av min hudfarge så var det ikke naturlig at jeg også skulle 

være med på det. Og det skjønte jeg liksom aldri, hvorfor det var sånn, så jeg ble alltid 

veldig fort lei meg når jeg ikke ble invitert med på ting. 

 

Spesielt for barn kan det være vanskelig å forstå de antakelsene og fordommene de møter hos 

andre og hvorfor dette legger begrensninger på hva de skal være med på, sammenliknet med 
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andre barn. Mange av de elementene som har blitt bygget opp som en del av en felles nasjonal 

identitet finnes blant de tingene som har blitt gjennomgått her. Det som har en samlende 

effekt som mål, kan på motsatt side også ha en ekskluderende bakside. Som Calhoun (2007) 

skriver, er nasjonalstaten og nasjonal identitet noe som fortsatt står sterkt og som man ikke 

kommer utenom å forholde seg til. Spørsmålet er heller hvordan den nasjonale identiteten som 

sørger for sammenhold og tilhørighet også skal være et flytende begrep, med rammer som 

former seg og endrer seg over tid.  

 

4.2 Norskhet knyttet til hvithet 

«Mamma var jo, hun er veldig norsk holdt på å si, blond og hele pakka ikke sant» (Adam) 

 

Sitatet over viser et eksempel på hvordan norskhet knyttes til en diskurs om hvithet. 

Informanten har selv lys hud og har ikke opplevd i stor grad at noen legger merke til hans 

utenlandske bakgrunn ettersom han, som han selv sier, ikke skiller seg ut i mengden. Uansett 

hvilket utseende informantene selv har, trekker alle frem det at de tror hudfarge spiller en 

rolle for om man antas å være norsk, eller snarere om man føler at folk antar at man ikke er 

norsk. «‘Hvithet’ er nå blitt en underforstått dimensjon ved det å være ‘norsk’ som det sjelden 

er god tone å snakke høyt om» konstaterer Gullestad (2002b, s. 156). Det er ikke slik at 

kulturhistoriske og tradisjonelle elementer i det norske samfunnet er noe negativt i seg selv, 

eller at dette per definisjon opptrer ekskluderende. Det er heller reaksjoner man får fra andre 

dersom man tar del i dette, som flere av informantene opplever som utfordrende, og det at 

enkelte tradisjoner, aktiviteter eller symboler kobles til et bestemt utseende. 

 

Informanter forteller at de som barn ikke ønsket å være annerledes og at de derfor ofte tok 

avstand fra sin fars kultur og det som kunne forsterke følelsen av annerledeshet. Marit 

understreker ikke bare at hun som barn ønsket å være norsk, men at hun ønsket å være hvit: 

«Jeg tror jeg hadde egentlig et behov for å ta avstand fra hudfargen min liksom eller bare sånn 

grunnleggende, jeg ville egentlig bare være hvit og ha rett hår.» Ønsket om å være hvit er 

knyttet til et ønske om å passe inn. Dette er for de fleste informantene noe som var mest 

fremtredende som barn og som har blitt mer borte med alderen. For noen er likevel forholdet 

til hudfargen noe de fortsatt finner utfordrende. En av informantene forteller at hun kan føle 

på irritasjon mot seg selv, ettersom hun ikke føler hun klarer å få andre til å se henne slik hun 

ønsker, selv om dette er knyttet kun til hennes utseende.  
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Det er jo hudfargen min som gjør at jeg ikke vet, eller jeg vet jo at jeg er norsk, men jeg 

vet ikke om alle andre vet at jeg er norsk. Og da blir jeg litt sint på dem, fordi de på en 

måte setter en barriere for meg og at jeg ikke klarer å på en måte fremstille meg selv på 

den måten. (Hadia) 

 

Ifølge Hadia kunne hun ønske at hun med sin brune hud kunne passe inn i norskhetsbegrepet 

uten at det stilles spørsmål ved dette, men slik opplever hun ikke at det er:  

 

Nei, det er ikke plass til meg i det begrepet egentlig. Hvis du skal ta gjennomsnittet da, 

jeg tror det gjennomsnittet tenker på når de tenker norsk er jo hudfarge. Det er ikke så rart 

da, med tanke på at Norge har på en måte vært en stat bestående hovedsakelig av 

mennesker med hvit hud. Men akkurat nå så tror jeg ikke at jeg er norsk med første 

øyekast, det er liksom ikke den naturlige kategorien, men jeg tror det blir det veldig fort 

når folk snakker med meg og hører dialekten min (Hadia). 

 

Det er ifølge henne plass til henne i kategorien norsk, men førsteinntrykk og fordommer hos 

folk som ikke kjenner henne føles som et hinder. Når norskhet i stor grad er knyttet til hvithet, 

blir det umulig for ikke-hvite mennesker å passe inn. Informantene i Lynnebakken og 

Fangens (2011) studie knytter på samme måte det å være norsk til et bestemt utseende og 

etnisk opphav.  

 

Også de informantene jeg har snakket med som har lys hud, trekker frem hudfarge som en 

faktor for om de oppfattes som norske eller ikke. Det at de ikke skiller seg mye ut, gjør at de 

heller ikke får mange spørsmål om hvor de kommer fra. Det at de har en utenlandsk far er 

snarer tvert imot noe det kan stilles spørsmål ved. 

 
Jeg får jo alltid høre at jeg ikke ser utenlandsk ut og at, ja, det er veldig få som tenker på 

meg som noe annet enn norsk, så jeg har nok på en måte fått veldig mye, white privilege. 

Jeg har aldri kjent noe på å bli behandlet annerledes. Så der har jeg vært heldig, hvis man 

kan si det sånn. Jeg gir på en måte alltid det første, vanlige norske inntrykket. (Ellen) 

 

En av informantene forklarer at hun opplever at det ligger visse forventninger om hvordan 

man er som person knyttet til utseende og bakgrunn. I forbindelse med jobbsøking prøver hun 
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å fremstå som «norsk» for å bli tatt seriøst eller for å gi et godt inntrykk. Dette kan gjøres 

gjennom tilpasning av språk, klesstil eller hår: 

 
Iblant så tenker jeg at når jeg er på jobbsøk da, så må jeg se så norsk ut som det går an. Vi 

må tenke på sånn, vil du bli tatt seriøst eller hvis du vil at folk skal like deg så må du 

tenke på -hvordan kan jeg være den mest norske jenta jeg kan, uten å være hvit (Leah). 

 

Denne kroppslige tilpasningen møter også Sandset (2019) blant informantene han har 

intervjuet. Studier fra USA viser også at hårstil har betydningen for oppfattelsen av etnisk 

tilhørighet hos andre (Sims, Pirtle og Johnson-Arnold, 2019). I tillegg handler dette, som 

nevnt i teorikapittelet, om majoritetens definisjonsmakt over hvem som skal få «være norske» 

og hvem som må tilpasse seg (Løvgren og Orupabo, 2011). Denne typen erfaring viser at 

informanten forsøker å gi et inntrykk som tilsvarer en bestemt forventning om adferd eller 

egenskaper. Når hun sier hun vil fremstå som så norsk som mulig, uten å være hvit, viser dette 

at hun ikke tror det å være som hun er oppleves som godt nok for en arbeidsgiver. Hun frykter 

at hun ikke fremstår som en aktuell kandidat, fordi hun ikke har hvit hud.  

Selv om informantene ikke selv ønsker at det skal være sånn, uavhengig av hvilket utseende 

de selv har, så er de alle tydelig på at den diskursen som eksisterer rundt hva det vil si å være 

norsk, i stor grad knyttes til en forventning om å være hvit. Hudfargen og utseendet står på så 

måte sterkere enn kulturell praksis og aktiviteter. Det holder ikke at man passer inn i bildet på 

en nordmann i bunad eller på ski, hvis man ikke har det utseendet det forventes at en 

nordmann har, slik informantene opplever det. At norskhet knyttes til hvithet er også noe som 

kommer frem i Zhaos (2013) studie av utenlandsadopterte, som til en viss grad har liknende 

erfaringer som informantene i denne oppgaven. Det ikke-hvite gjøres til et speilbilde av det 

norske, som et tegn på hva det norske ikke er. Som ikke-hvit plasseres mennesker fort i en 

ikke-norsk fortelling. Dette er en del av rasialiseringen, som ikke går ut på at noen mennesker 

behandler andre på rasistiske måter, men at det skaper skiller mellom «oss» nordmenn, og «de 

andre». Crettons (2018) har studert hvithet i Sveits, et land likt Norge ved å være lokalisert i 

Europa, men ikke være del av EU og uten kolonihistorie som flere andre europeiske land. 

Hun finner også at rasialisering av «den andre» finner sted og at hvithet i stor grad definerer 

strukturer rundt nasjonal identitet. Cretton finner også i samme studie, at man benekter 

rasisme og at også mange med innvandrerbakgrunn selv føyer seg etter denne oppfatningen.  
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4.3 Selv definere det å være norsk, men.. 

«Det er litt sånn, alle definerer norskhet ulikt, alle har sin egen definisjon av det. Jeg tror på en måte at 

det, altså man er norsk hvis man føler seg norsk liksom.» (Marit) 

 

Mange av informantene mener, som Marit, at det i stor grad er opp til den enkelte å selv 

definere hva det vil si å være norsk. Hvis man føler seg norsk, og ønsker å være det, så er man 

også det, mener flere. I det tilfellet er det ikke eksterne eller formelle krav som stilles, men 

hva en person selv opplever som trekkes frem som det viktigste. På spørsmål om hva som 

ligger i det å være norsk svarer også Hariette: «Kanskje aller mest en følelse. Jeg føler meg jo 

norsk, men jeg kan stille spørsmål ved det ved ytre bemerkninger». Hun kjenner seg sikker på 

at hun føler seg norsk, samtidig som hun selv betviler dette når andre har kommentarer som 

tilsier noe annet.  

 

Språk nevnes som en viktig faktor for norskhet. Om man ikke har norsk som morsmål eller 

kan det flytende, så bør man kunne gjøre seg forstått på norsk, mener noen av informantene. 

Språket er også en kilde til humor og referanser i hverdagen, noe som bidrar til et fellesskap 

og felles forståelse. Mange av informantene i oppgaven har dialekt fra ulike steder i Norge. 

Dette mener de understreker at de er norske i møtet med andre. I enkelte situasjoner opplever 

de at andre reagerer med overraskelse når de hører at de har en distriktsdialekt, som i 

eksempelet under fra intervjuet med Amina:  

 

Intervjuer: Men føler du at folk på en måte betviler at du er norsk? 

Informant: Ja, det skjer jo. Ofte. (Tenker). Det er jo veldig ofte at folk blir overrasket, 

spesielt siden jeg har dialekt, så, ja, så opplever jeg at de ikke tror det og så åpner jeg 

munnen og de bare ‘å, ja!’ 

 

En annen informant som bodde sine første leveår i farens hjemland forteller at hun ikke 

snakket så bra norsk da hun først flyttet til Norge. Dette var noe som gjorde at andre så henne 

som utlending. Etter hvert som språket ble bedre, var det ikke lenger noen som opplevde 

henne som utlending, ettersom hun i utseende ikke skilte seg ut fra flertallet. I tillegg tilla hun 

seg den lokale dialekten på stedet hun vokste opp slik at det ikke lenger var noen som reagerte 

på språket hennes.  
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For noen knyttes det å være norsk til en følelse av patriotisme. En informant beskriver det slik 

og forteller at det er noe hun selv ikke kjenner noe på:  

 
Intervjuer: Men hva legger du i det å være norsk da? 

Informant: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva folk, sånn at du liksom, at du føler noe form for 

nasjonalistisk stolthet eller patriotisme da. Jeg har ikke noe sånn, jeg føler ikke at det på 

en måte, jeg kjenner ingen ting. 

 

Ettersom hun selv ikke kjenner på noe form for nasjonal stolthet eller for eksempel glede når 

norske idrettsutøvere vinner verdensmesterskap, er hennes egen oppfatning at hun ikke føler 

seg spesielt norsk, men heller som en europeer i generell forstand.  

 

Det er ikke slik at informantene nødvendigvis ønsker å passe inn i bildet på det norske og de 

elementene som mange trekker frem som særnorske. Det er ikke alle informantene som 

ønsker å definere seg som norske, som i eksempelet over, eller ikke bare som norske i andre 

tilfeller. Det ligger en frihet i det å selv kunne velge hva man legger i begrepet. Det å være 

norsk er heller ikke noe som ekskluderer det å også føle tilhørighet til noe annet. Dette gjelder 

også dersom man ikke har mye kunnskap om en annen kultur og et annet land som en av dine 

foreldre kommer fra. Informantene uttrykker et ønske om å selv være den man vil i det norske 

samfunnet og at det skal være rom for dette.  

