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INNLEDNING 

 
 Jag började i T-centralen, och spelade i tunnelbanan. I dag kan jag säga att jag har 

 varit över allt i världen. (…) Varför går det bra for mig? För att jag har vågat!1 

 

Jeg sitter i kulturhuset i Hallunda, en forstad utenfor Stockholm og snakker med den 

senegalesiske musikeren og skuespilleren Mamadou Sene. Han er frustrert over at mennesker 

med afrikansk bakgrunn ikke tar del i kulturlivet. Det er ikke det at de ikke er aktive kulturelt, 

de har mye på gang internt, men Mamadou vil gjerne se at de deltar på en annen måte enn å 

dra til det nærmeste kjøpesenteret eller til en lokal fest. Mamadou jobber for 

Kulturorganisasjonen ”Intercult” i Stockholm, og er initiativtager til et av deres prosjekter, 

”Kulturguiden”. Prosjektet går ut på å få mennesker som bor i Alby, med fokus på 

barnefamilier med afrikansk bakgrunn, til å delta aktivt i kulturlivet i Stockholm. Det var 

dette prosjektet som utløste min motivasjon til å skrive denne oppgaven. Hvordan ser han på 

sin rolle som aktiv kulturutøver i Sverige og hvordan ønsker han å påvirke andre 

vestafrikanere?  

 

Mamadou er en kulturutøver som kom til Sverige på 80-tallet. Han har fulgt med på hvordan 

kulturlivet i Sverige har forandret seg og blitt til en mer åpen plass med et mangfold av 

kulturuttrykk. Han må også anses å ha vært en viktig bidragsyter i utviklingen av dette 

mangfoldige kulturlivet. Samtidig som jeg beveget meg inn på dette feltet og begynte å 

observere prosjektet Kulturguidens forløp, kom jeg i kontakt med flere vestafrikanere som 

holdt på med forskjellige former av kunst som musikk, poesi, litteratur og dans, akkurat som 

Mamadou. Jeg spurte dem om deres holdning til prosjektet Kulturguiden og de responderte 

positivt. De syntes også det var et problem at vestafrikanere ikke er delaktige nok i kulturlivet 

i Stockholm. Det finnes altså en felles frustrasjon omkring dette temaet. Hva kan dette bety i 

forhold til det svenske kulturlivet med tanke på bevegelsesfrihet og plass for mangfold? Fire 

erfarende vestafrikanske kulturutøvere i Stockholm og deres livshistorier og opplevelser om 

hvordan det er å være vestafrikansk artist i Sverige og hvordan de opplever kultursektoren i 

dag, ble derfor et vesentlig emne for denne undersøkelsen. I mine øyne skulle man tro at disse 

kultur-utøvere hadde, og fortsatt har, gode forutsetninger med tanke på å bli akseptert i 

kultursektoren nettopp fordi de kom fra andre land med andre kulturelle referanser og dermed 
                                                        
1 Intervju nr. 1 Mamadou Sene: Bilag 1, s   
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kan bli betraktet som eksotiske, spennende personer i det svenske kulturlivet. Men deres 

historier og erfaringer viste at det har vert krevende å nå dit de er i dag.  

 

Formål og problemformulering 

Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan enkelte kulturutøvere med vestafrikansk 

bakgrunn betrakter kultursektoren i Sverige, sin egen rolle som kulturformidlere, og hvilket 

syn de har på vestafrikaneres delaktighet i kulturlivet. 

 

Med de svarene jeg får fra mine informanter og den observasjon jeg gjennomfører, har jeg en 

ambisjon å definere de barrierene som finnes og som setter grenser for delaktighet i 

kulturlivet og hvordan de vestafrikanske kulturutøverne forsøker å tilpasse seg. Jeg vil også 

prøve å forklare hvordan de reflekterer over fenomen som kan være grunn til hvordan andre 

vestafrikanere agerer innenfor kultursektoren.  For å oppnå mitt formål førsøker jeg å besvare 

følgende hovedspørsmål: 

• Hvordan er det å være vestafrikansk kulturutøver i en svensk kultursektor? Her vil jeg 

ta utgangspunkt i deres egne erfaringer og fortellinger.  

• Hvilken virkning har den svenske kultursektoren på kulturutøverne og deres verk? 

Dette med tanke på møte med publikum kulturinstitusjoner og andre svenske 

kulturutøvere.  

• Hvordan forholder informantene seg til andre vestafrikaneres delaktighet i 

kultursektoren? 

• Hvordan jobber de for å engasjere andre vestafrikanere til å være mer delaktige i det 

svenske kulturlivet? 
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Teoretiske utgangspunkter og sentrale begrep  

I dette kapittelet skal  jeg gjøre rede for det overgripende teoretiske perspektivet som rammer 

inn oppgaven. Jeg vil også redegjøre for noen sentrale begrep som er vesentlige i forhold til 

analysen i og med at de er teoretisk relevante i forhold til mitt materiale.  

 

Felt og kapital 

For å lettere visualisere seg de vestafrikanske kulturutøvernes situasjon og analysere deres 

perspektiv på kultursektoren i Sverige, kommer jeg til å anvende sosiologen Pierre Bourdieus 

måte å analysere forskjellige områder i form av ulike felt i samfunnet. Bourdieu anvender 

feltbegrepet for å beskrive menneskenes sosiale verden som bestående av en mengde 

hierarkiske eller over- og underordnede posisjoner.2 Bourdieu ser på sosiale felt som områder 

der aktørene må oppnå forskjellige typer materielle og immaterielle tilganger. Dette er 

tilganger som forvandles til en anerkjent verdighet og får en verdi og gir makt og innflytelse 

innenfor feltet.3 I denne oppgaven vil jeg fokusere på kultursektoren som et felt, og forsøke å 

klargjøre den feltspesifikke kapitalen som er avgjørende innenfor dette feltet. Bourdieus 

undersøkelser er også relevante i forhold til oppgaven fordi han selv har forsket på det 

kulturelle feltet. Det at han har beskjeftiget seg med det kulturelle feltet og de ulike aktørenes 

posisjoner, gjør hans teorier særlig interessante for oppgaven. Selv om hans studier ble utført i 

en annen tid, anser jeg hans teorier og forskningsmetoder som relevante for min oppgave til 

tross for tidsforskjellen, og hans teori hjelper meg til å finne fram til måter å fortolke mitt 

materiale på. 

 

Et felt kan defineres som et konkurransefelt, som dannes av at mennesker har en felles 

interesse for noe som de samles rundt, noe de tror på og konkurrerer om å ha innflytelse på. 

Feltet etableres når mennesker streber etter de symbolske og materielle tilgangene som utgjør 

betingelsen for hva som definerer et spesielt felt. Feltets aktører drives av denne felles 

interessen for hva som foregår og som er verdifullt innenfor feltet. For eksempel, innenfor 

mote er det den gode klessmaken det dreier seg om, og innenfor det litterære feltet er det 

spørsmålet om hva som er god litteratur.4 Altså kan man si at aktørene i et konkret sosialt felt 

må forstå hvilke egenskaper som bestemmer hvordan de skal oppføre seg for å oppnå et status 

