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Kapittel 20

Mobilitet og tilhørighet
Marta Bivand Erdal
Viktige begreper: mobilitet, hjem, tilhørighet, migrasjonsrelatert 
mangfold, transnasjonale bånd

Innledning
Dette kapitlet ser på hvordan menneskers tilhørighet til steder og grupper 
henger sammen med egen og andres geografiske mobilitet. Dette knyttes til 
hvor man føler seg hjemme (eller ikke føler seg hjemme) og til spørsmål om 
identitet (se også kapittel 12 og 13). Kapitlet diskuterer koblingene mellom 
hvor man føler seg hjemme og hvordan man beskriver sin identitet, og hvor-
dan dette påvirkes av mobilitet, spesielt på tvers av landegrenser.

Samspillet mellom mobilitet og tilhørighet kan utspille seg på ulike skalaer. 
Tilhørighet kan uttrykkes lokalt og knyttes til fysiske steder, som leiligheten, 
barndommens fotballbane, eller til en by/kommune, et land, eller hele verden. 
Tilhørighet er også relasjonelt og dreier seg om hvem man føler seg hjemme 
med, på ulike skalaer fra vennegjengen, via nasjonen til den globale menneske-
heten. Det relasjonelle avhenger av hvordan jeg som individ opplever å høre 
hjemme eller ikke, at jeg finner min plass eller ei, men også hvorvidt de rundt 
meg anerkjenner at jeg hører til. Slik dreier tilhørighet seg om noe personlig og 
individuelt (identifisering), og noe kollektivt (gruppeidentitet), som det er ulike 
meninger om. Dette beskriver Nina Yuval-Davis (2010) som ‘tilhørighetens 
politikk’ (eng. politics of belonging). Marco Antonsich (2010) understreker beho-
vet for å se på samspillet mellom det individuelle og det kollektive i spørsmål om 
tilhørighet, og minner om at hvor man føler seg hjemme – identiteters romlige 
uttrykk – også er viktig. Dette samspillet mellom det sosiale og det romlige 
er viktig for samfunnsgeografer og blir synlig i forbindelse med mobilitet.

I resten av kapitlet vil jeg se nærmere på hvordan sammenhenger mellom 
mobilitet og tilhørighet får konkrete sosiale og romlige utslag i spørsmål 
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omkring migrasjon og nasjonalstat; hjem og identitet; om integrering, multi-
kulturalisme og mangfold; om lojalitet, tillit og dobbelt statsborgerskap; og i 
samspillet mellom integrering og transnasjonalisme. Jeg avslutter med kritik-
ken av samfunnsvitenskap som preget av ’metodologisk nasjonalisme’.

Migrasjon og nasjonalstaten
I samfunnsdebatten dreier spørsmål om mobilitet og tilhørighet seg ofte om 
‘migrasjonsrelatert mangfold’. Med migrasjonsrelatert mangfold menes mang-
fold i befolkningssammensetning, med tanke på geografisk opprinnelse, som 
oppstår som konsekvens av internasjonal migrasjon. Dette handler om ‘synlig 
mangfold’: i Norge var annen hudfarge enn hvit relativt uvanlig frem til for et 
halvt århundre siden. Dette har endret seg over tid, og det er i dag mange men-
nesker i Norge med ulike hudfarger. Men det dreier seg også om ‘usynlig 
mangfold’, hvor språk, kultur og tro, kan være noen eksempler.

Mens det norske samfunnet nå er blitt mangfoldig, var det ikke enhetlig 
tidligere. Mangfold langs aksene kjønn og seksuell legning, klasse og geogra-
fisk opprinnelse innenfor landets grenser, eller politisk ståsted, er ikke nytt. 
Men det er heller ikke mangfold ved tro- og livssyn, til tross for at kristendom-
men og den norske kirke lenge har hatt en privilegert stilling. Samer, tatere og 
romfolks historie i Norge, minner oss om at et enhetlig norsk folk før innvand-
ringen fra 1960-tallet av, er en selektiv historiefortelling. Historien om para-
graf 2 i Grunnloven som ble vedtatt i 1814, der jøder ble nektet adgang til riket, 
er en påminnelse om at spørsmålene om mobilitet og tilhørighet til alle tider 
har vært politiserte.