Samtidig er det vanskelig å lage sin egen definisjon av norskhet, dersom dette betviles av de 

du møter. Som beskrevet i teorikapittelet forstås identitet innenfor den teoretiske retningen 

symbolsk interaksjonisme, som samhandling med seg selv og med andre (se kapittel 2 -

Blumer, 1966). Gjennom sosiale interaksjoner søker man bekreftelse på den man er fra andre 

medlemmer av samfunnet. Det kan oppstå konflikt når den personlige identiteten ikke 

samsvarer med slik andre oppfatter en. Mange av informantene syns det er krevende å hele 

tiden blir spurt hvor man egentlig er fra. Det er ikke spørsmålet i seg selv som er 

problematisk, men måten spørsmålet stilles og hva personen forventer å høre. Hvis dette er 

noe av det første en fremmed spør om, kan det oppleves veldig negativt. «Jeg syns det er 

skikkelig, skikkelig respektløst å drive å henge seg opp i den detaljen der når du skal møte 

nye mennesker. Det er fælt. Jeg syns bare det er dårlig gjort» sier en av informantene. Andre 

opplever spørsmålet som mindre krevende, forutsett at personen har en genuin interesse og 

ikke bare er ute etter å plassere i bås. Som Goffmann beskriver gjennom stigma-teori, gis man 

allerede gjennom sitt utseende, en sosial identitet som folk forventes å bekrefte.  
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I dette kapittelet har jeg gjennomgått det som kommer frem i datamaterialet rundt 

norskhetsbegrepet. Vi har sett at det fortsatt er tradisjonelle elementer som knyttes til det å 

være norsk som skisport, friluftsliv, bunad og nasjonaldag. Ikke bare kan det oppleves som 

vanskelig å få plass i norskhetsbegrepet dersom man ikke tar del i disse symbolnorske 

elementene, men også dersom man gjør det opplever flere informanter å kjenne på en sosial 

motstand hos enkelte andre nordmenn. Dette understreker det tidligere forskning også har 

funnet; at norskhetsbegrepet i stor grad kobles opp mot hvithet og et bestemt etnisk utseende, 

noe som gjør det vanskelig for mennesker med et ikke-hvitt utseende å få plass. Det er ikke 

nødvendigvis slik at nordmenn mener at de med et ikke-hvitt utseende ikke er norske eller 

ikke ønsker at de skal få være det. Så lenge spørsmål som ‘hvor kommer du egentlig fra?’ 

likevel er en del av hverdagen, uansett intensjonen bak spørsmålet, så oppleves det som 

krevende for de som selv kjenner seg som og er en del av det norske samfunnet, men som må 

forsvare sin plass. I det neste kapittelet skal vi se nærmere på hudfargens betydning, både for 

opplevelser og for identitet.   
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5 Hudfarge har betydning: 
 

 

En kritikk mot å ikke bruke ordet «rase» i Norge og norsk språk, er at man gjennom dette blir 

naiv for den betydningen hudfarge og andre fenotypiske trekk har for en persons erfaringer, 

opplevelser og identitet. Kritikere mener også det fører til at man ignorerer forekomsten av 

rasisme og rasistiske holdninger (Song, 2018). Å være «fargeblind», at man ikke ser 

hudfarger, underbygger også en virkelighetsforståelse som ikke stemmer med personlige 

opplevelser. Man kan ikke ignorere betydningen hudfarge har for en persons møte med 

samfunnet, og gjennom dette også oppfattelsen av seg selv. I samtaler med informantene i 

oppgaven kommer det tydelig frem hvilken rolle hudfarge spiller og hvordan dette er ulikt i 

ulike perioder av livet, ulike steder i Norge og i møtet med ulike mennesker. I det følgende 

kapittelet vil jeg se nærmere på hudfargens betydning for opplevelser og for identitet. 

 

5.1 Hudfarge påvirker opplevelser og erfaringer 

5.1.1 Stereotyper og rasisme 
Man finner rasisme i det norske samfunnet i dag, på flere ulike nivå, både i form av direkte 

kommentarer og i mer subtil form. En informant, Amina, forteller at hun opplever å føle seg 

mistenkeliggjort enkelte ganger for eksempel når hun går inn i en butikk. Dette har hun 

opplevd flere ganger både i Norge og i utlandet. Hun anstrenger seg for å ikke oppfattes som 

mistenksom, som noen som kommer til å stjele noe fra butikken, og føler seg ekstra nøye 

observert av de ansatte i butikken. Også på et utested, hvor hun nettopp hadde kommet 

innenfor døra, ble hun bedt om å dra fordi de ansatte mente hun hadde stjålet en veske fra en 

annen gjest. Dette beskriver hun som en sår opplevelse fordi hun innså at denne situasjonen 

kun oppsto på grunn av hennes hudfarge. Goffmanns stigma-teori, som beskrevet i 

teorikapittelet, knytter utseende opp mot forventninger om adferd. Basert på utseende kan 

mennesker kategoriseres som en trussel. Denne mekanismen finner man i det en person føler 

seg ekstra observert i situasjoner hvor andre tror de skal gjøre noe ulovlig eller truende. 

Hariette har også opplevd å få direkte stygge kommentarer og skjellsord, å bli dyttet og bedt 

om å dra tilbake dit hun kommer fra, spesielt ute på byen. Hun forteller om en konkret 

situasjon: «Vennene mine var helt sånn forferdet på en måte og tror jo ikke at det skjer og så 

er jeg sånn, jeg blir jo glad for at dere ikke syns at dette er vanlig oppførsel samtidig som jo 
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det skjer, men som regel så skjer det ikke så tydelig, så det er bare en følelse man går og 

kjenner på.» Det er ekstra vanskelig å forholde seg til rasistiske og stereotypiske holdninger 

når det ikke er så direkte uttalt som i denne situasjonen. Rasistiske kommentarer oppleves 

som en ensom kamp for den som blir truffet, ettersom andre rundt ofte ikke griper inn eller 

sier ifra. Det gjør at man som person står alene med ansvaret i stedet for at dette er noe man 

jobber med og viser som samfunn at man ikke tolererer. Som Gilroy (2004) argumenterer er 

et viktig steg i arbeidet mot rasisme å anerkjenne at rasisme finnes og at det er et 

samfunnsproblem. Man kan ikke legge ansvaret for endring bare over på de som opplever 

dette.  

 

Selv om rasistiske holdninger eller ytringer ikke alltid er like direkte og i den klassiske 

betydningen av ordet, basert på ideer om menneskeraser og hierarkier, så finner man også i 

Norge stereotyper og fordommer mange møter og må leve med i hverdagen. I samtaler med 

informantene i oppgaven er det flere som forteller at de gjerne vil tro det beste om folk de 

møter og kommentarer de får, men at ubehagelige opplevelser gjør at de alltid føler de må 

være «på vakt» og analysere situasjonen. De ønsker å la tvilen komme folk til gode, samtidig 

som det er anstrengende å hele tiden lure på hvordan folk vil forholde seg til dem med deres 

hudfarge. «Som regel så skjer det ikke så tydelig så det er bare en følelse man går og kjenner 

på, men er litt usikker på sånn, har jeg rett til det, er det bare jeg som er nærtagende nå?» spør 

Hariette om en situasjon hvor noen påpeker noe rasistisk. Hun forteller videre at «det er så 

mange situasjoner som man lar passere fordi, nei, det var ikke så ille, men det var jævlig 

ubehagelig og jeg går jo og tenker på det kjempe lenge selv om for mange så er det bare 

passé.» Rasistiske opplevelser og tvilen det medfører setter seg i kroppen. Mariya og Leah 

forteller også om at de kan ha i bakhodet i hverdagen, på arbeidsmarkedet eller boligmarkedet 

at hudfargen kan spille negativt inn. Selv om de vet at det også godt kan være andre faktorer 

som gjør at de ikke alltid velges, ligger usikkerhet rundt hudfargen i bakhodet som en mulig 

forklaringsmodell.  

 

Stereotyper og seksualitet 

Stereotyper om mennesker med afrikansk opprinnelse knyttes ofte til seksualitet og det 

dyriske (Helland, 2019, s. 82). Marit forteller hvordan hun føler at hennes hudfarge og 

afrikanske bakgrunn blir både seksualisert og eksotifisert av andre: «Det kommer fulle menn 

bort til meg på byen og skal fortelle hvor sykt mye de elsker sånne damer som meg med sånne 

former og sånn hudfarge eller liksom, ja». Hun forteller at de fleste ubehagelige 
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kommentarene hun får er knyttet til stereotypier rundt hudfarge: «Spesielt altså sånn den 

eksotifiseringen da. At jeg på en måte er et eller annet spennende og spesielt og at man på en 

måte, ja, jeg vet ikke, tillegger hudfargen min et eller annet merkelig som ikke er meg da». 

Spesielt de kvinnelige informantene med afrikansk bakgrunn opplever mange stereotyper 

rundt kropp og seksualitet. Sett i lys av interseksjonalitetsbegrepet, kan man få en forståelse 

for ikke bare erfaringene som mørkhudet i Norge, men spesifikt erfaringene som mørkhudet 

kvinne. Disse erfaringene skiller seg på flere områder både fra det man kan erfare som 

mørkhudet mann og det man erfarer som kvinne generelt (Crenshaw, 1991). Flere av de 

kvinnelige informantene opplever å få spørsmål om hvor mye de koster når de går på gata, 

eller kommentarer på deres kropper og utseende, også i jobbsammenheng. En av 

informantene med et kunstnerisk yrke forteller om en slik situasjon: 

 
I jobbsammenheng så ble det en gang sagt sånn, fordi jeg stilte spørsmål ved noe jeg 

skulle gjøre, helt faglig sett, så fikk jeg svar – ‘ja, ja, jeg skjønner, fordi du er jo en 

vakker negresse, så når du beveger kroppen din så er det klart man får visse tanker’ og jeg 

bare sånn, å, ja! Jeg skjønner at han ikke mente noe vondt med det, men likevel så ble jeg 

helt satt ut. Og jeg tror det sier mer om ham og hva han tenker på enn hva jeg tenker på, 

men samtidig ble jeg sånn, oi, ok, dæven. 

 

Også i andre studier på rasisme i Norge kommer det frem at mange opplever at etnisk 

bakgrunn blir gjort relevant hvor det egentlig ikke er eller burde være det (Prieur, 2010, s. 76). 

Lundestad Joof (2018) beskriver på samme måte i hennes selvbiografiske bok at hun får 

mange kommentarer på sin kropp, og at folk gjør koblinger til prostitusjon. Den seksualiserte 

eksotifiseringen av mennesker med afrikansk opprinnelse skjer samtidig også med menn. En 

av informantene reflekterer over at hun som kvinne oftere knyttes til sex og prostitusjon enn 

hennes bror: «Samtidig så er det jo også en helt åpenbar seksualisert eksotifisering av svarte 

og brune menn og.» Stereotypene rundt svarte menn som seksuelt styrte, med en dyrisk 

oppførsel, finner man også i dag. Helland viser til fremhevingen av store kjønnsorgan for 

eksempel i karikaturtegninger laget av Thomas Knarvik (Helland, 2019, s. 88). I Christensen 

og Eriksens bok fra 1992 om stereotype forestillinger om svarte skriver de også om seksuelle 

stereotyper:  

 
Forestillingene om de svartes sanselighet og erotiske kapasitet gjaldt både kvinner og 

menn. Men for de svarte kvinners vedkommende tenktes dette først og fremst å gi seg 



 

 49 

utslag i villig og frodig tilgjengelighet -en imøtekommenhet ovenfor både svarte og hvite 

menn. De svarte menns seksualitet er derimot blitt oppfattet som mye mer aggressiv og 

truende. Svarte menn fremstilles som aktive og pågående, med utøylede lidenskaper og 

en umettelig lyst på hvite kvinner (Christensen og Eriksen, 1992, s. 117-118) 

 

Selv om dette i dag ikke er like uttalt som det man så i begynnelsen og midten av 1900-tallet, 

finner man fortsatt holdninger som baserer seg på dette. Maya reflekterer over andre 

stereotyper menn møter, og sammenlikner egne erfaringer som brun kvinne med det gutter 

eller menn opplever: «Jeg tror folk generelt er mye snillere med brune jenter, med mindre de 

går med hijab, enn de er med brune gutter. Du må være verdens snilleste brune gutt for å ikke 

få noen av de negative greiene og det slipper du som jente». Hun understreker samtidig at jo 

lysere brun hud man har, jo lettere «slipper man unna» negative kommentarer. I 

engelskspråklig litteratur brukes begrepet «colorism» for å referere til forskjellsbehandling og 

diskriminering ikke bare basert på hudfarge generelt, men basert på ulike grader av lys eller 

mørk hud, hvor de med en lysere brun hud ofte favoriseres eller behandles bedre (Glenn, 

2009). Mayas sør-asiatiske utseende er også mindre seksualisert ifølge henne selv, enn de 

stereotypene venninner med en form for afrikansk bakgrunn møter. Også andre informanter 

understreker at jo mørkere hud man har, jo verre rasisme møter man. «Jeg kjenner jo at jeg er 

glad for all rasismen jeg slipper da, som søsknene mine er utsatt for fordi de har to eritreiske 

foreldre og jeg er jo veldig, jeg merker jo både på utseendet og ja, at man er lysere i huden og 

jeg har rett hår og liksom de derre privilegiene der» forteller Mariya. De som har halvsøsken 

med to utenlandske foreldre opplever å kjenne på ulikhetene mellom deres og egne 

opplevelser på bakgrunn både av kjønn og hudfarge.  