                                                        
2 Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas 2002: Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur, s. 274 
3 Månson, Per (red) 1998: Moderna samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker. 
Stockholm: Rabén Prisma, s. 372. 
4 Östling, Brutus (red) 1994: kultursociologiske texter. Stockholm: Symposion, s. 16-17  
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og anerkjennelse. Innenfor feltet er det dermed en bestemt form for oppførsel som er 

avgjørende for hvordan man kan posisjonere seg og oppnå status. I det kulturelle feltet kan 

man skille mellom formell kapital og uformell kapital. Den formelle kapitalen får man 

gjennom formalisert utdanning og kompetanse som kan dokumenteres gjennom for eksempel 

vitnemål fra universiteter og høgskoler. Den uformelle kulturelle kapitalen kan beskrives som 

uformelle kompetanser eller koder man skal kunne knekke for kunne innta en posisjon og 

dermed også få større innflytelse og disponere mer autoritet. Man kan se på det som et slags 

spill hvor det finnes både formelle og uformelle spilleregler som deltakerne i feltet må lære å 

forholde seg til for å vinne innflytelse. Den som besitter de nødvendige symbolske og 

materielle tilganger og har lært seg å beherske feltets spilleregler, har større sjanser for å 

oppnå aksept og innflytelse. Disse symbolske tilgangene kaller Bourdieu også for doxa. Doxa 

består av den tradisjonelle orden som definerer hva som er den dominerende normen innenfor 

et felt.5 Doxa kan bli utfordret av nye normer og tradisjoner og doxa blir da til det Bourdieu 

kaller heterodoxa. Den eksisterende doxa må i en slik situasjon anpasse seg til at den 

presenterer en posisjon blant andre i feltet og er ikke lenger den dominerende og avgjørende.6 

I forhold til min oppgave kan man tenke seg at vestafrikanerne i Sverige representer i form for 

hetrodoxa og at de må utfordre doxa for å oppnå anerkjennelse og bli en akseptert del av det 

kulturelle feltet. Dette kan føre til at de forflytter seg til den øvre delen av feltet og etter hvert 

oppnår høyere posisjoner med mer innflytelse og påvirkningskraft. Det finnes altså en struktur 

som bestemmer forholdene innenfor feltet og det man konkurrerer om er det legitime, det vil 

si den spesifikke autoriteten som gir makt.7  

 

Jeg vil i denne undersøkelsen betrakte kultursektoren som et felt og analysere mine 

informanter, ut ifra hvor de befinner seg i dette feltet nå, men også i hvilke forskjellige 

posisjoner de har vært i. Deres dynamiske erfaringer og fortellinger om hvordan deres 

karrierer har utspilt seg gjennom tiden vil jeg ramme inn i kultursektorens felt og analysere 

hvordan de har tilpasset seg til de spesifikke spillereglene som gjelder innenfor det kulturelle 

feltet. Bourdieu tenker seg at den sosiale verden består av en mengde hierarkisk ordnet felt 

hvor individene har forskjellige posisjoner og man kan for eksempel snakke om det 

                                                        
5 Eagleton, Terry 1991: Ideology: An Introduction. London: Verso, s. 157 
6 Ibid, s.157 
7 Nilsson, Sven 2003: Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i 
Sverige. Malmö: Polyvalent AB, s. 369 
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økonomiske feltet, politiske feltet og det kulturelle feltet.8 Det finnes flere forskjellige felt i 

samfunnet og man kan anta at informantenes fortellinger handler om mange faktorer som  

også berører andre felt. Derfor kan det tenkes at de vestafrikanske kulturutøvere  kan benytte 

sin posisjon innenfor det  kulturelle  feltet for å oppnå status og en almen anerkjennelse også 

innenfor andre felt. I og med at det er kultursektoren, begrenser jeg deres fortellinger til 

kultursektoren. Kampen for anerkjennelse og innflytelse innenfor kultursektoren blir derfor 

fokusområdet for denne  oppgaven. 

 

Kulturell kapital er et av hovedbegrepene utviklet av den franske sosiologen Bourdieu. I sitt 

hjemland Frankrike, kunne Bourdieu observere att den praktiske mestringen av kulturen gikk 

ut på egenskaper som å snakke velformulert fransk, utdannelse, være velinformert og utrustet 

med kultiverende disposisjoner og god smak. Alt dette virket som å være nødvendige 

tilganger for den som hadde det formål å klare seg bedre enn andre.9 Disse nødvendige 

tilgangene eller kvalifikasjonene er lettest oppnådd når man er oppdratt i familier som fører 

denne kulturelle arven videre.10 Kulturell kapital etableres i ens oppvekst gjennom bakgrunn, 

skolegang og en allmennkunnskap som gjør det mulig å forstå og delta i kulturen. Det som da 

blir interessant i denne avhandlingen, er å undersøke hvordan mine informanter som alle har 

en utenlandsk bakgrunn, opplever viktigheten i å disponere kulturell kapital. Er dette noe de 

følte seg tvunget å lære seg da de kom til Sverige? Hva var det konkret ifølge dem? Det at de 

var nykomlinger i kultursektoren da de først kom til Sverige, kan få en til å tro at de mest 

sannsynlig manglet det Bourdieu kaller kulturell kapital, og at de derfor sannsynligvis startet 

deres karrierer i en relativ lav posisjon i feltet. Det som jeg i denne avhandlingen vil utrede i 

forbindelse med dette er hvordan de har tilpasset seg i kultursektoren. Jeg vil også konkret 

finne ut av hva det feltspesifikke kapital er ifølge de vestafrikanske kulturutøverne. Når man 

tolker kulturell kapital vil Bourdieu ikke at man skal se på begrepet som en analytisk eller 

empirisk distinksjon, men mer som en metafor.11 Det betyr at kulturell kapital ikke bare 

forstås som noe man kan investere i på samme måte som penger, det er mer et spørsmål om en 

symbolsk verdi som kan eksistere gjennom at det gis forskjellige konkrete betydninger, som 

                                                        
8 Miegel & Johansson 2002, s. 274 
9 Broady, Donald ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi” s. 59-88 i Broady, Donald 
1988: Masskommunikation och kultur: Stockholm: NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 3 
10 Harris, David 2005: Key Concepts in Leisure Studies. London: Sage, s. 38  
11 Månson 1998, s. 398 
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også kan gi en økonomisk relevans.12 Med andre ord, er kulturell kapital en metafor for de 

egenskaper man har og kan oppnå, og som kan gi resultat også i økonomisk kapital hvis det 

blir anvendt på den riktige måten. Den kulturelle kapitalen eksisterer framfor alt i menneskers 

kropper som kunnskaper, erfaringer, måter å oppføre seg på, tenke, snakke og røre seg på.13 

Når jeg analyserer hvilken virkning den svenske kultursektoren har på de vestafrikanske 

kulturutøverne og deres verk, mener jeg at deres streben etter kulturell kapital har hatt 

innflytelse på deres erfaringer og vært med på å identifisere og forme dem til det  de er i dag. 

 

Sosial kapital handler framfor alt om det å ha et betydningsfullt kontaktnett, som kan hjelpe 

individer med å bevege seg til mer anerkjente og innflytelsesrike posisjoner. Denne kapitalen 

består av kontakter, relasjoner og omgangskretser hvor man ved behov kan hente nødvendig 

støtte. En betydelig sosial kapital er ofte en nødvendighet for å vinne og beholde troverdighet 

og tillit  i samfunnet, noe som er en forutsetning for få en stor kontaktkrets som igjen kan gi 

utdeling i for eksempel en politisk karriere.14 Sosial kapital er altså en stor ressurs som blir 

brukbar hvis man vil bevege seg til høyere posisjoner innenfor feltet. Det kan tenkes å være 

besværlig for en nykomling på et ukjent felt å skaffe seg et kontaktnettverk og jeg vil i denne 

avhandlingen finne ut av hva slags erfaringer de har rundt dette. Et annet interessant aspekt er 

hvordan de betrakter det kulturelle engasjement innenfor vestafrikanske kretser og hvilken 

rolle sosial kapital har innenfor disse rammer. Videre er det også interessant å undersøke 

deres refleksjoner og erfaringer om de sosiale nettverk som eksisterer blant andre 

vestafrikanere i Sverige, dette med tanke på hvordan man jobber for å engasjere andre 

vestafrikanere til å være mer delaktige i kulturlivet i Sverige. Til sist, vil jeg også undersøke 

om det finnes sosiale nettverk som mer svekker enn fremmer muligheten for  å oppnå nye og 

positive posisjoner innenfor det kulturelle feltet i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
12 Broady 1988, s. 4 
13Ibid, s. 5 
14 Östling 1995, s. 279-280 



 
 
 
 
 

  9 

Kultur og etnisitet 

I tolkningen av de forskjellige kulturutøverenes fortellinger og synspunkter samt analysen av 

prosjektet ”Kulturguiden” som Mamadou er virksom i, har mange forskjellige betydninger av 

begrepet kultur hatt stor relevans for min undersøkelse. Jeg vil derfor beskrive de definisjoner 

av kulturbegrepet jeg har valgt å fokusere på.  