Internasjonal migrasjon (se også kapittel 19) synligjør romlige koblinger 
mellom steder og individers og gruppers tilhørighet. Mennesker føler ofte til-
hørighet til flere steder og grupper samtidig, og dette kan endre seg gjennom 
livet. Men når dette løftes fra en lokal til en internasjonal skala, stilles det 
spørsmålstegn ved mangfoldige tilhørigheter. Kan man flytte fra Norge til 
Pakistan og føle seg hjemme her? Eller fra Norge til Brasil? Vil de andre som 
bor i Norge, eller i Brasil, også akseptere den nyinnflyttede? Og hvordan defi-
nerer vi hvem som er ‘en av oss’ og hvem som ikke er det?

Slike spørsmål er viktige for individer, men også for fellesskapet. En endring 
der befolkningssammensetningen i et samfunn blir mer mangfoldig som 
følge av migrasjon, kan oppleves som en trussel. Men det er uklart om denne 
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trusselen dreier seg om kulturelle spørsmål, eller om det dreier seg om øko-
nomi, arbeidsplasser og velferdsstatens fremtid. Kanskje dreier det seg om 
begge deler.

På et kollektivt nivå handler dette om hvordan man skaper skiller mellom 
‘oss/her’ og ‘dem/der’, basert på ulike forståelser av tilhørighet til et samfunn. 
Hvordan kollektive identiteter utvikler seg, som fellesskap der ‘vi’ står 
sammen, eller fellesskap der ‘oss’ defineres opp mot ’de andre’, er viktig for 
hvordan sammenhenger mellom mobilitet og tilhørighet i praksis oppleves 
(se også kapittel 13).

Hvem som er ‘en av oss’, eller hvem som er en del av en nasjon – den norske, 
for eksempel – er høyt på agendaen i mange samfunn. En av grunnene til det 
er migrasjon. Dette gjelder ikke bare land i Europa. Dette er spørsmål som er 
normative – det vil si at det er en verdimessig vurdering av hvordan man 
mener det bør være. Hvem som er eller bør være del av fellesskapet, for eksem-
pel innenfor nasjonalstaten, er det også politisk uenighet om. Dette gjør at 
faglige diskusjoner om hva en nasjon er eller bør være, i høy grad er politisert. 
For eksempel, kan man bli norsk? Og dersom man kan få norsk statsborger-
skap, kan det sammenfalle med å ikke bli norsk?

Nasjonalstaten danner oftest rammen for hvordan vi tenker om samfunn og 
fellesskap, om gjensidig tilhørighet, tillit og solidaritet. Men hvordan forener 
man behovet for gjensidig tilhørighet, tillit og solidaritet i et samfunn, med en 
virkelighet der mobilitet over internasjonale grenser og sammensatte tilhørig-
heter er mer og mer vanlig (Kymlicka 2015)? Det er ulike meninger om dette, 
og kunnskap på dette feltet er sjelden nøytral, men snarere farget av et ståsted 
i spørsmål omkring hvorvidt mangfold sees på som et gode eller en trussel.

Sentrale spørsmål blir da: Hvordan regulerer man migrasjon, og ut ifra 
hvilke premisser? Hvordan håndterer man migrasjonsrelatert mangfold? 
Hvem kan få bli statsborger, og hvilke kriterier skal det være for dette? Hvordan 
sikrer man likebehandling og ikke-diskriminering? Er man norsk, dersom 
man er født i Norge, men ens foreldre var innvandrere, og utelukker det even-
tuelt at man også kan være italiensk samtidig?

Et utgangspunkt for å se på sammenhenger mellom mobilitet og tilhørighet, 
er spørsmålet om hvor mennesker hører hjemme. Mens geografisk mobilitet 
ofte sees som unntaksfenomen, ønsket man gjennom ‘mobilitetsparadigmet’ å 
utfordre dette synet (Sheller og Urry 2006, Urry 2007) (les mer om dette i 
kapittel 21). Med mobilitetsparadigmet satte man fokus på mobilitet som en 
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naturlig del av menneskers hverdag, fra de små mobilitetene som å gå til butik-
ken, å ta t-banen, og til de internasjonale reisene (Cresswell 2006, Cresswell og 
Merriman 2011).

Synet på menneskers tilhørighet som naturlig forankret bestemte steder, 
med røtter bestemte steder, blir utfordret av et fokus på mobilitet, på at men-
nesker også har føtter, er mobile, og kan slå røtter nye steder (Malkki 1992). 
Denne diskusjonen fant spesielt sted i flyktningstudier, med utgangspunkt i 
spørsmålet om hvorvidt personer som har bodd i flyktningleire i flere tiår, 
kan sies å ‘vende hjem’ når de flytter tilbake til det landet de opprinnelig 
flyktet fra. På et overordnet identitetsmessig nivå, antakeligvis ja. Men på 
et  mer praktisk nivå, viste det seg at dette slett ikke alltid var tilfellet, 
blant flyktninger fra Etiopia (Hammond 1999) eller Burundiere i Tanzania 
(Malkki 1992).