 

Ta kontroll over situasjonen 

En «overlevelsesstrategi» for mange i ubehagelige situasjoner er å prøve å ta kontroll selv. 

«Jeg er jo ikke, overhodet ikke flau over å si hvor foreldrene mine er fra, men jeg liker ikke 

liksom helt den der at det bare skal være et spørsmål de skal stille meg, at jeg må på en måte 

forsvare noe, eller forsvare mitt utseende liksom. Det føles rart», forteller en av informantene 

om spørsmålet om hvor hun er fra. Selv om det ikke nødvendigvis er en rasistisk kommentar å 

spørre hvor noen egentlig er fra, så ligger det bak dette spørsmålet at man tenker at en ikke-

hvit person ikke er norsk. Ved å for eksempel få den som spør om dette til å selv måtte gjette, 

gir man ikke den som spør retten til å få et svar ut av det blå. Marit forteller om hvordan hun 

setter den som spør hvor hun egentlig er fra i en ubehagelig situasjon ved å spørre om de 
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egentlig lurer på hvorfor hun er brun. Når den som spør blir konfrontert med dette svaret blir 

de selv klar over hva som oppfattes å ligge bak deres nysgjerrighet: «Fordi hvis du spør hvor 

jeg er fra, så sier jeg hvor jeg er fra, fordi det er der jeg er fra. Hvis du lurer på hvorfor jeg er 

brunere i huden enn deg, så kan du spørre om det. Ja.» Det handler ikke i denne situasjonen 

om å henge ut den andre som rasist eller at spørsmålet i utgangspunktet alltid oppfattes som 

negativt ladet, men det handler om å tydeliggjøre både for en selv og for den som spør hva det 

egentlig er de spør om. Dette kan også bevisstgjøre folk hvordan deres spørsmål kan 

oppfattes. Maya forteller at hun gjerne kan beskrive seg selv som brun nordmann: «Brun 

nordmann liker jeg ofte å si, eller brun norsk. Da skjønner også folk at det er ikke vits i å 

diskutere og med en gang du tar inn hudfarge så blir folk ofte litt ukomfortabel (ler) så da, ja.» 

For mange av informantene er det ikke noe problematisk å hverken snakke om hudfarge eller 

å påpeke hudfarge, men det handler om hvordan det gjøres og det handler om å tydeliggjøre 

og bevisstgjøre folk på hva som ligger bak deres antakelser og nysgjerrighet. «Hvis det man 

skal si handler om at en person er svart, eller afrikaner, så formidler man jo det holdt jeg på å 

si. Man kan ikke bare si det som at det liksom er en sånn, det ordet snakker for seg selv, for 

det gjør det jo ikke» (Mariya). Informanter forteller også at de ofte blir møtt av folk som 

snakker engelsk til dem, spesielt i mindre byer. Det samme finner Sandset (2019) i hans 

studie av personer med samme bakgrunn som informantene i denne oppgaven. Antonsichs 

(2018) studie fra Italia viser også hvordan personer som er barn av migranter blir møtt med 

overraskelse når de snakker flytende italiensk, fordi deres utseende bryter med forventningen 

av hva en italiener er og hvordan de ser ut. Også i denne konteksten er det å være italiensk 

knyttet til det å være hvit. Når noen omtaler seg som brun nordmann er dette med på å endre 

diskursen rundt hvordan en nordmann forventes å se ut. 

 

5.1.2 Manglende forståelse fra hvite mennesker 
Som barn av en hvit norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder opplever flere av 

informantene i større eller mindre grad at de har ulikt utseende og ulike opplevelser enn sin 

familie på den ene eller andre siden. Waring og Bordoloi (2019) har sett på hvilken betydning 

fenotypisk likhet har for familiære forhold. Også i USA, hvor de har gjort sin studie, ser man 

at såkalte «biracial families» oppleves som å bryte med normalen (Waring og Bordoloi, 2019, 

s. 154). Flere av informantene i studien fra USA møter, som i denne oppgaven, antakelser om 

at de er adopterte når de er sammen med en forelder som ikke ser ut som dem selv, noe som 

kan føre til følelser av forvirring og frustrasjon. Flere av informantene i denne oppgaven 

forteller også at mor opplevde å få kommentarer og antakelser da de var yngre på at de ikke 
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var hennes barn eller at de var adopterte. Det samme forteller en av informantene at hun har 

opplevd også som voksen, da en av vennene fra Oslo møtte moren fra en annen by i Norge for 

første gang. Man gjøres ikke som barn nødvendigvis oppmerksom på sin families ulike 

utseende før dette blir påpekt av andre. Hariette forteller fra da hun var barn: «Noen spør 

hvordan det er å se annerledes ut enn resten av familien, og så har man kanskje ikke tenkt 

over det før noen andre påpeker det.» 

 

Enkelte informanter forteller at de i liten grad snakker om rasisme eller ubehagelige 

kommentarer med sin nære, hvite familie, fordi de ikke opplever å få forståelse for hva det er 

snakk om. På den ene siden er det enkelte som har familiemedlemmer som bruker ord og 

uttrykk de selv kunne ønske at ikke ble brukt. Andre møter uforståelighet når de uttrykker å 

ikke bli oppfattet som helt norske av enkelte («fargeblindhet», de forstår ikke at hudfarge skal 

spille en rolle) og enkelte opplever, spesielt i barndommen, å ville skåne sine foreldre mot det 

ubehagelige de opplever, fordi de ikke vil at foreldrene skal bli lei seg eller tro at de blir 

mobbet. Som barn av en hvit norsk og en utenlandskfødt forelder kan man potensielt møte på 

den ene siden, en mangel på forståelse for sin bakgrunn i møtet med andre utenfor familien, 

og på den andre siden kan man også møte en manglende forståelse fra familien når det 

kommer til erfaringer i møtet med andre. Dette er selvfølgelig noe som likevel varierer fra 

familie til familie.  

 

Bruker ord og uttrykk man ikke vil 

En av informantene forteller at moren gjerne bruker ordet «neger» når hun omtaler 

mennesker. Selv om informanten og søsken har sagt at de ikke syns noe om ordbruken, så 

møter de manglende forståelse fra mor. Hun skjønner ikke hvorfor de tar seg nær av det og 

hva som er problemet med å bruke ordet. Dette resulterer i at informanten er redd for å være 

vanskelig: «Jeg er veldig opptatt av, når jeg snakker med mamma om det, at det er liksom 

ubehagelig å være sånn prippen, når man sier sånn.» Ubehaget i møtet med manglende 

forståelse snus mot personen som syns det er ubehagelig, som føler seg prippen eller 

vanskelig. «Jeg syns det er litt forfriskende og, men samtidig så.. Jeg tror kanskje det har gjort 

at vi bare aldri har snakket om det når vi egentlig burde, fordi det har vært sånn ‘det er ikke 

noe problem’. Og det er ikke noe problem, men det er veldig viktig å snakke om» forteller 

informanten videre. Den manglende forståelsen speiler den såkalte «neger-debatten» i Norge 

på tidlig 2000-tallet hvor diskusjonen var sentrert rundt ordets betydning og hva som ligger 

bak bruken av det (Gullestad, 2002a, s. 174). Ønsket om ikke å være oversensitiv eller 
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prippen reflekterer en diskusjon rundt definisjonsmakt og hvem som har bestemmelsesrett når 

det kommer til omtalelsen av andre mennesker. En annen informant forteller om kampen på 

hjemmebane:  

 
Bestefar elsker jo å bruke ordet neger for eksempel og skjønner ikke, og han mener ikke 

noe vondt med det og ‘han arbeidet jo masse med negere på sjøen’ og så er det sånn, jeg 

skjønner deg, men selv om du ikke mener noe vondt med det så tar ikke det bort at det er 

mange som ikke liker det ordet og føler seg støtt av det. Den kampen tas igjen og igjen, i 

mange, mange år. 

 

I dette sitatet finner man i tillegg til en frustrasjon, en forståelse og unnskyldende holdning 

mot mennesker som ytrer seg negativt eller kommer med rasistiske bemerkninger. Dette ser 

man spesielt i møtet med barn eller eldre mennesker, som i eksempelet over (Prieur, 2010, s. 

76). Informanten uttrykker at bestefaren ikke mener noe vondt med sin ordbruk og prøver 

derfor å innta en forståelsesfull holdning, selv om hun egentlig ikke syns det er greit.  

En annen situasjon er når venner eller familie snakker negativt om mennesker med brun eller 

svart hud, utlendinger, eller andre grupper mennesker uten å se at de gjennom dette også er 

med på å opprettholde negative holdninger og stereotyper generelt, som også deres barn, 

barnebarn eller venner blir berørt av. Dette er en mekanisme om «unntaket som bekrefter 

regelen» (Helland, 2019, s.137-139). Møter man mennesker man liker fra en gruppe det er 

knyttet frykt og stereotyper til, gjøres dette til unntaket, i stedet for at man endrer holdningene 

til gruppen som helhet. «Men du er jo ikke sånn» er det flere som svarer dersom de gjøres 

oppmerksom på sine holdninger. Det handler ikke alltid like mye om hvilke ord man bruker, 

men hva som antas når man bruker de.  

 

Fargeblind 

En annen reaksjon fra familie er manglende forståelse for at man har andre opplevelser som 

hvit nordmann enn som brun eller svart nordmann. «Men du er jo bare helt norsk» møter 

enkelte av informantene som svar fra familie når de forteller om opplevelser hvor de møter 

andre holdninger. De ignorerer, antakelig med de beste intensjoner, at hudfarge kan spille en 

rolle og at dette er med på å skape andre erfaringer og fremme spørsmål rundt tilhørighet og 

identitet som man som hvit nordmann ikke møter på samme måte. Dette omtales gjerne som å 

være «fargeblind», at man ikke ser farge hos mennesker og at dette ikke er noe det skal tas 

hensyn til fordi man oppfatter at det ikke er noe forskjell (Beeman, 2012). Det å ha hvit hud 
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brukes gjerne som referanse mot alt annet, slik at det å være hvit innebærer det privilegiet det 

er å ikke være synlig (Kamaloni, 2019, s. 68). Å være fargeblind er derfor en misforstått tro 

på at hudfarge ikke er av betydning, som heller oppfattes som en manglende anerkjennelse av 

et problem. Barn’s (2013) studie av hvite mødre med utenlandsadopterte barn eller adopterte 

barn med annen etnisk bakgrunn enn dem selv viser at mødrene har ulike måter å håndtere 

forskjellene med sine barn. En av strategiene, som kan finnes igjen i det informantene i denne 

oppgaven forteller, er nettopp det å ikke legge betydning i forskjellene i utseende og kun 

fokusere på felles kultur i familien man vokser opp i. En undersøkelse om utenlandsadopsjon 

i Danmark viser at enkelte foreldre bevisst velger land som ikke oppleves som for 

«fremmede» fra Danmark, slik at deres barn ikke ville skille seg ut i for stor grad (Henze-

Pedersen og Fuglsang Olsen, 2017, s. 37-38). Som en del av adopsjonsprosessen i Norge må 

man delta på kurs og opplæring hvor man lærer om blant annet barnets bakgrunn, 

tilknytningshistorie og kulturelle forhold (Bufdir, 2020). Når man som hvit nordmann får barn 

med en utenlandskfødt person, som er tilfellet for foreldrene til informantene i oppgaven, 

reflekterer man ikke nødvendigvis over disse aspektene på samme måten og hvilken 

oppfatning andre vil ha av sitt barn. Informanten Marit sukker oppgitt over «fargeblinde» 

holdninger: 

 

Jeg syns det er så dumt når folk blir fargeblinde, sånn at liksom ‘jeg ser ikke hudfarge 

jeg’ og så er det bare sånn (sukker oppgitt) det er liksom, først og fremst historieløst og 

ignorant og det prøver jeg å være flink på selv, at det ikke er farlig å påpeke at det bare er 

hvite mennesker i et rom for eksempel, selv om de hvite menneskene syns det er veldig 

ubehagelig når man gjør det. 