 

Den første definisjonen av kultur er den estetiske kulturen som i vår tid antageligvis er den 

vanligste oppfatningen av kultur. Den estetiske kulturen  tilsvarer summen av litteratur, kunst, 

musikk, teater, film og andre kunstformer.15 Det estetiske kulturbegrepet understøttes av de 

samfunnsmessige institusjonene og kan dermed kobles til hva man kan kalle et beslektet 

institusjonelt kulturbegrep som ofte uttrykkes i termer som ”kultursektoren”, 

”kulturinstitusjonen” og ”kulturpolitikken”.16 Det er derfor også den estetiske kulturen jeg 

refererer til når jeg presenterer kultursektoren og hvordan den fortolkes ut i fra de afrosvenske 

kulturutøveres perspektiv.  

 

Den andre definisjonen av kultur er den antropologiske kulturen som er mer en måte å leve 

på. Det er en beskrivelse som ofte anvendes basert på at den har røtter i eldre og mer koloniale 

former av antropologisk forskning som forsøkte å skille mellom fremmende kulturer som 

avgrensede helheter.17 Det vil si at en kultur i den antropologiske forskningstilnærmingen , 

anses å utgjøre mer eller mindre lukkede enheter som inneholder alle livsaspekter på grunnlag 

av deres felles vaner, handlingsmønstre og forstillinger. En styrke i dette synet på kultur er at 

dens fornemmelse for de konkrete og spesifikke ulikhetene som finnes mellom ulike grupper 

av mennesker.18 Med tanke på de afrosvenske kulturutøverne kan det bli interessant å 

undersøke i hvor stor grad det de produserer kan forbindes med et antropologisk preget 

kulturbegrep. Altså om de kan representere en konkret kultur eller ikke. Det som også er 

interessant er å studere hvordan de blir mottatt i Sverige som mennesker med en annerledes 

kulturell tilhørighet. Eriksen tar opp noen interessante emner når det kommer til den 

antropologiske måten å anvende begrepet kultur og etnisitet i dag både politisk og 

samfunnsmessig. Han presenterer kultur med en kritisk undertone og mener at begrepet ikke 

kan anvendes for å beskrive en gruppe mennesker lenger, og at andre faktorer som utdannelse, 

                                                        
15 Fornäs, Johan 2012: Kultur. Malmö: Liber AB, s. 23 
16 Ibid, s. 24 
17 Ibid, s. 20 
18 Ibid, s. 21 
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klasse og  kjønn spiller inn. Han skriver at i nesten alle folkegrupper finnes det variasjoner av 

livstiler og verdensbilder, og at kultur er foranderlig.19 Dette er tankevekkende i forbindelse til 

min oppgave hvor definisjonen av de vestafrikanske kulturutøverne (i Sverige) er basert på 

kulturell opprinnelighet, selv om de som Eriksen skriver, mest sannsynlig har variasjoner av 

livstiler og verdensbilder og derfor ikke kan begrenses til en kultur.  

 

I sin enkleste form handler etnisitet om kategorisering, tilhørighet og opprinnelse. Det kan for 

eksempel handle om hvem som kan kalle seg svensk, kurdisk eller jødisk, hvorvidt man fødes 

som en som tilhører en av disse kategoriene eller gjennom utvikling, læring og tilpassing kan 

blir det.20 Etnisitet oppstår og blir relevant gjennom sosiale situasjoner og møter, samt 

gjennom menneskers måter å håndtere livets krav og utfordringer.21 Dette er interessant i 

forhold til denne analysen da fokus ligger på individer som ikke er etnisk svenske, men som 

befinner seg i et svensk-dominert felt. Hvilke sosiale situasjoner og møter har de erfart som 

har markert etniske skilnader? Og har dette ledet til konflikter og problemer eller tvert imot? 

Hvordan påvirker deres etniske opprinnelighet deres situasjon som vestafrikanske 

kulturutøvere i en svensk kultursektor, og hvordan føler de selv de blir mottatt som 

representanter av en etnisk minoritetsgruppe? Et annet interessant spørsmål er om de nå etter  
å ha bodd i Sverige i cirka 30 år,  føler at de kan representere like mye svensk kultur selv om  
de ikke er etnisk svenske. Etnisitet er altså en måte å beskrive en gruppe mennesker med 

felles kulturelle forskjeller og særtrekk. Gruppetilhørighet er situasjonsbetinget og relasjonell, 

det vil si at den enkeltes identifikasjon er avhengig av sitasjonen og av hvem han eller hun 

sammenligner seg med.22 Her er det interessant å se på hvordan deres sosiale situasjon som 

mennesker med afrikansk opprinnelse i et svensk samfunn forsterker tendensen til å bli 

fremstilt som en etnisk minoritets gruppe som deler en felles kultur. Dette er også relevant i 

forhold til kultursektoren som et felt hvor informantene og deres estetiske kulturproduksjoner 

møter det svenske markedet. Hvordan kan deres personligheter eller identiteter eventuelt 
risikere å bli gruppert eller generalisert til primært å utgjøre en etnisk minoritet i stedet for  
fokus på den individuelle kunstneren og hans egne fremstillinger av seg selv. 

 

 

                                                        
19 Eriksen, Thomas Hylland 1999: Kulturterrorismen. Oslo: Nya Doxa, s. 20 
20 Wikström, Hanna 2009: Etnicitet. Malmö: Liber, s. 12 
21 Eriksen, Thomas Hylland 1993: Etnicitet och nationalism. London: Nya Doxa, s. 9-11 
22 Hylland 1999, s. 31 
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Hybriditet og Translocational Positionality  

Problematikken rundt begrepet etnisitet og de vanskelighetene ordet ”kategorisering” fører 

med seg, kan beskrives i begrepet hybriditet. Dette begrepet vil jeg forenklet forklare som en 

blandet opprinnelighet, med blandede tilhørigheter og blandede utrykk for dette.23 Anthias 

kritiserer betegnelsen hybriditet og foreslår en ny måte å behandle identiteter basert på 

etnisitet, og mener at konseptet Translocational Positionality er en mer passende og mer 

egnet til å håndtere tilfeller som handler om tilhørighet. ”Hybridity is often examined in terms 

of the intermingling of cultural components, without considering the question of how they are 

used and in what context.”24 Anthias betoner viktigheten i å analysere noe ut ifra hvilken 

kontekst den befinner seg i, og at kontekstens eller situasjonens forutsettinger har like mye 

innflytelse som de kulturelle komponentene. Hun tar England som eksempel og ser på den 

store innvandringen under efterkrigstiden som består av permanente bosettere og som i dag 

utgjør en betydelig del av det britiske samfunnet. Dette er også noe som kan appliseres i 

forhold til de afrosvenske kulturutøverne i og med at de var en del av de mange vestafrikanere 

som kom til Europa og Sverige på 80-tallet. Anthias mener at hybriditet fortsatt deler en 

gammeldags bekymring om etnisitet fordi kulturens rolle er hovedelementet som utgjør den 

etniske tilhørigheten. Spørsmålet er da, hva er kultur og i hvilke kulturer tar man 

utgangspunkt i? Translocationality problematiserer nemlig det forhold at identitet kun blir 

koblet til etnisitet og kultur. Hun oppfordrer til å se på hvor viktig det er å forstå at i stedet for 

etnisitet, handler det (ofte) enten om sosiale relasjoner som kan kategorisere mennesker som 

”de andre” eller om kampen om (økonomiske) resurser. Disse utfordringene  kan oppstå i 

forbindelse med kjønn, ’rase’ eller klasse25 Dette er også noe som kan sammenlignes med 

Bourdieus måte å tilskrive individer forskjellige ressurser/tilganger som avgjør hvor de 

befinner seg i feltet. Positionality refererer til en sosial posisjon (som effekter og utfall)  og 

sosiale posisjoner  (som praksis, meninger og effekter; som en prosess).  Spørsmålet er så 

hvilke forskjellige posisjoner de vestafrikanske  aktørene har befunnet seg i, og hvordan  dette 

har påvirket dem og deres karrierer? Det er noe jeg vil forsøke å belyse i oppgaven og finne ut 

hvorvidt dette påvirker deres fremtreden som kulturformidlere innenfor det kulturelle feltet. 