I begge tilfeller ble et statisk syn på mennesker som ideelt sett ikke-mobile 
utfordret. På den ene siden ved at man med et fokus på mobilitet som en nor-
mal menneskelig praksis, stilte spørsmålstegn ved det å se på mobilitet som en 
unntakstilstand. Altså en tilstand som snarest mulig burde rettes opp til den 
opprinnelige ikke-mobile tilstanden. Det betyr at man ved internasjonal 
migrasjon, for eksempel, ville tenke at den ideelle tilstanden som skal gjenopp-
rettes er at innvandreren bør reise tilbake dit hun kom fra. På den andre siden 
satte man fokus på at mennesker, som foruten å ha føtter som muliggjør mobi-
litet, også har evnen til å etablere nye røtter. I motsetning til trær, som har røt-
ter et sted, kan mennesker gjerne opprettholde gamle røtter et sted, og samtidig 
etablere nye røtter et annet sted.

Hjem og identitet
‘Hjem’ er et sentralt samfunnsgeografisk begrep, kanskje fordi det er et sted for 
sosialt liv og tilhørighet, samtidig som det bygger på en relasjonell tilnærming 
til det romlige (se også kapittel 3 og Gielis 2009). Det å føle seg ‘hjemme’ er 
romlig i den forstand at det knyttes til konkrete steder, slik som barndoms-
hjemmet, men er samtidig relasjonelt fordi det avhenger av et gjensidighets-
forhold med andre mennesker (og steder). ‘Hjem’ kan dermed forstås både 
som en abstrakt og konkret størrelse, som dreier seg om identitet og tilhørig-
het, og noe som konkret kan erfares, også gjennom fysiske strukturer, slik som 
i et hus (Blunt og Dowling 2006).
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En tradisjonell tilnærming til hjem har vært å forstå det som et fredelig, 
uforanderlig og homogent sted (Mohan 2002). Dette er en essensialistisk til-
nærming til hjem, der hjem er noe som er fast bestemt og unikt. En alternativ 
tilnærming til hjem har vært å se mer pluralistisk på hjem, som både dyna-
misk, og noe som defineres forskjellig ettersom hvem det er som definerer og 
hvor de befinner seg (Mohan 2002). De fleste som skriver om hjem vil omfavne 
begge disse forståelsene (Al-Ali og Koser 2002).

For de fleste av oss vil hva som er hjem endre seg over tid, og ofte vil det 
kanskje være flere fysiske steder som kan beskrives som hjem. For eksempel, 
hjemme hos både mor og far, dersom de bor forskjellige steder. Eller barn-
domshjemmet, og kollektivet man bor i som student. På samme måten vil de 
mer abstrakte sidene ved hjem, som dreier seg om å føle seg hjemme, om til-
hørighet, også kunne omfatte ulike dimensjoner samtidig.

For migranter som opprettholder transnasjonale bånd til sine opprinnelses-
steder, vil levd erfaring av hjem ofte foregå på flere steder samtidig. På den ene 
siden kan man tenke seg et ‘praktisk hjem’ i det landet man har flyttet til (Black 
og Koser 1999), mens man på den andre siden opprettholder en kulturell til-
hørighet til et hjem som en gang er blitt forlatt et annet sted. For mange 
migranter vil det å opprettholde bånd til opprinnelsessteder være sterkt for-
bundet, nettopp med tanken om et hjem som en gang ble forlatt, og en tilhø-
righet man søker å vedlikeholde. Dette kan gjøres ved at man bygger et hus på 
familiens opprinnelsessted som et tegn på fortsatt tilhørighet (Erdal 2012). 
Andre vil kanskje velge alternative former for å bekrefte tilhørighet, for eksem-
pel gjennom økonomiske bidrag til utvikling på opprinnelsesstedet. Slike 
transnasjonale forbindelser kan sees i sammenheng med migranters strategier 
for å opprettholde en tilhørighet to steder – der de har reist fra og der de har 
reist til (se også kapittel 19).