 

Som nevnt tidligere i kapittelet oppleves ikke det å bemerke hudfarge eller å beskrive noen 

basert på dette som problematisk i seg selv. Hvis man derimot tillegger mennesker egenskaper 

basert på hudfarge og at det å beskrive noen som brun, med antakelser om hva dette sier om 

personen, er det som er problematisk. Manglende forståelse rundt utfordringer knyttet til 

hudfarge og norskhet gjør at flere av informantene ikke snakker om disse tingene med sin 

familie. «De gangene jeg har prøvd å snakke med mamma sin familie om det så har det vært 

sånn; hæ? Hva er det du snakker om, du er jo selvfølgelig helt norsk. Og så prøver jeg å si, ja, 

men det er ikke alle som opplever meg sånn» forteller Maya. Hun forklarer at de ikke helt 

forstår hennes opplevelser. Hadia forteller om opplevelsen av dette som barn:  
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Jeg tror faktisk at jeg aldri snakket så mye med min mor om dette. Jeg sa alltid at jeg ble 

mobbet, men ikke for hva. (Tenker) fordi, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg trodde min mor 

kunne klare å liksom svare på hvorfor, at hun ikke kom til å forstå fordi hun var jo hvit og 

liksom, har ikke det samme problemet.  

 

Også med faren var hun tilbakeholden med å si fra, ettersom hun ikke ville at han skulle 

bekymre seg over at hun opplevde rasistiske ting som han sikkert selv også hadde blitt utsatt 

for. I denne situasjonen handler det i større grad om et ønske om å skåne far fra bekymring. 

En annen informant forteller også om hvordan han oppfatter sin mor som litt godtroende og 

ikke klar over hvordan situasjonen oppleves for ham: «Med mamma så tørr jeg ikke så mye å 

snakke om det fordi mamma virker som hun mener det godt, hun er klar over og mener at vi 

er norske, men jeg har en veldig annen opplevelse også.» For ham er søsken de mest naturlige 

å snakke med, ettersom de har liknende opplevelser. Han ønsker ikke heller at mor skal 

bekymre seg for ubehagelige ting han opplever. En av informantene som selv har hvit hud 

forteller på den andre siden at hun syns det var frustrerende som barn når andre med 

utenlandsk bakgrunn ikke anerkjente henne som mer enn bare norsk, ettersom hun har far fra 

Midtøsten:  

 
Jeg tror ikke jeg identifiserte meg så veldig med dem [andre utlendinger] fordi det er 

liksom en helt annen bakgrunn, men. Ja, jeg likte jo ikke når de heller ikke kalte meg ekte 

utlending hold jeg på å si. Jeg ville jo gjerne ha deres bekreftelse på at jeg er halvt-barn, 

jeg har en irakisk pappa liksom (Ellen).  

 

Hudfargen spiller den rollen at den gir visse forventninger til hvordan en person er og hva 

personens historie og bakgrunn er, i stedet for at man selv kan presentere sin egen fortelling 

og identitet for de man møter. Noen av informantene forteller om at de som barn var opptatt 

av å vise at de ikke var adopterte, ikke fordi de syns det å være adoptert var noe negativt, men 

fordi det ikke er det som er deres bakgrunn. På samme måte var det andre som tok avstand fra 

å bli identifisert som innvandrer eller som barn av to innvandrere, mest fordi personene med 

den bakgrunnen også har en veldig annerledes historie enn det informantene i denne 

oppgaven har. Hudfargen spiller likevel en rolle for opplevelsene alle disse menneskene, med 

ulik bakgrunn, har i møtet med andre nordmenn. 
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5.2 Hudfarge har betydning for identitet og identifisering 

For mange er identitet, og søken etter hvem man er og vil være, et vanskelig spørsmål. For 

enkelte opptar dette mye tid i store deler av livet, mens det for andre ikke oppleves som 

problematisk. En av informantene beskriver hvordan det til tider har opplevdes som 

utfordrende å forholde seg til sin egen identitet: 

 
Jeg føler at identitetskrise må være en fellesnevner for folk som har, som er blanding, 

fordi samfunnet bare putter deg på disse to stolene og så skal du liksom finne ut hvordan 

du skal sitte på de samtidig, og det går ikke hvis du ikke har stor nok rumpe (ler). 

 

For henne er det krevende å skulle forholde seg til sin hudfarge og etnisitet. «Jeg tror ikke jeg 

har kommet til det stadiet hvor jeg på en måte elsker min etnisitet og identitet så veldig mye 

enda. Jeg tror jeg fortsatt driver og bare utsetter problemet.» For andre har dette vært en 

prosess å gå igjennom som barn, men hvor de i dag føler seg veldig trygge på hvem de er. En 

del av dette handler om å finne ut av at det går an å være svart og norsk samtidig, uten at det 

ene utelukker det andre. Leah forklarer at hun ser seg selv som blanding og at hun også 

presenterer seg selv slik, men at det har vært en lang prosess å akseptere:  

 

Jeg begynte på et tidspunkt å være stolt av at jeg var blanding og at jeg hadde to 

kulturer. Jeg begynte bare å bli mer stolt av det og dermed har jeg blitt mer åpen og jeg 

vil egentlig si at jeg ser på meg selv som svart, fordi når folk ser på meg så ser de ikke en 

blandingsjente, de ser ikke en hvit jente, de ser en mørk jente. Det bør jo gå fint det, fordi 

det er akkurat det jeg er, det er en viktig del av meg også. Jeg er norsk, ja, men jeg er 

også svart, så jeg bare sier at jeg er blanding. 

 

For Leah handler det om å akseptere at hennes kultur og identitet kan passe med hennes 

utseende og at denne aksepten for seg selv også gir henne mer selvtillit og styrke i møtet med 

andre mennesker.  

 

5.2.1 Situasjonsbetinget identitet 
Hvilket utseende du har påvirker hvordan du oppfattes av andre og hva som antas å være din 

historie. Slik du oppfattes av andre påvirker hvordan du ser på deg selv. Jenkins beskriver 

identitet som en prosess, og ikke som en «ting» (Jenkins, 2008, s. 5). Det er altså noe som 

skapes i et sosialt rom, i et nettverk med andre sosiale aktører. Hudfarge og opplevelse av 
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egen hudfarge er ikke noe statisk hverken gjennom livet eller fra sted til sted. Det kan også 

endre seg i hvilken grad hudfarge spiller en rolle for en persons egendefinerte identitet eller 

gruppetilhørighet. Mange av informantene opplever for eksempel nye erfaringer i forbindelse 

med flytting og møtet med nye mennesker. Oslo er Norges største by og den kommunen i 

Norge med høyest andel innbyggere med innvandrerbakgrunn (SSB, 2018). Flere av 

informantene har flyttet til byen i forbindelse med jobb eller studier. Enkelte opplevde med 

glede da de flyttet til Oslo for første gang, at de ikke lenger var den eneste med et ikke-hvitt 

utseende i sin omgangskrets, mens andre heller fant det anstrengende å i enda større grad få 

spørsmål om hvor man er fra. En informant forteller:  

 

Jeg har aldri blitt spurt så mye om etnisiteten min som når jeg flyttet til Oslo. Og jeg har 

også bodd i andre store byer i Europa og det er ingenting som kan måles med Oslo, det er 

helt ekstremt. Jeg var Maya fra Stavanger og så flyttet jeg til Oslo og så kjente jeg at jeg 

var halvt pakistansk. Det var helt sykt viktig for folk.  

 

Maya beskriver at hun har blitt mer obs på hvordan hun oppfattes av andre etter at hun flyttet 

til Oslo. Tidligere har hun aldri følt behov for å bevise for noen at hun er norsk, slik det noen 

ganger føles i Oslo. Hun understreker at det ikke er noe galt i å være utenlandsk, men når hun 

ikke føler seg sånn, så er det ikke alltid like hyggelig å bli gjort oppmerksom på at man 

oppleves av andre som en fremmed.  

 

Hariette forteller også om et annet fokus på hudfarge og bakgrunn knyttet til identitet i Oslo 

enn det hun var vant til: «Da jeg flyttet til Oslo og fikk et annet nettverk så, for første gang, så 

oppdaget jeg at det virket som det var flere som ville ta kontakt med meg nettopp fordi jeg så 

ut som jeg gjorde. Det var litt sånn; ah, den mørke gjengen, og jeg har aldri vært en del av 

det.» Hun opplevde dette som ambivalent, på den ene siden fordi hun ikke vil bli definert etter 

utseende, men på den andre siden fordi det kjennes fint å møte forståelse rundt erfaringer. 

Amina forteller også om at hun først i Oslo, i et flerkulturelt miljø, møtte andre som hadde 

opplevd mye av det samme som henne, eller som hadde et likt utseende. Dette påvirker igjen 

hvordan man definerer sin egen identitet. Mariya, som har studert i utlandet, opplevde også å 

hele tiden få spørsmål om hvor hun er fra, i mye større grad enn hun noen gang har opplevd i 

Norge. Hun legger likevel til at det veldig ofte er personer som selv har en utenlandsk 

bakgrunn som spør og at hun da opplever det hovedsakelig som en søken etter fellesskap og 
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tilhørighet, selv om det også er slitsomt. Hun kan også selv kjenne på samme nysgjerrighet 

hos andre, som gjør at hun skjønner hva som ligger bak interessen.  

 

Forventninger på jobb 

Amina, som har et kunstnerisk yrke, kan også føle på forventninger rundt hva hun skal gjøre 

og hvordan hun skal være basert på sitt utseende. Det er ofte dette som blir i fokus for jobber 

hun skal gjøre, nemlig hva hennes utseende representerer. Sebastian forteller om at han i 

jobbsammenheng, spesielt hvis han besøker mindre steder i Norge og bare har snakket med 

noen på telefon på forhånd, møter overraskelse når folk ser hans utseende. Det handler ikke 

om rasistiske holdninger hos folk, men det handler om å oppleves som et 

overraskelsesmoment ved at man ikke passer inn i en forventning om hvordan man ser ut, 

basert på hvordan man høres ut på telefon, spesielt når man snakker distriktsdialekt. En annen 

informant uttrykker det som en frustrasjon over at hudfarge er noe man henger seg opp i og at 

man ikke kan gå inn i den jobbrollen man ønsker å ta. Hun forteller om en situasjon hvor hun 

skulle holde et foredrag på en skole og etterpå fikk et spørsmål av en av elevene om hvor hun 

er fra.  

 
I stedet for å sitte og lytte til det jeg sier og tenke at ‘hun kan veldig mye, rollen hennes er 

at hun skal lære meg noe’ så merker du, herregud, han har bare sittet og lurt på hvor den 

brunfargen kommer fra. Da blir jeg oppgitt. Det er den der lei-følelsen. Dritt lei av at man 

ikke bare kan være i den rollen man selv velger -at jeg er på jobb. 

 

For enkelte har det vært en indre prosess fra man som barn tenkte at det var en selv som var 

problemet til at man som voksen ser den andre, med stereotype kommentarer, som den som er 

ignorant og dum. Hvor man som barn ønsker å skille seg ut så lite som mulig i mengden er 

flere av informantene i dag veldig glad for at de ikke er eller ser ut som alle andre. De står 

tryggere i sin egen identitet enn da de var yngre og former denne basert på de erfaringene de 

har gjort seg. Det er veldig ulikt hvilket forhold informantene har til sin egen hudfarge. De 

fleste forklarer at de har et avslappet og uproblematisk forhold til sin hudfarge, mens andre 

fortsatt føler at den i stor grad er et hinder for dem på ulike måter. En av informantene 

forteller: 

 
Altså jeg tror jo at jeg, når man snakker om på en måte, hvis jeg skal få barn for eksempel 

så håper jeg, det har jeg sagt rett ut, men jeg håper de ikke ser ut som meg fordi jeg har 
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opplevd ganske mye, både sånn kommentarer, men også jeg føler at man ikke får de 

samme mulighetene. 

 

Også en annen informant kjenner på den samme følelsen: «Jeg føler at min etnisitet er 

sånn passiv, som følger meg hele livet og bare gjør det litt vanskeligere å være mitt 

fulle». Hudfargen oppleves som et hinder fordi det allerede gir mennesker man møter 

visse forventninger og antakelser om en som person, i stedet for å få muligheten til å gi 

et eget inntrykk. Hariette understreker kroppens betydning for identitet: 

 
Intervjuer: Hvordan vil du beskrive din egen identitet? 

Informant: (Sukker) det er vel en blanding av erfaringene jeg har gjort meg i den kroppen 

jeg har, og jeg tror, altså, jeg opplever jo ganske ofte at, jeg tror hvert fall at andre 

behandler meg annerledes eller ser på meg annerledes fordi jeg ser ut som jeg gjør, uten 

at jeg kan sette fingeren på det. 

 

Personlig identitet er ikke bare skapt i et vakuum av egne oppfattelser og valg, men er et 

resultat av hvordan man blir oppfattet av andre. Ifølge Jenkins (2008, s. 71) lages selvet av 

både intern og ekstern identifisering og er avhengig av andres bekreftelse. «It draws upon the 

environment of people and things for its content. Even though it is the most individual of 

identities – we might call it costumised – selfhood is absolutely interactional» (Jenkins, 2008, 

s. 71). Når hudfarge gis en definerende betydning for andre, spiller dette også inn på egen 

identitet og begrenser kontrollen over egen identifisering. «That selfhood is routinely 

entangled with identities that are definitively embodied, such as gender/sex, ethnicity/’race’ or 

disability/impairment» (Jenkins, 2008, s. 72, uthevelse i original).  