 

 

                                                        
23 Wikström 2009, s. 15 
24 Anthias, Floya 2005: ”New hybridities, old concepts: the limits of ’culture”. I Ethnic and 
Racial Studies Vol. 24 No July 2001. Taylor & Francis, s. 627 
25 Anthias, 2005 s. 633 
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Oppsummering av den teoretiske referanserammen   

Jeg har nå definert min teoretiske referanseramme og de begrep jeg har definert består av;  
Bourdieus feltanalyse og bruk av kapital, kultur/etnisitet begrepet, samt Anthias begrep,  
Translocational positionality. Kort sagt kan man si at det sosiale feltet og dets aktører eller  
institusjoner, har ulike posisjoner i feltet som er gjensidig definert. En aktørs posisjon er ikke  
konstant, men utvikles og forandres avhengig av den kapitalmengden som aktøren innehar.   
Jeg mener at det er interessant  å forsøke kombinere denne posisjoneringen, som hele tiden er  
i bevegelse, med Anthias begrep, translocational positionality fordi hun nettopp belyser  
aktørens bevegelse og det forhold at individers selvrefleksjon alltid er preget av de  
forskjellige sosiale posisjoner det inntar i et felt. Det at hun ofte tar utgangspunkt i etnisk  
opprinnelighet og kulturell bakgrunn og utført sin forskning knyttet til de menneskelige  
konsekvensene av store folkevandringer i Europa, gjør hennes teori passende til analysen av  
mine informanters utsagn nettopp fordi de er en del av den vestafrikanske diasporaen på 80-

tallet.  
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Metode og material 

Det primære materialet består av intervjuer og notater fra feltdagboken jeg brukte under 

deltagende observasjonen. De intervjuene som utgjør det mest sentrale og utdypende material 

er de jeg utførte med de vestafrikanske kulturutøverne. De er alle menn fra vestafrika og har 

et yrke innen for kultursektoren. Intervjuene har tatt form av lange samtaler omkring deres 

livshistorier. Fokus har ligget på hva de har erfart av motstand, fremgang og av konflikter i 

kultursektoren som har oppstått under veis. Jeg har forsøkt å finne sentrale temaer som i disse 

fortellingene kan tolkes som en felles mening  blant artistene når det kommer til barrierer og 

grenser innenfor kultursektoren. Intervjuene har ikke fulgt en bestemt struktur eller skjema, 

men har som utgangspunkt utspilt seg som en samtale eller dialog. To av informantene har jeg 

truffet på deres arbeidsplasser, og to på Kulturhuset i Stockholm. Alle intervjuer er innspilt og 

transkribert for en nøye analyse av materialet. Utover de fire afrikanske kulturutøverne har jeg 

også intervjuet Intercults daglige leder og deltagerne i Mamadous prosjekt Kulturguiden. Den 

deltagende observasjonen har pågått mest i sammenheng med Mamadous prosjekt i Intercult. 

Jeg har fulgt med på Kulturguidens prosess, fra planlegning til selve guideturene. Jeg har vært 

med på samtlige guideturer og etterhvert blitt godt kjent med både deltagere og prosjektets 

ledere. Det at jeg har fulgt en av mine informanter i hans arbeidsmiljø og fått et godt innblikk 

på hvordan han jobber og agerer som kultur ”agent” har gitt meg et innholdsrikt material. Det 

har også gitt meg flere omfattende samtaler på vei fra toget eller i lunsjpauser osv, disse er 

dog ikke innspilt, men skrevet ned i form av notater i feltdagbok.  

 

Det at min empiri består av materiale som jeg har samlet inn gjennom feltarbeid og som 

består av intervjuer og feltnotater gjør dette til en kvalitativ analyse. Kvalitativt material som 

er formet av feltarbeidet beskriver idealt detaljer i menneskers tenking, gjøremål, daglige liv 

og erfaringer innenfor rammen for spesifikke kontekster.26 Det sekundære material består av 

vitenskapelig litteratur som omfatter den teoretiske referanserammen samt de begreper jeg 

anvender under analysen av mitt material. 

 

 

 

 

                                                        
26 Magnus Öhlander “Analys” I Kaijser, Lars & Öhlander Magnus (red) 2011: Etnologiskt 
fältarbete: Lund: Stdentlitteratur, s. 271 ‐ 272 
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Refleksivitet og tolkning 

Et intervju er en spesifikk sosial situasjon der partene møtes og snakker sammen om noe 

intervjueren vil vite og som den intervjuede forventes kunne fortelle om.27 Intervjuet som 

sosial sitasjon er også avhengig av forskjeller og likheter mellom partene som kjønn, sosial 

bakgrunn, etnisk herkomst, ” insider” eller ”outsider”, og disse faktorene kan være av 

varierende betydelse for hvordan samtalene gjennomføres.28 For meg var dette noe å 

reflektere over da jeg på mange måter kan identifisere meg med mine informanter fordi jeg 

selv er halvt vestafrikaner og datter til en vestafrikansk musiker som har vært aktiv innenfor 

den kulturelle sektoren i Oslo. Noen av de jeg intervjuet visste til og med hvem min far er. 

Dette gjorde at jeg på en måte kunne presentere meg selv som en ”insider” som til en viss 

grad forstod hva de pratet om. Mine egne forstillinger og erfaringer om hvordan det er å være 

preget av for eksempel hudfarge eller språk-hindringer kan påvirke samtalens retning og den 

måten jeg stiller spørsmål på, og derfor også påvirke informantens svar. Informantene kunne 

også referere til min egen sitasjon som halvt afrikaner, og komme med bemerkninger som, 

”du vet vad jag pratar om” og ”Mina barn och dina barn” med den forståelse at vi er av 

samme opprinnelighet og våre barn presenter noe helt eget og annerledes enn den ”svenske” 

majoriteten, og jeg ble på en måte en del av deres minoritetsgruppe.  

 

Noe annet å reflektere over er det Pripp beskriver som den tredje stemmen som handler om 

hvordan mennesker i sine selvrepresentasjoner forholder seg til virkelighetsbilder som blant 

annet spredes gjennom media.29 Det kan være hvordan en bestemt gruppe mennesker 

portretteres i media, typisk innvandrergrupper eller andre minoriteter. Det er disse 

medieskapte relasjoner som kanskje ikke ses i en ansikt til ansikt situasjon, men som allikevel 

kan styre samtalen, og som forskeren derfor må være seg bevisst. Her er det interessant å 

fundere over i hvor stor grad den tredje stemmen dominerer mine samtaler med mine 

informanter, ettersom jeg på en måte er en av dem, en ”insider”. I forhold til meg behøver de 

ikke å presentere seg selv på en måte som tar hensyn til hvordan de blir fremstilt i media. 