For mange internasjonale migranter vil spørsmål om identitet spesielt 
komme i søkelyset som følge av mobilitet internasjonalt. Erfaringer med å 
være ny, annerledes og fremmed kan på den ene siden styrke ens opprinnelige 
nasjonale, etniske, kulturelle, religiøse, eller språklige identitet. På den annen 
side vil mobilitet ofte føre til at identiteter endrer seg over tid, slik at mange 
migranter opplever en ikke helt fullstendig tilhørighet hverken ‘her’ hvor de 
bor i dag, eller ‘der’ som de engang har reist fra. Denne ambivalensen over dels 
dobbel tilhørighet, og dels ufullstendig tilhørighet, er en sentral erfaring for 
mange migranter, og i noen grad også for deres barn. Samtidig er det viktig 
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å huske at identitet og tilhørighet, ikke bare dreier seg om kulturell, nasjonal 
eller språklig bakgrunn, men også om kjønn, klasse, religion og andre identi-
tetsmarkører. I tillegg kommer hverdagserfaringer med ulike mennesker man 
opplever (eller ikke opplever) fellesskap med.

Integrering, multikulturalisme og mangfold
Tilnærminger til hvordan mennesker som kommer til et nytt land, skal bli en 
del av det samfunnet de flytter inn i, har tradisjonelt fulgt to retninger. Man 
har tilnærmet seg spørsmålet enten ved å forvente at de nye skal tilpasse seg og 
bli som oss – assimilering – i det som ofte beskrives som ‘melting pot’-tilnær-
minger. Eller ved at man aksepterer at forskjeller vil bestå, men har som over-
ordnet mål at alle borgere skal behandles likeverdig, og at dette kan oppnås 
gjennom ulike typer grupperettigher, som gir definerte minoritetsgrupper 

Tekstboks 20.1 ‘Dette er mitt hjem’
Hva og hvor som er hjem, og hvorfor, varierer og kan endre seg over tid. Likevel 
er det noen nøkkelmomenter som er viktige for en analyse av hva ‘hjem’ betyr. 
Man kan tenke seg en romlig akse, som synliggjør viktigheten av bestemte ste-
der, enten de er fysiske, forestilte, eller som minner. Den romlige aksen innbe-
fatter såvel det relasjonelle stedet, som den territorielle lokaliseringen. Man 
kan også tenke seg en tidsakse, der endringer over tid og i ulike livsfaser er 
sentralt.

Men ‘hjemme’ er også noe som fordrer en emosjonell akse, som fremhver at 
det er hos noen man føler seg hjemme, sammen med noen, enten det er familien 
eller andre som har nære relasjoner. Mennesker er også høyst rasjonelle, og midt 
i all mobilitet og kvaler omkring egen eller andres tilhørighet, er også en rasjonell 
akse viktig å ta med. Her anerkjennes indvidiet som aktør, og spørsmål om tilhø-
righet viser seg å ikke bare dreie seg om tilhørighet i en abstrakt forstand, men 
snarere også noe man tar beslutninger om i løpet av livet. Slik som en av mine 
forskningsdeltakere som opprinnelig kom fra Pakistan, men hadde bodd i Oslo i 
over tjue år, forklarte om sitt forhold til Oslo: ‘Dette er mitt hjem’. Disse aksene 
vil for ulike individer kobles sammen, være overlappende, eller kunne komme i 
konflikt med hverandre (Erdal 2014).
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bestemte muligheter. Denne tilnærmingen har tradisjonelt blitt beskrevet som 
multikulturalisme, eller ‘salad bowl’-tilnærminger.

Imidlertid er begge disse ‘idealtyper’. Det vil si at de er reindyrkede beskri-
velser av prosesser som i virkeligheten er mye mer komplekse, og aldri vil 
passe inn i forenklede beskrivelser. Spesielt har multikulturalisme-begrepet 
fått hard medfart det siste tiåret, og er blitt erklært dødt gjentatte ganger. 
Samtidig har assimileringsbegrepet fått en renessanse, i en reformert utgave 
der man anerkjenner behovet for en gjensidig tilpasningsprosess.

I norsk sammenheng snakker vi gjerne om ‘integrering’. Dette har noen 
ganger blitt sett på som en ‘middelvei’ mellom assimilering og multikultura-
lisme, fordi det både innlemmer en gjensidig tilpasning og rom for annerkjen-
nelse av forskjellighet. Integrering som begrep er svært omdiskutert. Blant 
annet fordi det ikke finnes én definisjon alle kan enes om, men også fordi 
begrepet samtidig beskriver empirisk målbare prosesser, politiske mål og folks 
hverdagserfaringer (Erdal 2013). Begrepet brukes likevel, kanskje nettopp 
fordi det er en sekkebetegnelse for prosesser som er høyst gjenkjennelige. Som 
Peter Kivisto (2003) beskriver – uavhengig av ordvalg, så er dette prosesser 
som dreier seg om at nyinnflyttere på ulike måter gradvis tilpasser seg og får 
livet til å fungere i et nytt land.