 

5.2.2 Identitet påvirket av hvordan andre ser på deg 
I intervjuene til dette prosjektet kommer det frem at de fleste av informantene har et svakt 

forhold til sin fars hjemland. I mange tilfeller kunne de ønske de kunne mer, og de oppsøker 

som voksen mer kunnskap. Uavhengig av hvilket forhold informanten har til sin far, farens 

hjemland, språk og kultur, så bærer de fleste med seg noe av dette i møtet med andre gjennom 

sin hudfarge. I Goffmans arbeid finner man betydningen av individets fysiske tilstedeværelse 

i verden (referert til i Jenkins, 2008, s. 91). For Goffman er kroppen, og spesielt ansiktet, en 

interaktiv side av individualiteten og selvet til et menneske, som i tillegg er forankret i sted og 

rom. De assosiasjonene og forventningene informantene møter hos andre gjør at mange føler 
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de må ta stilling til denne bakgrunnen i tillegg til den norske, selv om de ikke i 

utgangspunktet har så mye kunnskap om stedet. En av informantene forteller at hun fikk en 

pris i jobbsammenheng, forbeholdt kvinner med afrikansk bakgrunn. Selv om 

oppmerksomheten var positiv, lurte hun på om dette faktisk var noe hun kunne ta imot. Det å 

få prisen gjorde at hun begynte å tenke mer over hva det betyr for henne å ha afrikansk 

bakgrunn, ettersom hun følte at hun på det tidspunktet hadde lite kunnskap om det. Hun ble 

samtidig bevisst på at bakgrunnen er noe hun assosieres med, uavhengig av hvilket forhold 

hun selv har til det. Dette førte til at hun tok et oppgjør med seg selv og bestemte seg for å 

utforske sin afrikanske bakgrunn mer, for å se hva det betyr for henne.  

 

Også i farens hjemland opplever flere å føle seg annerledes. I den konteksten er man for lys i 

huden. Noen forteller om et litt skuffende første møte med farens hjemland og et ønske om å 

passe inn og å føle seg «hjemme» som ikke stod til forventningene. For noen var det 

kulturforskjeller som gjorde møtet krevende, i tillegg til å innse at de også i det andre landet 

skilte seg ut i mengden. «Det er jo en litt sånn følelse av at man uansett hvilket land jeg er i så 

er jeg et menneske som skiller meg ut. Det har tatt litt tid å akseptere, men nå går det fint» 

forteller Marit etter å ha vært i farens hjemland. Noen forteller at de opplever å bli kalt 

«hviting» og at de fikk mye oppmerksomhet for sitt utseende. Sebastian forteller om 

samfunnsstrukturer som opplevdes som veldig uvante, og at dette kom i veien for 

familieforhold, både som ungdom og nå:  

 
Problemet mitt var, på det tidspunktet og i overskuelig ettertid, så var vel det på, veldig, 

veldig gammeldagse måter de ser samfunnsstrukturene sine på og på det tidspunktet så 

ble jeg, som eldste sønn, av eldste sønn, av eldste sønn, når alle de over i linja hadde 

dødd, så hadde de en rar forståelse av at jeg er neste familieoverhode på en utrolig absurd 

måte for en 15 åring.  

 

I denne situasjonen oppfattes man ikke ulikt på grunn av hudfarge eller kultur, og forventes å 

ha samme holdninger og samfunnsforståelser som resten, selv om man er ny både i landet og 

kulturen.  
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Forbilde 

Flere informanter oppfattes i ulike sammenhenger som en rollemodell for andre, spesielt barn 

og unge. Amina beskriver det hun husker som en sterk opplevelse da hun var med på å 

arrangere en teater-workshop for barn: 

 
Jeg husker selv at jeg ikke hadde, ingen av mine lærere var brune eller svarte eller 

fargede, ingenting. Så hadde vi en workshop da med barn og så var det en somalisk gutt 

som bare, han var egentlig sånn som bråkte veldig mye og var ikke noe særlig fornøyd, 

men inni den timen der så hadde han bare blitt, kanskje fordi jeg så ut som moren, jeg 

hadde et sånn tørkle eller noe sånn og han bare kom og ga meg en klem liksom sånn etter 

at vi var ferdige og bare sånn ‘å jeg håper jeg får møte deg igjen’ skjønner du? Og det tror 

jeg bare var fordi han ser noen andre som liksom, noen lærere eller noen som gjør noe, 

som likner på noe fra hans verden da.  

 

Hun opplevde dette som veldig positivt og syns det er fint å bidra positivt. Når det gjelder 

samfunnet generelt oppleves det å gjøres til forbilde og dermed til representant for andre med 

et ikke-hvitt utseende likevel ikke bare utelukkende som positivt. Informanter beskriver at de 

tross positive opplevelser likevel helst bare vil være en representant for seg selv og eventuelt 

den rollen man tar, som politisk engasjert, som kunstner eller som representant for en 

organisasjon eller bedrift. Denne rollen som representant beskrives også av Tica i hennes 

masteroppgave om forfattere med synlig minoritetsbakgrunn i Norge (Tica, 2018). Når man er 

en rollemodell eller gjøres til et forbilde basert på sin bakgrunn og sitt utseende, følger det 

også med at man vil motbevise ofte negative stereotyper knyttet til nettopp dette (Andersson, 

2007, s. 175). Man vil kunne fremstå som et individ og ikke en del av en gruppe eller 

kategori, samtidig som en persons positive fremtreden kan bidra positivt for inntrykket av en 

hel gruppe. Ved å gjøres til representant for en større gruppe, gjøres denne representasjonen 

til en del av en persons identitet. «Man føler et veldig stort ansvar for å representere på en 

måte, halvveis andregenerasjons innvandrere eller for å på en måte trekke opp snittet for 

brune mennesker, fordi utgangspunktet til veldig, veldig mange er å ha en negativ holdning» 

forklarer Sebastian. Fanon (2017 [1952]) beskrev på samme måte i 1950-tallets Frankrike 

følelsen av å måtte motbevise negative stereotyper som svart mann. Når man blir gjort til 

representant for en gruppe av andre, gjør dette at enkeltindivider også selv føler et ansvar for 

å representere en gruppe på en positiv måte, selv om de ikke nødvendigvis selv vil identifisere 

seg med en bestemt gruppe. Det er ikke slik at dette aspektet alltid opptar en stor plass i livet 
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til en person, men det er noe man alltid bærer med seg. Det er i større grad vanskeligere å tre 

inn i en rolle, fordi hudfargen er noe man til enhver tid bærer med seg og noe andre tillegger 

betydning. Du Bois (1904) beskriver hvordan han blir gjort til offer for sin kropp og hudfarge 

i møtet med andre, fordi dette gjøres til et filter av antakelser og assosiasjoner man alltid ses 

igjennom. Som hvit trenger man ikke i samme grad å reflektere over sin hudfarge og dens 

betydning fordi man blir «usynlig» i den norske mengden. Dette tyder på en rasialiserende 

sosial virkelighet også i Norge. Selv om ulik bakgrunn og hudfarge er noe som fører med seg 

krevende og vanskelige situasjoner, er det også noe som informantene trekker frem som en 

styrke på mange nivåer i samfunnet. I det siste analysekapittelet skal jeg gå inni hvordan den 

utenlandske bakgrunnen også kan brukes og formes til informantenes fordel.  
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6 Blandet bakgrunn som en styrke 
 

 

For flere av informantene er det ikke så lett å forklare forholdet til sin bakgrunn. Det kan 

oppleves både som positivt og negativt avhengig av situasjonen. Dette beskriver ifølge 

Rockquemore (1998) en hybrid identitet, som er ulik i forskjellige situasjoner og som kan 

formes og brukes på forskjellige måter i ulik kontekst (se kapittel 2). Selv om mange har 

negative erfaringer med hudfargens betydning, så var samtalene med informantene i 

oppgaven i stor grad preget av en positiv stemning. Som Choudhry (2010) også finner i sin 

studie fra Storbritannia, oppfatter de fleste av informantene i denne oppgaven sin bakgrunn 

som noe positivt, som de kan bruke til sin fordel i visse sammenhenger. Flere understreker at 

de ikke har opplevd eller opplever spesielt vanskelige situasjoner på bakgrunn av deres 

hudfarge, at det heller tilhører sjeldenheten, eller at det er noe de velger å ikke gi plass i livet. 

Det å ha en utenlandsk bakgrunn er ikke nødvendigvis tilstede i det hverdagslige liv og når 

det trekkes frem oppleves det i stor grad også som noe positivt. Spesielt blandingen av å ha 

både en norsk og en utenlandsk bakgrunn gir flere kort å spille på for å navigere i den sosiale 

verden. Jenkins (2008, s. 7) beskriver at identitet i stor grad er tett koblet til interesser, og at 

en persons identitet ofte former seg basert på hva som identifiseres som personlige interesser. 

På samme måte kan informantene til en viss grad forme sin identitet og trekke frem sin 

utenlandske bakgrunn, når dette gir dem noen fordeler. I dette kapittelet skal jeg gå inn på 

hvordan flerkulturell kompetanse i økende grad etterspørres, samt hvordan den utenlandske 

bakgrunnen oppleves som en berikelse også på det personlige plan. Til sist vil jeg se denne 

styrken i lys av kapital-begrepet.  

 

6.1 Etterspørsel av flerkulturell kompetanse i samfunnet 

Det etterspørres i økende grad en flerkulturell kompetanse i samfunnet. Når samfunnet blir 

mer mangfoldig, blir det politisk nødvendig å møte dette mangfoldet på best mulig måte. En 

av informantene forklarer hvordan hans bakgrunn gir ham flere erfaringer og elementer som 

han kan sette sammen slik han selv vil: 

 
Det er liksom ikke sånn, jeg har ikke vært fullt jordaner, hva nå enn det måtte innebære. 

Jeg har ikke vært fullt norsk med friluftsliv og turgåing og jakt og fiske og alt sånn. Så 
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jeg føler på en måte at, altså sånn identiteten min har jeg mer eller mindre skapt selv. Ja, 

rett og slett. 

 

Han kan velge hvor mye han vil trekke frem av de ulike tingene fra hans bakgrunn. For flere 

er ikke identitet, og hvordan de oppfattes av andre, noe de tenker mye over i hverdagen, men 

noe som kommer til uttrykk i noen bestemte situasjoner. Slik vi har sett i kapittel 4 er det 

spesielt i situasjoner med sterkt fokus på det norske som bringer frem tanker om sin egen 

plass i det norske samfunnet.  

 

Sebastian forteller at han tidlig snakket med sin mor om rasistiske kommentarer og at han fort 

ble bestemt på at det er hvordan man reagerer på ting og hvordan man lar det gå inn på seg, 

som er viktigere enn kommentarene i seg selv:  

 
Jeg tror allerede i 6. klasse at jeg syns det var litt rart når jeg fikk slengt på meg liksom 

neger eller møkkamann eller ting fra andre skolekids, men at jeg, veldig, veldig mye 

fortere enn kanskje andre i min situasjon, har klart å eie det faktum at jeg ser annerledes 

ut.  

 

Han bestemte seg for å ikke la sitt utseende bli til noe negativ og å la andre få bestemme over 

og definere ham. Han forteller også at han opplevde å få oppmerksomhet i Oslo rundt sin 

distriktsdialekt kombinert med sin mørke hud, noe han valgte å ta positivt. Forholdet til og 

opplevelser av egen hudfarge er naturligvis svært individuelt og styrt av de møtene og sosiale 

relasjonene man har med andre mennesker. Selv om man ikke vil bli sett for sin hudfarge, er 

det flere som er glad for å ikke se ut som alle andre og for å ha en annen historie enn 

majoriteten. De opplever at dette bidrar til at de legges merke til ikke bare på en negativ måte, 

for eksempel i arbeidslivet. Selv om mange av informantene noen ganger opplever sitt 

utseende som et hinder for like muligheter i samfunnet, så trekker flere frem det positive med 

det, spesielt når det kommer til visse jobber, organisasjonsarbeid, frivillighet eller politikk. 