Dette vurderer jeg å være en fordel undersøkelsen, i og med at deres svar dermed ikke tar 

                                                        
27 Eva Fägerborg “Intervjuer” I Kaijser, Lars & Öhlander Magnus (red) 2011: Etnologiskt 
fältarbete: Lund: Stdentlitteratur, s. 93 
28 Ibid, s. 95 
29 Oscar Pripp ”Refleksion och Etik” I Kaijser, Lars & Öhlander Magnus (red) 2011: 
Etnologiskt fältarbete: Lund: Stdentlitteratur, s. 67 
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hensyn til mulige medieskapte portretteringer og fordommer, og dermed får jeg sannsynligvis 

en mer oppriktig beretning.  

 

Avgrensing  

Informantene utgjør en relativt homogen gruppe mennesker. Det at de alle er vestafrikanere 

betyr ikke at de presenterer alle vestafrikanere i Sverige. De er alle en del av den generasjonen 

som kom til Sverige på en tid hvor samfunnet så betydelig annerledes ut enn det det gjør i 

dag, og denne tiden kommer aldri tilbake. Deres erfaringer er unike, og derfor kan man ikke 

anta at deres beskrivinger av kultursektoren er lik hvordan andre vestafrikanere ville 

beskrevet  den. Vestafrikanere som kommer til Sverige i dag, kommer til flere allerede 

etablerte nettverk som trolig  gjør deres situasjon langt enklere. Forskningsområdet er 

utforsket i veldig begrenset omfang når det kommer til faktorer som: alder, kjønn, etnisitet, 

klasse og etnisk opprinnelse og derfor er det også sannsynlig at jeg kommer fram til resultater 

som i liten grad kan generaliseres. 

 

Presentasjon av informantene  

Mamadou Sene er opprinnelig fra Senegal og kom til Sverige i begynnelsen av 90-tallet. Han 

er i dag en tradisjonell folkemusiker, artist og skuespiller og han har tatt utdanning  på 

Kongelige Musikkhøyskolen. Sene har reist rundt til forskjellige skoler i Sverige og der 

forteller han historier fra sitt eget liv  både om sin oppvekst i Senegal og sin reise til og sitt 

møte med Sverige. Dette gjør han på en humoristisk måte med musikk og dans. Mamadou 

spiller Riti, en enstrenget fiolin, som er et vanlig instrument blant nomader over hela Afrika. 

 

Kebba Sonko er opprinnelig fra Gambia og Kom til Sverige i 1977. Han er musiker, forfatter 

og eventyrforteller. Da han kom til Sverige var han aktiv innenfor undervisning i afrikansk 

trommespill og dans, både for barn og voksne. Han har jobbet med kultur siden han kom til 

Sverige og har drevet flere prosjekter som er rettet mot barn og pedagogiske leker hvor han 

henter inspirasjon fra både den svenske og den gambiske tradisjonen. Han har også gitt ut 

over 8 barnebøker som er inspirert av gambiske fokkeventyr og flere diktsamlinger.  

 

Ismaila Fatty er fra Gambia og kom til Sverige på 80-tallet. Han er kunster og kunstnerisk 

leder i ABF Norra-Stockholm. Han har alltid vert aktiv på den kulturelle fronten og drevet 
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flere prosjekt som har hatt innflytelse på kulturlivet. Hans kunst består av batikk som han selv 

produserer og stiller ut i forskjellige mønster og former som en visuell kunst.  

 

Ebrima Kamara  er fra Gambia og kom til Sverige i 1986. Han har spilt trommer og vært aktiv 

på den musikalske fronten i Stockholm helt siden han kom til Sverige. Han har utdannet seg 

til etnolog og jobber nå bade som etnolog og  tolk.  

 

 

Disposisjon 

Analysen er delt opp i fire kapitler hvor jeg i kapitel ett,  ”Å skape seg en plass i kulturens 

felt” fokuserer jeg på de vestafrikanske kulturarbeidernes erfaringer og deres fortellinger om 

hvordan det er å være vestafrikansk kulturutøver i den svenske kultursektoren. I det andre 

kapittelet ”Tilpasningen i det kulturelle feltet” går jeg så videre og analyserer hvilken 

virkning forholdene i den svenske kultursektoren har på kulturutøverne og deres verk. Dette 

med tanke på møte med publikum, intuisjoner og andre svenske kulturutøvere. I de to siste 

kapitler beveger jeg meg fra deres egne erfaringer og forklarer hvordan de slev opplever  

andre vestafrikaneres kulturelle engasjement i kultursektoren i Sverige. Kapitel tre, 

”Vestafrikanske rammer” handler om  deres syn på foreningslivets isolerende effekt som noe 

som hindrer mennesker med afrikansk bakgrunn til å ta del i det store bildet og at de dermed 

risikerer  å måtte holde seg innenfor sine egne grenser. Det siste kapittelet,” Vestafrikaneres 

delaktighet i kulturlivet” handler om hvordan de jobber for å engasjere andre vestafrikanere til 

å være mer delaktige i det svenske kulturlivet.  
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Å SKAPE SEG EN POSISJON I KULTURSEKTORENS FELT 

 
Et sosialt felt i Bourdieus mening eksisterer når en avgrenset gruppe mennesker og intuisjoner 

strider om noe som er felles for dem.30 Derfor er de sosiale feltene alltid preget av konflikt og 

konkurranse om hierarkiserte posisjoner ved at aktørene forsøker å akkumulere mest mulig av 

den feltspesifikke kapitalen. I dette kapitelet skal jeg ut ifra mine intervjuer tolke hvordan det 

er å være vestafrikansk kulturutøver i den svenske kultursektoren, og analysere kultursektoren 

som et sosialt felt. Jeg vil også forsøke og finne ut av hva de vestafrikanske kultur utøverne 

selv oppfatter som viktig feltspesifikk kapital .  

 

Den kompetanse som muliggjør inntredelse på (det litterære) feltet er frukten av 

investeringer, i lesning, men også i kontakter, vennskapsbånd, kjærlighetsforhold, og 

et allment lokalt kjennskap i den litterære verden (…) Den nye inntreder må 

demonstrere at han aksepterer bestemte grunnleggende trosforestillinger om hva som 

er verdifullt.31  

 

Dette skriver Broady om det litterære feltet for å gi eksempler på hva feltspesifikke kapital 

kan være. De afrosvenske kulturutøvere kom alle til Sverige på 80-tallet og som innvandrere 

var det kulturelle feltet og det symbolske og kulturelle kapital helt ukjent for dem. Gjennom 

intervjuene av de forskjellige informantene fikk jeg innsikt i hvordan de som nykomlinger 

etterhvert etablerte seg innenfor det kulturelle feltet i Sverige. Som en del av en 

minoritetsgruppe med opprinnelse fra et annet land, befant de seg i en fremmed kultur og det 

krevdes investeringer for å tilpasse seg. Ikke bare i form av penger, men fram for alt med et 

engasjement for kunne å innta en anerkjent plass i samfunnet, og bli sett på som likeverdige 

individer med like store sjanser som andre i feltet. En av informantene Ebrima Kamara, 

forteller hva han følte da han først kom til Sverige; 

 

When I came to Sweden I felt that something was missing in me because when I see 

the Swedish, they are very proud of their culture. They like to express themselves in 

different cultural forms. Traditions and so on. And this had a nostalgic effect on me, 

                                                        
30 Broady 1991, s. 5. 
31 Ibid, s. 6. 
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and I said, how can I express my self here?32 

 

Denne følelsen av å være utenfor som Ebrima hadde da han kom til Sverige kan forstås som 

en mangel på det Bourdieu kaller for kulturell kapital. Tradisjoner og kulturelle utrykk som 

befolkningen utrykte seg i var viktig å ha for å kunne utrykke seg og innta en plass i feltet. 