Det er etterhvert blitt aksept for at integrering er prosesser som må forstås 
som ‘to-veis’ (Ager og Strang 2008). Det er altså ikke bare innvandrere som 
skal tilpasse seg det norske samfunnet. Det norske samfunnet tilpasser seg 
samtidig også en mer mangfoldig befolkning, og legger på individnivå til rette 
for likeverdig behandling på tvers av mangfoldige bakgrunner. Her er diskri-
mineringsvern og fokus på anti-rasisme viktig.

Det er likevel grunn til å være kritisk til integreringsbegrepet som analytisk 
verktøy, fordi integrering er en beskrivelse av svært ulike fenomener, som ope-
rerer på ulike skalaer. Integrering er et normativt program, der staten definerer 
hvordan et velfungerende samfunn med nye og gamle borgere skal fungere, 
med utgangspunkt i bestemte antakelser om dette samfunnet. Sammenlignet 
med befolkningen forøvrig, dreier integrering seg også om måloppnåelse blant 
innvandrerbefolkningen på definerte variabler, som for eksempel deltakelse i 
arbeidsmarkedet eller språkkunnskaper. Integrering handler imidlertid også 
om den levde erfaringen som personer med og uten innvandrerbakgrunn har 
av gjensidige tilpasningsprosesser, der større eller mindre justeringer er nød-
vendige for å kunne leve sammen.
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Migrasjonsrelatert mangfold dreier seg om det mangfoldet som over tid har 
oppstått i samfunnet, som konsekvens av internasjonal migrasjon. Mangfold 
dreier seg åpenbart om mye mer enn det som kun er migrasjonsrelatert, slik 
som klasse, religion, kjønn, seksuell legning eller funksjonsnivå. En kritisk til-
nærming til studier av mangfold (eng. diversity), vil ikke ta utgangspunkt i et 
bestemt nasjonalt definert majoritetsbegrep, og definere majoritet opp mot 
minoritet, men i stedet se på de mange former for kulturell kompleksitet som 
finnes (Eriksen 2007, Vertovec 2007). Et kritisk perspektiv på mangfold stiller 
spørsmålstegn ved – den ofte tatt for gitte – betydningen av nasjonalstatsram-
men og forestillingen om en homogen majoritet. Dette innebærer ikke å auto-
matisk sette minoriteter opp mot en slik statisk, tatt for gitt, homogen majoritet. 
I stedet ser man på empiriske realiteter som finnes, for eksempel i en gitt bydel, 
eller en annen geografisk eller sosial arena. Slike mangfoldsstudier søker å 
finne alternative tilnærminger til spørsmål om håndtering av forskjellighet, 
der man istedenfor et fokus på likhet, fremhever likeverd. Tanken her er at utfor-
dringer som økt mangfold medfører, ikke dreier seg om forskjellighet. 
Utfordringene kan dreie seg om økende sosial ulikhet med behov for fokus på 
likeverd. Dette fordi mennesker iboende er forskjellige. Her dreier toleranse 
seg om en dyptgående respekt for at mennesker iboende er mangfoldige vese-
ner, som har komplekse og dynamiske identiteter (Amin 2013, Matejsova og 
Antonsich 2015).

Lojalitet, tillit og dobbelt statsborgerskap
Mobilitet og tilhørighet har også formelle forbindelser til hvordan stater for-
holder seg til befolkninger. Stater tillater i økende grad i dag dobbelt statsbor-
gerskap, som en formell anerkjennelse av at tilhørighetsbånd og lojalitet kan 
være mangfoldige. Norge tillater per idag ikke dobbelt statsborgerskap, og er 
det eneste landet i Norden som ikke tillater dette.

Statsborgerskapet er en gjensidig kontrakt mellom staten og borgeren, som 
innbefatter en tillitsrelasjon og en lojalitet (se også kapittel 13). Når stater like-
vel tillater dobbelt statsborgerskap, er dette en refleksjon og en erkjennelse av 
at identiteter og tilhørigheter ikke er et null-sum-spill. Identiteter er ikke brø-
ker som går opp i tallet 1. Når noen sier at de er halvt amerikansk og halvt 
norsk, vil det ofte være fordi de har en mor fra et land og en far fra et annet. 
Likevel er identiteten til personen hel. Hva en identifiserer seg med vil 
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være avhengig av tid og sted, av sammenhenger og personer rundt en. Noen 
ganger kan identifiseringen vippe mer mot det norske, mer mot det amerikan-
ske, eller kanskje begge deler forsterkes samtidig.