Sebastian forteller om hvordan han opplever sin bakgrunn:  

 
Jeg tror for det meste i Norge i 2019 eller på en måte gjennom min oppvekst så har det 

ikke vært nødvendigvis en dum ting å ha flerkulturell bakgrunn. I bunn og grunn så har 

det hjulpet i mange situasjoner, i hvert fall for meg som har vært politisk aktiv som på en 

måte veldig åpenbart, kanskje det ikke er like greit igjen, men litt mer åpenbart har 

hjulpet her og der fordi folk søker folk med en annen opprinnelse. 
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Selv om informantene i stor grad kunne ønske det ikke var nødvendig at de kvoteres inn eller 

at de er attraktive i visse settinger basert på deres mørke hud, så velger de å likevel se det som 

positivt og bruke det til deres fordel i de situasjonene det er mulig. Med tanke på de negative 

tingene de også opplever, føles det i større grad berettiget og fortjent. Marit forteller om 

hvordan hun opplever sin bakgrunn som en styrke:  

 
Det er en styrke på den måten at jeg kan bruke min identitet og min bakgrunn og min 

hudfarge som en del av et brekkjern for å få ting sånn som jeg vil da i mitt liv, og ikke på 

en sånn ‘nå caller jeg deg ut for å være rasist fordi du ikke ansatte meg’, men mer bare at 

det liksom er en kvote. Jeg er en person som på en måte oppfyller en eller annen kvote. 

 

Også Mariya forteller om de positive sidene: «Det er ikke noe superkraft liksom. Jeg 

tenker jo at det er en styrke ved å ha, hva skal man si, å kunne ha en slags sånn 

flerkulturell kompetanse, den type styrke. Og at man har interessante opplevelser og 

historier man kan dele med andre på en måte.» 

En kan spørre seg hvilken kompetanse som ønskes, når det etterspørres personer med 

flerkulturell- og migrasjonsbakgrunn i arbeidslivet. Mennesker med faglig kompetanse som 

har en flerkulturell bakgrunn oppfattes som en ressurs i samfunnet for integreringen av andre 

mennesker, for eksempel i barnevernet, utdanningssektoren eller helsevesenet. Når man for 

eksempel ønsker mer flerkulturell kompetanse blant lærere, er dette for å sikre at flere elever 

med minoritetsbakgrunn skal kunne fullføre utdanningsløpet gjennom å bli møtt med 

forståelse og tilrettelegging når det er behov (Lødding, Rønsen og Wollscheid, 2018, s. 19). 

Det samme ønsket om flerkulturell kompetanse finner man i andre yrker som jobber med 

mennesker. Det er likevel ikke slik at de som har en utenlandsk bakgrunn nødvendigvis har 

kunnskaper om språk, kultur eller religion, slik vi har sett tidligere i denne oppgaven. Sajjads 

(2016) vurdering av ønsket om økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til 

barnevernsutdanningen, viser at dette må gjøres med klare mål og verktøy. Det at en person 

har minoritetsbakgrunn betyr ikke at vedkommende automatisk har en spesiell kompetanse 

som man vet å benytte seg av. Attraktiviteten på enkelte områder handler derfor ikke 

nødvendigvis så mye om det reelle kompetansen man har fra et annet land, men de 

erfaringene man bærer med seg gjennom denne tilknytningen. På samme måte som man 

ønsker representasjon av kvinner og menn i ulike yrkesgrupper, personer med 

funksjonsnedsettelse, eller andre grupper, så anerkjenner man gjennom dette at ulike 
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mennesker har ulike erfaringer i livet, og at dette i seg selv er noe man ønsker. Samtidig er det 

også et ønske om å være et inkluderende samfunn og arbeidsliv, hvor alle skal ha like 

muligheter uansett hvilken bakgrunn de har. Det er i alle disse tilfellene kroppslige 

representasjoner som speiler erfaringer, og i stor grad synligheten som er viktig. Amina 

kjenner på den kroppslige belastningen det er å ikke «komme unna» sin bakgrunn og sin 

hudfarge. Hun forteller at det er lett å bli motløs, ettersom man hele tiden må kjempe om sin 

plass, sin historie og sin identitet. Hun ser likevel på sin flerkulturelle bakgrunn som en 

styrke: «Jeg ser på det virkelig som en styrke at jeg er som jeg er egentlig. At jeg har den 

bakgrunnen jeg har. Jeg føler at det er noe jeg kan bruke til min fordel, på grunn av sånn som 

det er i samfunnet. Men for min del så er det jo sånn at jeg er bare meg.» 

 

I mange stillingsutlysninger står det presisert at man oppfordrer personer med 

migrasjonsbakgrunn til å søke på jobben, fordi man ønsker å representere mangfoldet i 

befolkningen. Flere informanter forteller at de gjerne «bruker» bakgrunnen sin til sin fordel de 

gangene de kan det. Har de et utenlandsk mellomnavn for eksempel, kan dette være noe de 

velger å skrive inn på en søknad, i tillegg til sitt norske etternavn, fordi det kan vise til en 

kompetanse som arbeidsplassen ønsker seg. Også i politikken og organisasjonslivet blir man 

mer synlig, bokstavelig talt. Ikke bare kan det oppleves som positivt hvordan man fremstår 

overfor for andre, flere trekker også frem sin blandede bakgrunn som en styrke for seg selv på 

det personlige plan.  

 

6.2 Åpenhet ovenfor andre mennesker 

Flere informanter trekker frem at de også på et personlig plan er veldig positive til hva deres 

bakgrunn har hatt å si for hvordan de forholder seg til andre mennesker. Adam beskriver:  

 
Jeg føler det har gjort at jeg på en måte ikke er like utsatt for fremmedfrykt, som så veldig 

mange andre. Jeg har jo sett på en måte hvordan Midtøsten er på det vanlige, sant. Jeg vet 

jo hvordan det ser ut og det gjør jo også at jeg på en måte har, altså det skal på en måte 

mye til at jeg utvikler noen fordommer mot andre kulturer, så sånn sett så har det egentlig 

bare kommet noe positivt ut av det.  

 

Det å ha kunnskap om flere kulturer, språk og land, uansett om denne kunnskapen er svært 

begrenset, gir en innsikt og åpenhet mot nye og ukjente ting som oppleves positivt. Når man 

selv har kjent på annerledeshet og det å bli møtt av andre med visse antakelser, kan man i 



 

 66 

større grad kjenne igjen og forstå denne følelsen hos andre. Hariette beskriver en 

rettferdighetssans hun kjenner på, uten å vite om dette har noe direkte med hennes afrikanske 

bakgrunn å gjøre:  

 
Jeg vet ikke om det handler om bakgrunnen min eller meg som person, men jeg er jo 

veldig opptatt av forståelse. Jeg føler at det på en måte er veien både til respekt og raushet 

og rettferdighet. Og kanskje også det at man kjenner ting på kroppen som man ikke føler 

er rettferdig eller respektfullt da, at man blir mer bevisst på det.  

 

Leah forteller om hennes evne til å passe inn flere steder: «Med bakgrunnen vår og familien 

vår så føler jeg ofte at jeg er komfortabel i utenlandske miljøer og kan mye lettere skjønne 

meg på folk fra andre land og bakgrunner, så det har vært en fordel.» Hun kan føle seg 

hjemme i flere ulike miljøer og med ulike mennesker og kan tilpasse seg ulike situasjoner på 

en måte man ikke nødvendigvis kan hvis man ikke har de samme erfaringene som henne. 

Også Ellen forteller om det samme: «Nja, altså. Jo, kanskje på en måte at jeg er nok litt mer 

åpen for andre mennesker enn det kan hende at man er hvis man ikke, altså hvis man bare er 

norsk da.» For Maya handler det ikke så masse om at bakgrunnen er en styrke, hun tenker kun 

på hvordan hun selv er som person: «Det er ikke noe jeg går rundt og tenker at er en styrke. 

Jeg tenker bare at det er meg.»  

 

6.3 Kapital gjennom kunnskap fra flere verdener 

Et sentralt begrep innen sosiologisk forskning er kapitalbegrepet, som sier noe om kunnskap 

og egenskaper en person har til rådighet for å navigere i den sosiale verden. Innenfor 

kapitalbegrepet finner man det som kalles sosial kapital. Sosial kapital sier noe om en sosial 

plassering i forhold til andre medlemmer av samfunnet og kan forstås både på mikro- og 

makro nivå (Schiefloe, 2015, s. 192). Sosial kapital, slik det ble beskrevet av Pierre Bourdieu, 

fokuserer på at dette er noe som kommer fra individet og familien, på samme måte som andre 

typer kapital (økonomisk og kulturell) (Bourdieu og Wacquant, 1995, s.104). Det er i hans 

forståelse familien som viderefører den sosiale kapitalen individet har. Andre forskere, som 

Putnam, ser sosial kapital gjennom forholdet mellom mennesker, som noe som ligger i 

kollektivet (Putnam, 1995, s. 664-665). Sosial kapital kommer ikke bare gjennom familie og 

oppvekst, men ligger i de sosiale strukturene i samfunnet hvor det handler om å sikre seg 

fordeler som medlem av sosiale nettverk (Portes, 1998, s. 6). Det finnes i forskningen ulike 
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måter å forstå det teoretiske begrepet. I Portes’ gjennomgang av forskningslitteraturen 

oppsummerer han likevel at: «The consensus is growing in the literature that social capital 

stands for the ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks 

or other social structures.” (1998, s. 6). Det er gjennom forholdet til mennesker rundt at en 

person oppnår sosial kapital, ikke bare gjennom egen kunnskap og evner. Sosial kapital 

defineres på samme måte som identitet, i et rom av relasjoner og i samspill med andre 

mennesker. Informantene i denne oppgaven opplever i stor grad, slik vi har sett, sin bakgrunn 

som en styrke både i samfunnet og på det personlige plan. I tillegg til en sterk sosial kapital, 

har de gjennom dette tilgang på kulturell kapital i form av kunnskap om normer og sosiale 

koder gjennom sin norske familie, til å navigere godt i det norske samfunnet. De snakker 

språket, ofte distriktsdialekt, har vokst opp i det norske skolesystemet og deltatt i feiringer og 

kulturelle aktiviteter, noe som gjør at de går inn i majoriteten på en måte de som selv er 

innvandrere ikke gjør (Arntzen og Eriksen, 2019). Deres norske familiehistorie gir i tillegg en 

tyngde for den norske tilhørigheten i møtet med andre. Når nasjonal tilhørighet baseres på 

ideer om sted og historie, gjør den norske slekten at andre gis mindre grunn til å betvile 

informantenes norskhet, selv om de selv ikke finner at det skal være av betydning. Dette er 

ikke for å kjenne på tilhørighet selv, men som et bevis i møtet med skeptikere. Maya forteller 

om forskjellene mellom henne og hennes halvsøster som har to utenlandske foreldre: «Jeg 

husker en gang hun sa til meg sånn ‘ja, men du har jo norsk mamma, du kan alltid lene deg på 

det. Du kan alltid si at du har slekt i Gudbrandsdalen, jeg har ingen sånne ting å slå i bordet 

med.’». Den norske siden av familien brukes som et «bevis» på retten til landet og tilhørighet 

til et sted. Informantene i oppgaven har gode språkkunnskaper og har nesten utelukkende 

både grunnutdanning og høyere utdanning fra Norge. Også det å ha en distriktsdialekt 

opplever flere informanter som en styrke i møtet med andre nordmenn. Dette blir en markør 

for deres tilhørighet til landet. I tillegg har informantene en utenlandsk bakgrunn, som gjør at 

de også får flere kort å spille på i samfunnet. De besitter en kunnskap som det i mange arenaer 

er større og større etterspørsel etter, slik vi har sett i første del av kapittelet. «Nå tar jeg bare 

på en måte litt fra min etnisitet når jeg trenger det, for eksempel i politikken så kan det være 

jeg oppfører meg litt svartere enn jeg egentlig er til vanlig bare fordi det gagner meg» forteller 

en av informantene. Denne tilknytningen til både det norske og det ikke-norske gjennom sine 

foreldre, gir en fordel som de med to utenlandske foreldre ikke har på samme måte. Dette er 

noe informantene selv også trekker frem etter erfaringer gjennom venner som har to 

utenlandske foreldre eller gjennom halvsøsken som har det. Selv om mange opplever å møte 
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stereotyper og fordommer, mener alle det er enda verre for de med to utenlandske foreldre, 

som i større grad må bevise sin norske tilhørighet og kultur. En av informantene forklarer:  

 
Hvis man bor i Norge da og har en norskfødt forelder og en forelder som er født i et annet 

land, så har man sannsynligvis en familie og et nettverk knyttet til familien som også stort 

sett er norskfødte. Det å ha det gjør at man liksom får språk og sosiale koder og kultur 

hjemmefra på en helt annen måte enn det jeg tror man får hvis man har to utenlandskfødte 

foreldre da. 

 

I motsetning til forskning gjort blant barn av innvandrere har de fleste av informantene i 

denne oppgaven, med en norskfødt og en utenlandskfødt forelder, ikke følelsen av å vokse 

opp mellom to kulturer i like stor grad. Det er ikke like store forskjeller mellom foreldrenes 

kultur og språk hjemme og det de møter i samfunnet og skole generelt. På den andre siden er 

det flere informanter som mener de som selv er innvandrere eller barn av to innvandrere i 

enda større grad opplever å måtte bevise sin plass og at de møter enda flere fordommer i 

samfunnet. Utenlandske navn gjør at de også opplever flere vanskeligheter i arbeidslivet, slik 

man også finner i tidligere forskning (Midtbøen og Rogstad, 2012).  