Dette var noe Ebraima merket han ikke hadde, eller kunne kjenne seg selv igjen i. Han 

sammenlignet seg med den svenske befolkningen å oppdaget en kultur og tradisjoner som var 

fremmede for han og han kunne derfor heller ikke kunne utrykke seg selv i denne verden.  

Ebrima forteller videre om sin opplevelse da han først kon til Sverige; 

 

Then I took up drumming. Because something in me was not really confortable 

without any way to express myself, except from maybe going to school and so on. And 

there you learn Swedish, (but) you don’t have any space. Or you have space but its 

very limited to express yourself. Then Kebba was the first guy to bring me into the 

drumming scene. And I started drumming with his group. Later on I started my own 

drumming group. We called ourselves “Roots Foundation”. (…) My intentions was to 

form a drumming group that would play like a pop band33 

 

Den begrensede plassen å kunne utrykke seg i blir fremhevet, og dette var noe som var viktig 

for han å kunne gjøre. Det å lære det svenske språket var ikke nok, det krevedes fortsatt 

investeringer for å oppnå den uformelle kompetansen som åpner for flere muligheter. Han 

valgte å spille trommer fra sitt hjemland Gambia og på den måten tre inn i kulturfeltet ved å 

tilpasse den musikken han spilte til et svensk publikum blant annet ved å danne et band som 

trommet vestlige popsanger. Dette kan forstås som hans første steg mot en plass i 

kultursektorens felt, og han ble tidlig oppmerksom på at kulturell kapital er viktig for denne 

prosessen. Det at han ble introdusert i ”the drumming scene” av en bekjent viser også den 

store betydningen av ha sosial kapital.  

 

Ebrima snakket også om når forskjellige kulturelle utrykk møtes og man kommer i kontakt 

med andre kulturer endres man også som person. Han sa; 

 

                                                        
32 Intervju nr. 5: Ebrima Kamera, Bilag 1. 
33 Intervju nr. 5: Ebrima Kamara, Bilag nr. 1 
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So we are interconnected in a very complex way. Of course how we socialise, how we 

have been brought up, we have these different values that has been put into us. But 

when we our self come in contact with the ”fairy-tale”, we do change our mind. (…) 

To be able to reconnect my self in that way I did, gave me a drive that actually makes 

me follow basically anything, and really insist on achieving that.34 

 

 

Dette tolker jeg som hans egen refleksjon over de kulturelle forskjeller som han ble 

oppmerksom på da han kom, i siste instans  ikke var en hindring for han så lenge han kunne 

”reconnect”, altså gjenforene seg med sin egen identitet gjennom å finne en måte å utrykke 

seg på, og dermed innta en posisjon i den svenske kulturlivet. Når dette først ble oppnådd fikk 

han en drivkraft som både kunne gi ham økt innflytelse i feltet  og en ny styrke til å tilpasse 

seg også i andre sosiale og kulturelle sammenhenger.  

 

Jeg antok at hindringer som språk, kultur og et annerledes system ville bli oppfattet  som  
motstand og vanskeligheter. Etter å ha intervjuet de forskjellige informantene forsto jeg at 

dette var sterke  personligheter som hadde en stor viljestyrke og en drivkraft som holdt deres 

engasjementet i gang og styrket deres vilje til å nå sine mål. I dag er alle suksessfulle etablerte 

kulturutøvere som etter mange år, har bygget seg en karriere innen for det kulturelle feltet. De 

jobber alle med kultur og kan henvise til flere hendelser og erfaringer som bekrefter deres 

relativt høye posisjoner. Hvis man betrakter detter ut ifra Bourdieus felt som et spill hvor man 

må kunne reglene for å vinne, kan man si at informantene har, gjennom sine erfaringer lært 

seg spillerreglene og har gradvis forflyttet seg til nye posisjoner i feltet.  

 

For å benevne noen feltspesifikke kapital vil jeg gjøre rede for Mamadous fortelling om da 

han først kom til Sverige. Hans første spillested på den tiden var i tunnelbanen i Stockholm. 

Dette gatemusikerlivet utviklet seg  etter hvert ved at han ble kjent med flere kulturelt aktive 

mennesker, samtidig som han også alltid selv forsøkte og involvere seg i det kulturelle feltet. 

Han sa; ”Jag, en musiker och en muslim som går på olika fack, framförallt där jag är nyfiken 

och de inte känner mig.”35 Dette kan tolkes som at han ser på det at han er muslim aldri har 

vært en hindring i hans aktivitet på forskjellige områder. Han ble sakte men sikkert en 

                                                        
34 Intervju nr. 5: Ebrima Kamara, Bilag nr. 1 
35 Intervju nr. 1: Mamadou Sene, Bilag 1 
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anerkjent musiker som nå er aktiv både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig utdannet han seg 

også på den kongelige musikkhøyskolen og dermed fikk han også mer formell kulturell 

kapital. Han har dessuten kontinuerlig utviklet seg i møtet med andre kulturutøvere. 

Mamadou mener at hans nysgjerrighet til andre kulturer og det at han alltid har vært aktiv på 

områder som var ukjente for han, har hjulpet han å oppnå den posisjon han har i dag. Dette sa 

han da han pratet om hvordan det er å være aktiv i kulturlivet kan gagne en; 

 

Där kan jag träffa folk, umgås med folk, passa på och lära svenska, när man kommer 

ut och pratar med folk, nya kompisar, hitta vägen. Ibland skaffar man jobb genom en 

kompis! På kontaktar. Mitt första jobb när jag kom till Sverige… Jag hade skrivit mig 

på arbetsförmedlingen, men det är inte de som ger mig jobb! Det är de här kontakterna 

jag har fått på olika håll, olika kontakter, det är dom som tipsar mig jobb. Min försa 

jobb fick jag genom en kompis.36 

 

Dette understøtter vekten av sosial kapital og hvor viktig det er som nykomling å oppsøke nye 

kontaktnett. Gjennom denne aktiviteten får man også lære seg andre viktige kompetanser som 

det svenske språket. Slik fikk han lettere fornemmelsen av hvordan man skal navigere eller 

som Mamadou sier, ”hitta vägen” i feltet. Mamadous fortelling viser at han økte sin kulturelle 

kapital både ved å få kunnskap om og erfaring med den svenske estetiske kulturen og ved å 

bruke sine sosiale kontakter fra andre vestafrikanske og svenske kulturutøvere som han selv 

oppsøkte. Som han selv sa; ”Du måste också knacka på dörrena! Våga vara med. Visa vad du 

kan, och vara intresserat i vad de gör.”37 

 

Det er ikke bare mengden av kapital som er avgjørende, kapitelets verdi har også stor 

betydning i forbindelse med hvordan man kan endre sine posisjoner innenfor feltet. Dette 

består i å skaffe seg utdannelse, vitenskapelige publikasjoner og delta i utviklingen av 

produksjoner og tjenester38 De fire kulturutøverne kunne alle snakke om en konstant 

videreutvikling innenfor sitt yrke og individer som i dag kan referere til høye 

utdannelsesnivåer, anerkjente publikasjoner eller produksjoner og tjenester som innenfor  

kultursektoren gir en verdifull status. Et konkret eksempel på dette er; Ebrimas utdannelse på 

masternivå i etnologi i Stockholm, hvor hans masterstudie om den afrikanske djembe 
                                                        
36 Intervju nr. 1: Mamadou Sene, Bilag nr. 1 
37 Intervju nr. 1: Mamadou Sene, Bilag nr. 1 
38 Miegel & Johansson 2002, s. 274-275 
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trommens eksponering og tilpasning i Sverige utviklet seg til et forskningsprosjekt i Uppsala 

Universitet om afrikanske trommer og dans som er  finansiert av statens kulturråd. Som han 

selv sa; 

 

By following this African drum and dance, together with Oscar we are able to attend 

conferences, we are able to write articles, we are able to talk to different groups, and 

this has made people know about the phenomenon as something more that just the 

drumming.39 

 

Denne innflytelse Ebrima har i feltet gjennom forelesninger og publikasjoner forhøyer verdien 

av hans kapital. Et annet eksempel på dette er Ismailas nåværende jobb som kunstnerisk leder 

på ABF Norra Stor-Stockholm hvor han som leder bestemmer hvilken kunst som skal vises 

og inviterer kunstnere fra hele verden.  