Dobbelt statsborgerskap er viktig for mange i tilknytning til spørsmål om 
mobilitet og tilhørighet, nettopp fordi dobbelt statsborgerskap kan være det 
formelle redskapet man trenger for å kunne opprettholde en dobbelt tilhørig-
het, som for eksempel å investere i et hus i opprinnelseslandet.

Samtidig er ikke det formelle statsborgerskapet noen betingelse for følelses-
messig tilknytning og identitet, hverken i det ene eller det andre samfunnet. 
Men det kan være en medvirkende faktor, som bidrar til styrket eller svekket 
tilhørighetsfølelse. Lojalitet til et samfunn og til en stat, kan heller ikke nødven-
digvis likestilles, og det er også ulike størrelser enn det å opprettholde en 
bestemt identitet. Svært ofte vil personer opprettholde en identitet og tilhørig-
het til et land, et folk og et samfunn, mens de kan være svært kritiske til styre-
settet i det gitte landet.

Tilhørighet dreier seg også om tillit, som er en toveis prosess. Dersom 
man som ny i et land skal føle tillit, for eksempel til statens systemer for bar-
nevern, er det nødvendig å oppleve en tilhørighet og et eierskap til det sam-
funnet man er blitt en del av. Dersom man ikke forstår det som foregår, ikke 
har noe eierskap til systemet, og samtidig opplever prosesser som fremmed-
gjørende, vil man heller ikke ha tillit til systemet. Tillit kan imidlertid utvi-
kles over tid, ettersom man får økt forståelse og opplever å bli behandlet som 
likeverdig borger av et samfunn. Slik tillit og lojalitet til samfunnet og dets 
strukturer, er imidlertid ikke noe som kan dikteres, men noe som må utvi-
kles gjennom sameksistens over tid. Dette er prosesser som er krevende. Ikke 
bare for dem som er nye i et samfunn, men også for strukturene i samfunnet 
og for befolkningen for øvrig, i det tilpasningsprosesser og endring foregår. 
Her er samspillet mellom individers aktørskap og strukturene i samfunnet 
sentrale (se kapittel 11).

Samspillet mellom integrering og 
transnasjonalisme
Identiteter og tilhørigheter er altså ikke et null-sum-spill, der man enten hører 
til her, eller hører til der. For mange vil tilhørigheter som følge av internasjonal 
mobilitet endre seg, og balansen mellom det å føle seg hjemme ‘her’ i Norge og 
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‘der’ i opprinnelseslandet, vil veksle over tid. Man kan derfor snakke om et 
samspill mellom menneskers integreringsprosesser og deres transnasjonale 
forbindelser. Det antas imidlertid ofte at dette er størrelser som motvirker 
hverandre. Dette gjøres ut ifra en null-sum-spillforståelse av tilhørighet, og 
spesielt nasjonale identiteter. Helt konkret innebærer det at man legger til 
grunn at et individ kun kan tilhøre én nasjon. Selv om virkeligheten er mer 
kompleks for mange, er denne implisitte antakelsen nokså vanlig.

Til tross for at disse prosessene ikke er nye, slik sammensatte identiteter hel-
ler ikke er det, har en økende anerkjennelse av at integrering og transnasjona-
lisme pågår parallelt kommet nokså seint. Samtidig er det fortsatt vanlig i 
samfunnsdebatten at en persons lojalitet til Norge, settes opp mot hennes til-
knytning til mennesker og steder i andre land. Forskning om samspillet mel-
lom parallelle tilhørigheter til flere land, gjennom transnasjonal praksis og 
integreringsprosesser, viser at det ikke er snakk om noen entydige årsakssam-
menhenger. Snarere kan man snakke om sammenhenger der disse prosessene 
kan forsterke hverandre, svekke hverandre, eller foregå parallelt uten vesentlig 
påvirkning på hverandre (Erdal og Oeppen 2013). 

Tabell 20.1. viser fire typer samspill mellom integrering og transnasjona-
lisme. Noen personer med innvandrerbakgrunn kan være godt integrert, og 
samtidig ha sterke transnasjonale bånd. I høy grad deltar de både i det norske 
samfunnet og i samfunnet i sitt opprinnelsesland. Andre kan være svakt inte-
grert, og også ha svake transnasjonale bånd. Andre igjen vil ha sterke transna-
sjonale bånd, men være svakt integrert, mens andre vil ha svake transnasjonale 
bånd, men være sterkt integrert. Det er med andre ord mulig å se alle slags 
typer samspill mellom integrering og transnasjonalisme (Carling og Pettersen 
2014). Det er imidlertid i liten grad belegg for å hevde at dette er prosesser som 
er årsakssrelatert. Det vil si at sterke transnasjonale bånd fører ikke til svak 
integrering, ei heller motsatt.