 

Som det ble diskutert i det forrige analysekapittelet er den utenlandske bakgrunnen noe 

informantene bærer med seg i møtet med andre uansett hvilket forhold de selv har til den, om 

det er gjennom fenotypiske trekk eller gjennom for eksempel navnet. De fleste informantene i 

denne oppgaven har svak kjennskap til sin fars hjemland. Noen ganger skyldes dette forholdet 

til far, andre ganger kan det ha sammenheng med sikkerheten i farens hjemland som gjør det 

vanskelig å reise dit. For noen har ikke far selv heller et veldig nært forhold til sitt hjemland. 

Flere av informantene syns det er synd at de ikke har mer kunnskap om farens hjemland, 

kultur og språk. Noen ganger oppleves det som trist at man ikke har fått mer av denne 

kunnskapen gjennom barndommen, samtidig som flere nettopp tok avstand fra kulturen og alt 

som kunne føles som en forsterker av annerledeshet da de var yngre. Det man som barn så 

som noe negativt fordi man skilte seg ut, ser man som voksen på som en styrke og en 

mulighet til å bidra med noe ikke alle andre har.  
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7 Avslutning 
 

7.1 Oppsummering av funn og diskusjon 

I denne oppgaven var utgangspunktet et ønske om å undersøke identitetsfølelse og forholdet 

til norskhet hos en gruppe nordmenn det tidligere har blitt gjort lite sosiologisk forskning på. 

Basert på kvalitative intervjuer har jeg sett på hva erfaringene til unge voksne, med en hvit 

norsk og en utenlandskfødt, ikke-vestlig forelder sier om norskhetsbegrepet og identitet i det 

norske samfunnet. Analysen viser at det er vanskelig å passe inn i norskhetsbegrepet, som 

fortsatt i stor grad baserer seg på generelle, overordnede symboler som natur, 17. mai, bunad 

og idrettsarrangementer (kapittel 4). Det generelle, overordnede norskhetsbegrepet samsvarer 

likevel ikke nødvendigvis med slik enkeltpersoner vil beskrive sitt liv. Man kan finne mange 

nordmenn som ikke går på ski eller som ikke er spesielt interessert i norske 

idrettsprestasjoner. Selv om man tar del i denne kulturen og dette bildet på hva som er typisk 

norsk, så er det heller ikke slik at man nødvendigvis anses av andre som å passe inn i denne 

kategorien. Ikke-hvithet er en faktor som gjør at man ofte anses som fremmed i Norge. Dette 

viser at hudfarge har betydning (kapittel 5), både for opplevelser i møtet med andre og for 

egen identitet. Disse funnene er med på å vise at det ikke er formell status eller 

innvandrerbakgrunn som har betydning for om man oppfattes som norsk, men hudfarge. Selv 

om flere av informantene forteller om et søkende forhold til sin bakgrunn og hudfarge 

gjennom livet, og mange vonde opplevelser i møtet med andre, basert på deres utseende og 

hudfarge, trekker alle frem noe positivt ved det også. Det å ha foreldre med ulikt språk, ulik 

bakgrunn, religion, kultur eller hudfarge oppleves i stor grad som en styrke i møtet med 

samfunnet og på det personlige plan (kapittel 6). I en ideell verden kan man ønske at hudfarge 

ikke spiller noen rolle, men når det likevel gjør det så velger informantene å prøve å snu det 

til sin fordel.  

 

Flere informanter blir møtt med overraskelse når de forteller om sine foreldres bakgrunn som 

forklaring på sitt utseende. Det å være barn av en hvit norsk og en utenlandskfødt, ikke-

vestlig forelder opplever flere at fortsatt tilhører sjeldenheten. Fortellinger om ikke-hvitt 

utseende basert på innvandring, etterkommere av innvandring eller utenlandsadopsjon er noe 

man i større grad har kjennskap til og finner eksempler på i Norge. Det at man er, slik mange 

informanter selv omtaler det, en blanding, er fortsatt en fortelling det ikke er stor 
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oppmerksomhet rundt. «Jeg kan bli litt irritert på hvor, altså sånn, er det så utenkelig at 

liksom en norsk person skal få barn med en person fra en av de største innvandrergruppene i 

Norge?» spør en av informantene. Rasialisert kategorisering av mennesker bryter med de 

faktiske forholdene i Norge i dag. Selv om man har brun eller svart hud betyr ikke det at man 

er innvandrer eller at man er adoptert til en hvit familie.  

 

Når det lages skillelinjer mellom ‘oss-nordmenn’ og ‘dem-innvandrere’, uavhengig av hvor 

lenge en person har bodd i landet, som fokuserer på nordmenn som givere og bidragsytere, og 

innvandrere som det motsatte, opprettholdes det maktubalanse og hierarkier mellom sosiale 

grupper (Gullestad, 2002b). Det å bli plassert av andre i ‘innvandrer’-kategorien, kobles i stor 

grad til det å ha mørk hud. Ved at informantene, spesielt som barn, tok avstand fra å bli satt i 

kategori med barn som var adopterte eller nyankomne innvandrere, ser man at det er et 

hierarki og en kamp om definisjonsmakt, også mellom dem som oppfattes å alle tilhøre 

samme gruppe. I søken etter å føle seg normal, legges det «unormale» over på mennesker som 

defineres som andre (Eide, 2006). Eide spør seg: 

 
I dette landet, med sin store vekt på individets rett, på representativitet og på realisering 

av selvet både gjennom ytre verdier og indre granskning, hvordan kan det ha seg at 

grupper av andre her fremdeles blir oversett eller behandlet som kompakte kollektiver, 

omringet av negative eller eksotiske forventninger? (Eide, 2006, s. 68)  

 

Ved å insistere på en normal, opprettholdes også annerledeshet. Ved å stå fast ved ideen om 

det norske eller en definisjon på den som er en del av det norske samfunnet, skapes et stort 

rom for utenforskap. Opprettholdelsen av hierarkiske sosiale kategorier, de som er en del av 

‘oss’ og de som ikke er det, begrunnes ifølge Gullestad (2002b) gjennom fortellinger om 

velferdsstaten, stabilitet og tilhørighet til nasjonen. Gjennom dette rasialiserte tankemønsteret 

må man som ikke-hvit, antatt innvandrer, bevise sin plass og sitt bidrag til fellesskapet, noe 

som fører til at man kjenner et ansvar for å hele tiden oppføre seg på best mulig måte, slik 

noen av informantene beskriver. Dette er en evigvarende kamp for å bevise at man ikke er en 

trussel og at man er et aktivt og deltakende medlem av samfunnet. Når man ikke anses som en 

del av ‘oss’-fellesskapet, gis man også mindre rett til å klage eller kreve, fordi man ‘bør vise 

takknemmelighet’ for at man får lov å være i landet. På samme måte som Goffmann beskriver 

stigmatisering basert på en fysisk og kroppslig fremtreden, forklarer også Kamaloni kroppens 

betydning for tilhørigheten og retten til et sosialt og fysisk rom:  
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In theory, while anyone can enter a particular space, it is certain types of bodies that are 

silently designated as legitimate owners or occupiers of that space. In accordance with 

how the spaces and bodies are imagined, some bodies are regarded as having the right to 

belong, while others are seen as trespassers (Kamaloni, 2019, s. 80).   

 

En av informantene forteller at hun ikke liker å oppholde seg på vestkanten i Oslo, fordi hun 

her opplever å i mye større grad bli ansett som en fremmed enn hun gjør for eksempel i 

sentrum. Hennes mørke hud blir i dette rommet en enda større kontrast til omgivelsene og hun 

opplever å bli møtt med skepsis, for eksempel hvis hun spør noen om de vet hva klokken er. 

Doreen Massey (1994) argumenterer for nye måter å tenke om tid og rom (time and space) 

som ikke lenger handler om å avgrense rom og koble dette til en bestemt historie og identitet. 

Rom er ikke bare et fysisk sted, men består først og fremst av sosiale relasjoner. Hun viser til 

Giddens som mener modernitetens konsekvens er en separasjon av rom fra sted (Massey, 

1994, s. 5-6). De romlige sosiale relasjonene i dag handler ikke bare om hva som skjer på et 

bestemt sted, men påvirkes av sosiale relasjoner fra andre steder. Hun viser også til Edward 

Saids argument at identitet ikke er knyttet til sted på en nøytral måte, men at dette er 

konstruert i en historisk kontekst (Massey, 1994, s. 6). Folks reaksjoner på en kroppslig 

fremtreden er med på å definere hvor man føler tilhørighet. Denne oppgavens analyse viser at 

rasialisering, sosiale prosesser hvor rase-liknende kategorier skapes eller opprettholdes, er til 

stede også i Norge. Holdninger om bestemt adferd eller forventninger til en person basert på 

fenotypiske trekk som hudfarge, er noe informantene i oppgaven møter. For de som har lys 

hud er det også tydelig hvordan deres utenlandske bakgrunn ikke er synlig for majoriteten i 

hverdagen. De sklir inn i den usynlige majoriteten og det stilles derfor ikke spørsmål ved 

deres bakgrunn, de tas for gitt som norske. 

 

Flere informanter ønsker ikke å fremstå som prippen eller vanskelig når det er enkelte ord 

eller begreper de ikke vil at folk skal bruke eller hvis de sier ifra om rasistiske hendelser. Ved 

å gjøre dette anklages man for å se alt i lys av rasisme og diskriminering, at man er 

oversensitiv og ute etter å ‘ta’ noen som rasist (Kamaloni, 2019, s. 167). Kamaloni (2019) 

argumenterer for at det ikke er en mulighet å skille sin «rase» fra sine opplevelser, fordi dette 

er noe man alltid bærer med seg inn i sosiale relasjoner og hierarkier. Sett i et historisk lys har 

hvit hud blitt assosiert med noe naturlig, som unnslipper rasialisering og kategorisering, mens 

svart hud har blitt definert av rasialiserte stereotyper (Deliovsky og Kitossa, 2013, s. 164). 
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Denne dikotomien har ført til definisjoner og markører som bestemmer makt, privilegier og 

tilhørighet i det vestlige samfunnet (Deliovsky og Kitossa, 2013, s. 164; Kamaloni, 2019, s. 

168). Avfeiingen av rasisme gjør det vanskelig å skulle påvirke debatten og påvirke 

definisjonen av hva det vil si å være norsk og hvem som har rett til å være det. Hvis rasisme 

avfeies som noe som angår «de andre» og som ikke er relevant for nordmenn, så 

opprettholdes også gamle ideer om tilhørighet og retten til et sted og en nasjon. Al-Natour 

mener oppfatningen av kulturarv og historie henger sammen med rasialisering. Han definerer: 

“The racialisation of heritage as a process where ‘the past’ is seen, viewed, understood and/or 

experienced in the context of ‘race’, whereby racialised Others are either denied, ignored or 

racially vilified” (Al-Natour, 2012, s. 472). Retten til å bestemme over nasjonens fremtid og 

til å ta del i landets historie knyttes med denne forståelsen tett sammen med bestemte 

fenotypiske trekk, i det norske tilfellet til hvithet. På samme måte opplever flere av 

informantene at de på besøk i farens hjemland også oppleves som fremmed, fordi de da har en 

lysere hud enn majoriteten. Arv og tradisjoner er en diskursiv praksis hvor en nasjon langsomt 

utvikler en idé om et felles minne (Hall, 1999, s. 5). Den nasjonale identiteten knyttes så opp 

mot disse utvalgte delene av historien. Hall (1999) beskriver hvordan arv (heritage) er selektiv 

og reflekterer de dominerende ideene fra sin tid, hvor andre sider av historien nødvendigvis er 

utelatt, glemt eller skjult. Man kan spørre seg hvem arven og tradisjonene er laget for, nemlig 

for de som hører til. «It is intended for those who ‘belong’ – a society which is imagined as, 

in broad terms, culturally homogeneous and unified” (Hall, 1999, s. 6). Søket etter identitet, 

tilhørighet og fellesskap, både hos en selv og andre, er med på å skape hierarkier mellom de 

som passer inn og de som ikke gjør det. Ved å insistere på hva folks kultur er, setter man folk 

i en situasjon hvor de må definere seg selv ut fra eksisterende kategorier: Er du norsk eller er 

du ikke? Hylland Eriksen (1993, s. 171) spør seg hvorfor man skal avkreve en kulturell 

identitet av folk. Spesielt vanskelig er dette for de som opplever å «leve mellom to kulturer», i 

stedet for å gis rom til å selv definere, eller ikke trenge å definere, sin egen identitet.  