 

Alt dette kan ses på som verdifulle erfaringer som har gitt dem høyere kvalifikasjoner og leder 

til en videreutvikling i feltet. Ifølge Bourdieu er det ved at man kjemper for å få en legitim 

posisjon noe som gir autoriteten og dermed innflytelse og makt. Det at de vestafrikanske 

kulturutøverne har skapet seg en plass har også gitt de mer makt i form av anerkjente 

arbeidsplasser. De kan også betraktes som en form av kulturagenter og ser på seg selv som 

eksempler som representerer noe andre vestafrikanske kulturutøvere kan lære av. Det kan 

anses at de har gjennomgått en utviklings prosess fra da de først kom til Sverige til i dag. Da 

de kom, befant de seg på en relativ lav posisjon i feltet, og gradvisst har de flyttet seg til 

høyere og mer innflytelsesrike posisjoner.  

 

Barrierer 

For å oppnå de posisjoner de har i dag krevdes det ressurser og kompetanser som kunne gi 

muligheten til å oppnå makt og innflytelse innenfor feltet. Konkrete innlæringer om hvordan 

man skal gå frem for å bli anerkjent handlet mye om hvordan man søker om finansiell støtte 

og hvordan man kan skape seg et sosialt nettverk. Som kunstneren Ismaila sa da han snakket 

om hans erfaring fra da han på slutten av 90-tallet ville etablere en forening for kunstnere i 

Husby;  

 

                                                        
39 Intervju nr. 5:  Ebrima Kamara, Bilag nr. 1 
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Att driva ett projekt i Sverige… liksom... man måsta ha de erfarenheterna också. Vi 

hade inte runt om oss, folk som hade kunskap om hur man skall driva, hur man ska 

söka om bidrag och göra lobby hit och dit... och vi väntade bara på att staten skulle 

göra det. Och hade vi fått bra entreprenörer runt om oss de kunna hitta på andra 

lösningar… men det är mycket som vi inte visste.40 

 

 

Ismaila beskriver at manglende entreprenør egenskaper og liten kunnskap om hvordan man 

søker og driver et prosjekt var en stor svakhet. Alt det som Ismaila nevner betraktes som 

viktige kunnskaper for å oppnå suksess. De forskjellige fortellingene om hvordan det var å 

komme til Sverige og begi seg ut i kulturlivet ble beskrevet som en prosess med mye 

motstand. I noen av intervjuene kunne jeg tyde en slags frustrasjon rundt en evig kamp om en 

plass i det kulturellefeltet der noen  holdes nede av «høyere makter». Gjennom vriene 

prosedyrer, regler og krav på hvordan kulturen skal være, hindrer disse «høyere maktene» 

deres mulighet for fremgang. Som kunstneren Ismael også påpekte;  

 

Det som är tråkigt med det svenska kulturlivet är at det är designat klart och färdigt. 

Det finns ingen utveckling. Det finns de institutioner som driver de, och vet hur 

mycket pengar de skall ge, och de vet redan vem de skall ge sina pengar. Det är 

tråkigt. Så är det…41 

 

Denne uttalelsen er et eksempel som beskriver hvordan de vestafrikanske kulturutøverne ser 

på hva som anses å være en overordnet barriere og hindring for den enkelte kulturutøveren. 

Altså kan man si at til tross for deres relativt høye posisjoner, er det en elite som har den 

overordnede makten. At det er noe som allerede er bestemt og ikke kan endres. Dette var også 

noe som forfatteren og dikteren Kebba utrykte:  

 

 

Man måsta söka pengar, för att kunna få pengar för att bedriva något sånt där. Men om 

du inte får pengar vad gör du då? Då gör du inte det där. Då händer det inte någonting. 

Och det var samma sak med mig. När jag började skriva manus och skicka de ut till 

                                                        
40 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr.1 
41 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
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alla olika förlag, som jag trodde skulle vara intresserat..(…) Men sen så sa de, ”nej 

tyvärr, det låter jätte-bra men vi har begränsat resurser. ” Det hände ingenting där. Så 

jag jobbat och lagt ut mina egna pengar och producerar böcker. Jag ger ut alla mina 

böcker själv. Jag är trött!  (…) För at kunna göra något.. Jag vet inte om man ska 

maskera sig på något sett for at kunna.. göra det där alltså, måsta man ha de 

ekonomiska möjligheterna. Och det är det myndigheterna som har. Och de måste man 

nästan ha någon som känner till någon, som känner till någon bra kontakt, eller skriva 

jätte bra projekt-beskrivning.42  

 

Denne uttalelsen bekrefter de vanskeligheter man kan støte på i det kulturelle feltet i 

Sverige. Han betoner også viktigheten av sosiale kapital, nemlig kjennskap til 

mennesker og omgangskretser som allerede har en høyere posisjon. I hans tilfelle 

handler det om en bra kontakt som hjelpemiddel til å fremme hans egen posisjon i 

feltet. Det handler altså om kunnskap om hvordan man søker, kjenner til de formelle 

krav som gjelder, hvordan man formulerer seg språklig og at man har forstått hvordan 

den hierarkiske strukturen er oppbygget. Med andre ord: At man kjenner feltets 

spilleregler. Dette var tydelig noe Kebba anså som viktig om man skal agere innenfor 

kulturfeltet og bli sett som artist eller kunstner.  

 

Jeg har i dette kapittel fokusert på kultursektoren som et felt og utfra de fire 

kulturutøveres perspektiv definert eksempler på hvilke kvalifikasjoner som er en 

forutsetting for å kunne oppnå en anerkjent posisjon. Alle de vestafrikanske artistene 

kan anses som individer som har strevd med dette siden de kom til Sverige. Den store 

interessen i å videreutdanne seg og tilpasse seg den svenske kulturen da de kom til 

Sverige gjorde at de opparbeidet seg viktig kapital som igjen var  en betingelse for at 

deres  nye posisjoner innenfor feltet. Det å tilegne seg entreprenørkompetanse, øke 

sine kvalifikasjoner, få kunnskap om søknader og forstå hvilke krav man må forholde 

seg til når det kommer til finansiell støtte, er alt sammen en del av feltets viktige 

spileregler. For å kunne styrke sine posisjoner har de inngått i sosiale og kulturelle 

nettverk som gjør at større interessegrupper stiller seg positivt til deres produksjoner 

innenfor det svenske kulturlivet. Dette er også noe som Bourdieu mener er 

karakteristisk for nykommere i feltet. 

                                                        
42 Intervju nr. 3: Kebba Sonko, Bilag nr. 1 
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TILPASNINGEN I DET KULTURELLE FELTET 

 
Til tross for de vestafrikanske kulturutøvernes gode forutsetninger med tanke på utdannelse, 

erfaringer med søknads skjemaer og byråkratiske prosesser, var det allikevel en slags 

frustrasjon som trengte igjennom da jeg snakket med informantene og som fremsto som en 

betydelig hindring i feltet. Denne hindringen beskrives som en institusjonell elite som 

bestemmer hva som kan betraktes som anerkjent kunst. I hvilken grad styres de vestafrikanske 

kulturutøverne av denne eliten? I dette kapitelet skal jeg klargjøre dette problemet, og videre 

belyse hvilken virkning det har på informantene og deres virksomhet. Med virkning mener jeg 

hvordan de har tilpasset og utviklet seg for å appellere til det svenske markedet med tanke på 

møte med publikum og institusjoner.  