Det komplekse samspillet mellom integrering og transnasjonalisme under-
streker at tilhørigheter er mangfoldige og dynamiske. Man kan tenke seg at 
samspillet mellom integrering og transnasjonalisme kan føre til synergier, det 
vil si at det kan gi en bonus der man virkelig opplever en dobbelt tilhørig-
het. Man kan tenke seg at det ikke fører til synergier, men heller til lagvis tilhø-
righet, der man har en fot her og en fot der. Og man kan tenke seg et samspill 
som i sum blir antagonistisk, det vil at tilhørighetene arbeider mot hverandre, 
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og man opplever konflikt og mangel på ordentlig forankring både ‘her’ og ‘der’ 
(Erdal og Oeppen 2013). Med andre ord kan samspillet mellom integrering og 
transnasjonalisme gi ulike utslag med tanke på tilhørighet til et eller flere sam-
funn, med ulike mulige følger på individnivå og kollektivt for samfunnet det 
gjelder.

Tabell 20.1 Fire typer kombinasjoner av integrering og transnasjonale bånd.

Liten grad av integrering Høy grad av integrering

Liten grad av transnasjonale 
bånd

Lite kontakt med naboer i 
Norge; lite kontakt med slekt i 
opprinnelseslandet

Mye kontakt med naboer i 
Norge; lite kontakt med slekt i 
opprinnelseslandet

Høy grad av transnasjonale 
bånd

Lite kontakt med naboer i 
Norge; mye kontakt med slekt i 
opprinnelseslandet

Mye kontakt med naboer i 
Norge; mye kontakt med slekt i 
opprinnelseslandet

Tekstboks 20.2 Et engasjement ‘her’ og ‘der’?
Mange migranter engasjerer seg i sine opprinnelsesland ved å hjelpe familie, 
bidra til utvikling og delta politisk. Et slikt engasjement kan beskrives som ‘trans-
nasjonalt’ fordi det spenner over landegrensene og tilbake til et opprinnelses-
land. Mange muslimer i Norge er for eksempel engasjert i å hjelpe familie og 
slekt, i eget eller foreldres opprinnelsessamfunn. Dette kan sees på som transna-
sjonalt engasjement, som for noen er betinget av familiebånd, andre av religiøs 
praksis, og andre av internasjonal solidaritet.

Man kan tenke seg at et slikt transnasjonalt engasjement kan spille sammen 
med integrering på gjensidig forsterkende eller svekkende måter, eller som pro-
sesser som er relativt uavhengig av hverandre. For de aller fleste er engasjementet 
noe som er viktig for dem, og noe som spenner over aktiviteter i Oslo og det som 
skjer i et annet land, som Pakistan eller Somalia. For muslimer i Norge innebærer 
den religiøse dimensjonen en annen dynamikk i det transnasjonale engasjemen-
tet enn det som var tilfellet dersom det bare hadde dreid seg om kontakt med 
foreldres opprinnelsesland. Den religiøse dimensjonen er dessuten viktig for 
samfunnsdeltagelsen i Norge. Unge muslimer kunne føle et behov for å stå 
sammen, for å vise at de nettopp som muslimer bidrar positivt. Slik kunne deres 
engasjement være både ‘her’ og ‘der’.
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‘Metodologisk nasjonalisme’
I samfunnsvitenskapelige tilnærminger til mobilitet og tilhørighet har det i 
økende grad blitt satt søkelys på hvordan man forholder seg til nasjonalsta-
tens rammer, som ofte har blitt tatt for gitt. ‘Metodologisk nasjonalisme’ 
(Wimmer og Glick Schiller 2002), det at man ukritisk tar utgangspunkt i 
nasjonalstatens politiske og territorielle rammer, er blitt pekt på som en vik-
tig utfordring for moderne samfunnsvitenskap, også samfunnsgeografi. 
Denne kritikken dreier seg ikke om et fokus på de-territorialisering, altså at 
det romlige og stedlige ikke spiller noen rolle. Snarere dreier det seg om å 
kritisk vurdere hva som er relevante territorielle rammer for en studie, og i 
hvilken grad den nasjonale konteksten er viktig, eller ikke så viktig, for å 
forstå fenomenet man ser på.