 

Det å ha en hvit og en ikke-hvit forelder bryter med en tradisjonell idé om en heteroseksuell 

kjernefamilie hvor alle har likt utseende og samme bakgrunn (DaCosta, 2007, s. 88; 

Carrington, 2010, s. 110). I USA var det frem til en rettssak i 1967 (Loving v. Virginia) 

ulovlig for par av ulik «rase» å gifte seg med hverandre (DaCosta, 2007, s. 86). Informantene 

i denne oppgaven representerer ikke bare en del av en ny fortelling om norskhet som ikke 

lenger er knyttet til kun et hvitt utseende og generasjoner på begge sider med norskfødte 

slektninger, men de bryter også med ideen om hva man forventer at en familie skal være. Det 
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er ikke slik at man i et parforhold alltid har samme landbakgrunn, hudfarge, morsmål eller 

religion, selv om dette ser ut til å fortsatt være en forventning mange møter. Carrington (2010, 

s. 110) argumenterer for at disse parene og deres barn representerer en endring av normative 

prinsipper fra nasjonalstaten mot ulike globaliserte ordrer. Når man kategoriserer mennesker 

så plasseres de fort inn i kjente kategorier, slik at man som brun nordmann plasseres i 

kategorien innvandrer, barn av innvandrere eller eventuelt adoptert.  

 

7.2 Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hva erfaringene til unge voksne med en hvit norsk og en 

utenlandsk-født, ikke-vestlig forelder sier om norskhetsbegrepet og identitet i det norske 

samfunnet. Disse representerer på ingen måte en homogen gruppe. Det er store ulikheter alt 

etter hvilket forhold foreldrene har til hverandre, hvilket forhold man har til den utenlandske 

forelderen og hvilket land forelderen kommer fra. Dette ser man også i utvalget til denne 

oppgaven. En kvalitativ studie i form av dybdeintervjuer vil likevel si noe om hvilke 

erfaringer som ligger i denne gruppen. De fleste av informantene til dette prosjektet har 

begrenset forhold til hjemlandet til den ene forelderen. De har også begrenset kunnskap om 

språk og kultur, og vokste opp hovedsakelig i en hvit familie. Informantene vil i stor grad ikke 

identifisere seg som noe annet enn norske, eller kanskje som hovedsakelig norske, men også 

med noe annet, noe som kan være vanskelig å sette fingeren på og forklare. Under politiske 

debatter om innvandring og holdninger til innvandrere, føler de seg ikke direkte truffet, annet 

enn at dette angår mennesker de er nære eller et generelt politisk engasjement. Det er spesielt 

spørsmål som gjelder rasisme og diskriminering hvor denne gruppen føler seg truffet. Det er 

ikke alle informantene som har et ikke-hvitt utseende og betydningen av hudfarge for hvordan 

man oppfattes av andre bekreftes gjennom deres manglende negative erfaringer eller spørsmål 

om hvor de er fra. Disse kjenner seg igjen i følelsen av å være norske, men også å være noe 

annet, men dette blir de ikke konfrontert med og bedt om å bevise ovenfor andre i like stor 

grad. Deres utenlandske bakgrunn er i større grad noe de kan velge når de selv vil trekke frem 

og hvilken betydning de skal gi. Gjennom oppgaven har jeg sett hvordan det er vanskelig å få 

plass i norskhetsbegrepet, fordi det fortsatt er enkelte symbolske elementer som står sterkt og 

fordi norskhet i stor grad fortsatt knyttes til hvithet. At hudfargen har betydning har jeg sett 

basert både på informantenes erfaringer og opplevelse av identitet. Til sist oppleves det å ha 

en utenlandsk bakgrunn, i kombinasjon med en norsk bakgrunn, likevel i stor grad som noe 

positivt, som kan brukes til informantenes fordel i visse sammenhenger.  
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Hvordan mennesker opplever å få plass i det norske samfunnet gir bakgrunn for å reflektere 

rundt «oss», hvem «vi» er og hvem som gis plass eller holdes utenfor fellesskapet. Hvem gis 

rom til å ta del i en felles nasjonal identitet og hvem har retten til å definere dette? 

Utenforskap kan føre til samfunnsmessige utfordringer på generelt grunnlag, ikke bare for 

enkeltmenneskene det gjelder. Snakker man om problemer med at folk ikke er integrert i 

samfunnet eller havner utenfor, gjennom kriminalitet, arbeidsledighet, uføre eller andre ting, 

kan det være mer interessant å fokusere på hvordan man kan gi mennesker en følelse av 

fellesskap. I stedet for å se på enkeltpersoner som et problem, kan man se på 

samfunnsstrukturene som helhet for å se hvordan man kan gi rom for ulike mennesker. I 

stedet for å spørre hvem som kan bli norske og hvordan de kan bli det, må det i samfunnet 

være en debatt om hvem som gis rom til å være norske, og hvem som skal kunne definere 

dette.  

 

Mye av forskningen som gjøres på tema som norskhet, rasisme, diskriminering og etnisitet tar 

utgangspunkt i innvandrere eller etterkommere av innvandrere. En del sosiologisk forskning i 

Norge tar også for seg erfaringene til utenlandsadopterte rundt disse temaene. I møtet med 

samfunnet har det liten betydning hvilken offisiell status man har i landet eller hvilken 

bakgrunn man har, det er hudfargen man blir assosiert med som bestemmer hvordan man blir 

definert, når den man møter ikke vet hvilken bakgrunn man har. Denne oppgaven bidrar til å 

bekrefte hudfargens betydning ved å ikke bare fokusere på personer som er innvandrere, barn 

av innvandrere eller adopterte. Informantene representerer en ny gruppe ikke-hvite nordmenn 

som er en del av den norske fortellingen og den norske identiteten. Ved å finne liknende 

opplevelser med rasisme og fordommer blant de med en norskfødt og en utenlandskfødt 

forelder, bekreftes at det ikke (bare) er kultur, religion, språk eller oppholdstillatelse i landet 

som definerer hvordan man blir møtt i det norske samfunnet.  

 

Videre forskning på visibilitet og betydningen av synlige karakteristikker vil kunne gjøres 

med flere ulike grupper i samfunnet enn de som er utgangspunktet for denne studien, for 

eksempel hva gjelder synlig og usynlig funksjonsnedsettelse. Samtidig er det også mange 

muligheter for videre forskning på hudfargens betydning koblet til sted og arv. Hudfarge og 

kategorisering er noe som endrer seg med tiden. På samme måte som «mixed race» nå er en 

kategori ved folketellinger i USA og Storbritannia, gjør nye migrasjonsstrømmer at det stadig 

lages nye grupper. I Storbritannia har man ikke bare én hvit kategori, men det skilles mellom 
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1) engelsk/walisisk/skotsk/nord-irsk/britisk, 2) irsk, 3) Gipsy/irsk reisende og 4) all annen hvit 

bakgrunn (Gov.UK, u. å). Det å være hvit er heller ikke en entydig kategori i dette tilfellet og 

understreker at ideer om etnisitet og utseende er flytende. Også når det gjelder tema for denne 

oppgaven vil det med tiden være behov for andre vurderinger og valg. Dersom man i 

fremtiden ønsker å undersøke det som kalles «mixed race», i Norge, vil ikke utvalget kunne 

klassifiseres slik jeg har gjort i denne oppgaven. Selv om begge foreldrene er norskfødte, vil 

man kunne klassifiseres som «mixed race», og spørsmålet blir da om det er hudfarge eller en 

utenlandsk bakgrunn man er interessert i å studere. Begge deler vil kunne gi interessante funn, 

men en presisering vil være nødvendig. Ettersom både kultur, identitet og et lands populasjon 

er flytende, vil man se endringer i takt med samfunnsutviklingen både i Norge og andre land.  
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Appendiks 
 

Informasjonsskriv til informantene 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

” Interetniske narrativer om norsk identitet”? 
 

 

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 

for deg. 

 

Formål 

Formålet med denne mastergradsprosjektet er å undersøke fortellinger og historier om 

norskhet og identitet. Prosjektet går over et år og skal leveres i mai 2020.  

Prosjektet går ut på å studere hvordan unge voksne i Norge, som er barn av en etnisk norsk og 

en utenlandskfødt ikke-vestlig forelder, opplever sin egen identitet. 

 

Personopplysninger vil ikke brukes til andre formål enn denne masteroppgaven.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

I dette prosjektet ønsker jeg å intervjue unge voksne som er barn av en etnisk norsk og en 

utenlandskfødt ikke-vestlig forelder.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer dette å delta på et intervju med varighet mellom 

45min og 2 timer. Intervjuet vil tas opp, slik at dette kan transkriberes i etterkant. Når 

intervjuet er transkribert, vil lydfilen slettes. 
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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 tilbake 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  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Kun intervjuer (student) vil ha tilgang til kontaktinformasjon og navn. Veileder vil ha 
tilgang til transkribert materiale.  

• Ditt navn vil bli anonymisert og dine kontaktopplysninger vil slettes etter intervjuet. 
Når intervjuene er transkriberte, vil lydfilen slettes.  

 

Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i den ferdige masteroppgaven. 

  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2020. Etter endt prosjekt vil kontaktinformasjon, 

navn, lydfiler og transkriberte intervjuer slettes.  

 

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 oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi 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: 
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• Universitetet i Oslo ved Hedda Løkken (heddalok@student.sv.uio.no) eller Mette 
Andersson (mette.andersson@sosgeo.uio.no// 22854974) 

• Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll (personvernombud@uio.no) 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hedda Løkken    Mette Andersson 

 

Prosjektansvarlig    Veileder 

(student) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Interetniske narrativer om norsk 

identitet, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

¨ å delta på intervju  
 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. Mai 

2020. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Intervjuguide 

 

Barn av en etnisk norsk forelder og en forelder med utenlandsk ikke-vestlig 

bakgrunn. 
 

 

Jeg begynner intervjuet med å orientere om prosjektet, min rolle, informantens anonymitet. 

Signering av informert samtykke-skjema.  

 

 

Generell informasjon 

Navn  

Alder 

Fødested/by 

Hva driver du med (jobb, studier..) 

Religion (hvis ja, komme tilbake til dette) 

 

Familie generelt 

Kan du beskrive din familie.  

Hvordan er din familie (søsken?) 

Hvor er moren din fra 

Hva driver hun med 

Hvordan vil du beskrive din mor 

 

Hvor er faren din fra 

Hva driver han med 

Hvordan vil du beskrive din far 

 

Er foreldrene dine fortsatt sammen/Var begge tilstede i din oppvekst 

Hvor er søsknene dine født 

Hvordan er ditt forhold til dine søsken 

Hvilket språk snakker din familie sammen 

Hva er din rolle i familien 
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Oppvekst 

Kan du fortelle om din oppvekst 

Hvilke(t) språk ble snakket hjemme hos deg 

Hvor har du vokst opp/flyttet? 

Hvordan hadde du det på skolen 

Venner/kjærester 

Fritidsaktiviteter? 

Selvbilde/selvfølelse 

 

Forhold til far/mors fødeland 

Hvilket forhold har du til din mors/fars hjemland 

-(hvordan) har dette endret seg over tid 

Kan du språket 

Har du besøkt landet 

Kontakt med familie/venner 

Hvilket forhold har til din familie i landet 

Hvilket forhold har din far/mor til landet 

 

I dag 

Kan du fortelle om din livssituasjon i dag 

Venner/kjæreste 

Familie 

Jobb/studier 

Fritidsaktiviteter/interessert 

Har din omgangskrets endret seg mye til de du omgås i dag 

 

Identitet 

Hva betyr identitet for deg 

Hvordan betegner du deg selv hvis noen spør hvor du er fra 

I USA brukes begrepet «mixed race» eller «biracial» Har du noe forhold til disse begrepene 

Hva tenker du om begrepet interetnisitet 

Hvordan ser du deg selv i møte med andre med innvandringsbakgrunn/hvite 

nordmenn/personer i utlandet 



 

 95 

 

(Hvis relevant) Hva betyr religion for deg 

I hvilken grad spiller dette en rolle for din identitet 

Hvordan uttrykker du din religion/tro i møte med andre -fra samme religion eller ikke.  

Hvis du bærer synlige tegn på religion, hvordan oppfatter du at andre reagerer på dette? 

 

Norskhet  

Hva er norsk for deg/hva vil det si å være norsk? 

Føler du at du er noe annet enn norsk/noe mer 

Hvilken rolle spiller din hudfarge for din identitet 

Påvirker dette din følelse av å være norsk 

Opplever du din bakgrunn som en styrke 

På hvilken måte (evt. ikke) 

 

Opplever du at det er rasisme i Norge 

Kan du dele noen erfaringer eller hendelser 

Hvilke historier hører du fra andre 

I hvilken grad tror du kjønn spiller en rolle for slike opplevelser 

(Hvilken rolle spiller religion for følelsen av norskhet) 

 

Tenker du at det er en forskjell mellom det å ha én utenlandsk og to utenlandske foreldre 

På hvilken måte 

Tenker du mye på din egen hudfarge 

 

 

 

 

 

 