Kritikken dreier seg ikke om at nasjonalstaten har utspilt sin rolle. Tvert 
imot kan det svært ofte hende at nasjonalstaten er svært relevant. Poenget er at 
dette ikke bør tas for gitt, men snarere belyses kritisk. Mens nasjonalstatens 
politiske rammer i noen tilfeller er relevante, viser det seg i andre tilfeller at et 
slikt utgangspunkt bidrar til å tåkelegge prosessene man kanskje egentlig ville 
belyse. I dette ligger også større vitenskapsteoretiske spørsmål. Skal kunn-
skapsproduksjonens mål fremme nasjonalstatens interesser, eller ulike enkelt-
individers eller gruppers interesser? Eller hva med å belyse problemstillinger 
der det ofte vil være paradokser og dilemmaer, som ikke alltid lett kan håndte-
res i politikkutvikling?

Med tanke på mobilitet og tilhørighet, der migrasjonsrelatert mangfold er 
sentralt, vil kritikken om metodologisk nasjonalisme bety at man ikke tar for 
gitt at det er nasjonale tilhørigheter som er de mest sentrale, men undersøker 
hva som er viktig for hvem og når. Dette blir relevant når spørsmål om vel-
ferdsstatens økonomiske fremtid stilles, for hvordan vurderer man hvem som 
inkluderes i et solidarisk ‘vi’, og hvem som defineres ut som de ‘andre’, og som 
vår velferdsstat ikke inkluderer? Er statsborgerskap en klar avgrensing? Eller er 
det familiens historie i generasjoner? Eller dreier det seg om hvem som har 
betalt skatt det siste året?

Slik blir spørsmål om migrasjonsrelatert mangfold, tilhørighet og identitet 
på individuelt nivå, tett sammenvevd med spørsmål om kollektiv identitet og 
fellesskap på samfunnsnivå. Her er det få klare grenseoppganger, nettopp fordi 
tilhørighet endrer seg over tid og er en relasjonell størrelse. Dermed er det i 
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mindre grad snakk om entydige definisjoner på ‘oss’ og ‘de andre’, men mer et 
behov for kritisk refleksjon rundt hvilke begreper og definisjoner som anven-
des, og hvilke følger dette har på individuelt og kollektivt nivå.

Man kan også stille spørsmålstegn ved hvorvidt man skal ta for gitt at det 
er nasjonalstatens territorielle grenser eller politiske system, som er det mest 
avgjørende for beslutninger mennesker tar, eller for de aktiviteter de velger å 
engasjere seg i. For mange vil det være ‘byen’ som er hovedskala for tilhørig-
het og levd erfaring. Dersom man vil undersøke migranters religiøsitet, for 
eksempel, vil man kanskje oppdage at dette ofte er fenomener som strekker 
seg utover nasjonalstatens territorielle og politiske grenser. Enten man ser på 
Islam, Hinduismen, eller den katolske kirke, så er den norske stats grenser 
ikke nødvendigvis en naturlig analytisk avgrensing av fenomenet man stude-
rer. Snarere vil man antakelig forholde seg til en lokal skala, der mennesker 
møtes og aktiviteter pågår, og samtidig til andre skalaer, ofte på tvers av 
det  nasjonale nivået, som kan vise seg viktige for analyser av migranters 
religiøsitet.

Kritikken om en iboende metodologisk nasjonalisme i samfunnsvitenska-
pene utfordrer et fokus der nasjonalstatens grenser automatisk danner ram-
mene. Menneskelig mobilitet og tilhørighet utfordrer slike antatte rammer, og 
utfordrer oss til å tenke kritisk gjennom hva som er relevant skala og analytisk 
referanseramme.

Avslutning
I dette kapitlet har vi sett på hvordan sammenhenger mellom mobilitet og til-
hørighet kan sees på som romlige fenomener. Dette dreier seg om hvor man 
føler seg hjemme, der spørsmålet om hvor, for de fleste også vil avhenge av 
med hvem, noe som understreker hvordan det romlige og relasjonelle henger 
tett sammen. Individets identiteter og tilhørigheter er mangfoldige og endres 
over tid, noe internasjonal migrasjon på bestemte måter illustrerer. Individets 
identitet og tilhørighet henger imidlertid også sammen med medlemskap i 
ulike fellesskap, og dermed kollektive identiteter, slik som innenfor en nasjon. 
Ved å se på sammenhenger mellom mobilitet og tilhørighet, ser vi at mennes-
ker har både røtter og føtter, og evne til å utvikle nye røtter, samtidig som 
gamle røtter ivaretas.
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