 

Møtet med det svenske markedet 

Det er krevende å tre inn på det kulturelle feltet som nykommer om man ser på spillereglene 

og de barrierer beskrevet i forrige kapitel. En annen faktor er at det er vanskelig å ha 

innflytelse på bestemmelsen av hva som er anerkjent kvalitetsfull kunst. I følge Bourdieus 

perspektiv er det eliten som definerer den legitime kulturen og dermed doxa innenfor feltet, 

og disse distinksjonene skaper grenser. Med dette sagt, kan man anta at den frustrasjonen 

informantene føler, er et resultat av at deres plass i feltet er begrenset og at elitens makt har en 

virkning som begrenser mulighetene. Altså er det eliten innenfor kulturfeltet som har makten 

til å definere hva som er kvalitetsrik kultur og hva som skal vises fram for publikum. Man kan 

forklare det ved å si at den som skaper skaperen av kunstverket, er den som faktisk fører det 

kunstneriske produktet ut på markedet. Mine intervjuer fikk meg til å forstå at informantene 

føler de har minimal innflytelse når det kommer til å være med på å bestemme hva den 

estetiske kulturen i Sverige i dag skal omfatte. Som etnologen Ebrima påpeker;  

 

The problem is policy institutions. Like, Kulturrådet, Rikskonserten and 

kulturpolitiken. And in my understanding, we have to be able to inform the cultural 

policies about the changes underground. How do we upgrade this aesthetic value? 

Because the aesthetic value is not recognising this new phenomenon that are coming 

in. And in that case, if the cultural policies are not recognising this new phenomenon, 
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whose fault is it?43 

 

Makten innenfor et felt handler nødvendigvis ikke om økonomiske resurser, eller kunnskap 

om hierarkiske prosedyrer, men om en symbolsk makt som i det kulturelle feltet kan handle 

om hvem som har retten til å definere hvilken smak som skal være den dominerende.44 Og 

Ebraima demonstrerer det Bourdieu kaller for den høyeste makten i feltet, eliten som har den 

overordnede makten og som bestemmer hva som i den estetiske kulturen anses verdifullt. Når 

han sier changes underground tolker jeg dette som de kulturelle produksjonene av 

nykomlingene innenfor feltet, som mennesker fra andre land eller unge mennesker bidrar 

med,  og som differerer fra den dominerende kunsten. Feltet kan ses på som en arena der det 

hele tiden er en konkurranse som dreier seg om innflytelse og definisjonsmakt og deres 

innbyrdes rangordning. De som besitter de forskjellige posisjonene kjemper om kontrollen 

over de ressurser som kjennetegner feltet.45 Altså kontrollen til å bestemme hva som anses 

akseptabelt og anerkjent. Det er denne kontrollen som det er vanskelig å bryte. Ebrima undrer 

selv over hva som må gjøres for nykommere med annerledes kunst i kontrast til den som 

anses verdifull, for å oppnå anerkjennelse. I Bourdieus studie om motefeltet, skriver han at, 

kampen om dominans innenfor feltet leder med nødvendighet til at pretendentene stiller 

spørsmål om nødvendigheten av de ortodokse malene for produksjon og vurdering som blir 

skapt og pålagt av de dominerende intuisjonene.46 Det er altså slik at de som har lavere 

posisjoner i feltet utfordrer den dominerende posisjonen. Denne studien viser at når det 

kommer til hva som er anerkjent kunst, kan man si at de vestafrikanske kulturutøverne alle 

har vært, og til en viss grad fremdeles er, i en posisjon hvor de representer en form for 

hetrodoxa innenfor kulturfeltet. De må bruke sin spesifikke kulturelle og sosial kapital for å 

oppnå anerkjennelse og bli en akseptert del av det kulturelle feltet. Spørsmålet er dermed 

hvordan den dominerende elitens smak kan utfordres når man har oppnådd tilstrekkelig med 

kapital . Ismaila var også inne på dette, og han sa; 

 

Jag brukar säga hela tiden, kulturlivet är inte definierat för att integrera nykomlingar. 

Det traditionella klassiska systemet som är det ”mainstreama” svenska systemet, det är 

inte anpassat till någonting. Så man borde hitta vägar, hur man kan göra lite finess, så 

                                                        
43 Intervju nr. 5: Ebarima Kamara, Bilag nr. 1  
44 Miegel & Johansson 2002, s. 274 
45 Ibid, s. 274 
46 Ibid, s. 101 
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man gör saker lite bättre för andra som kommer. Men det är lätt att säga men svårt att 

göra. Att ändra på hur institutionerna är byggda det är inte lätt alltså.47 

 

Eliten blir her beskrevet som tradisjonelle klassiske system, som kan tolkes som det Ebrima 

mener er de store kulturinstitusjoner som Kulturrådet, Rikskonserter og de viktige 

kulturpolitiske beslutningene. Det er møtet med disse overordne kulturinstitusjonene i 

kultursektoren som kan være utfordrende. Ismael nevner også mainstreamen, altså den 

vanlige hovedstrømmen av det som blir konsumert av kultur, som vanskelig å konkurrere med 

for en nykomling. Når han sier at den ikke er tilpasset til noen ting, tolker jeg dette som at den 

ikke er tilpasset for noe annerledes og nytt. Som et eksempel på dette kan man sammenligne 

forfatteren Kebba sine barnebøker om eventyr fra Gambia som nye nytt, med forfatteren 

Astrid Lindgrens bøker som noe tradisjonelt og vanlig (mainstream) som utgjør en anerkjent 

del av den svenske barnekulturen. Det er denne tradisjonelle barneboklitteraturen som Kebba 

konkurrerer med. Det at Kebbas bøker ikke reflekterer den uformelle koden som uttrykk for 

en tradisjon og folkeånd som kjennetegner kulturen blant de ”svenske” konsumentene, gjør at 

det er vanskelig å tilpasse slik litteratur til det store markedet. 

 

Bourdieu mener at det er konsumenten som bidrar til å produsere det produkt som han 

konsumerer, som skjer gjennom et identifiserings og dechiffrerings arbeide48 Det vil si at 

konsumentene og publikum i kultursektoren er med på å bestemme hva som skal produseres 

av kunst. Og dermed kan konsumenten også anses som en bestemmende elite. Det er noe 

kunstneren Ismaila også føler når han reflekterer over vestafrikanernes kulturelle fremtreden i 

Sverige. Han sier;  

 

 

It is the west that have created the criteria of what African art is. When they want the 

djembe, the djembe become popular, when they want the kora, the kora become 

popular. Who are the consumers? Not we. Not we! 49 

 

 

 

                                                        
47 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
48 Miegel & Johansson 2002, s. 248 
49 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
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Altså er det møte med den svenske majoriteten som utgjør og bestemmer hvilke kriterier de 

forskjellige kulturproduksjonene skal oppfylle. Det er i møtet med det ”svenske” at det de 

produserer blir til noe som kan klassifiseres som afrikansk kunst. Dette kan også forstås som 

at når afrikanske kulturproduksjoner møter det svenske markedet blir deres identiteter 

generalisert til ”noe annerledes”, en særegen etnisk gruppe som produserer afrikansk kunst. 

Det faktum at de forskjellige kunstnerne presenterer flere kulturer blir oversett og fokuset på 

den individuelle kunstneren og hans egne fremstillinger av seg selv blir oversett. Da jeg spurte 

Ismaila om hvilken kultur han selv mener han presenterer svarte han;  ”Konst är inte limiterad 

till en monologisk kultur. Liksom, det du gör är inte limiterad till ett visst folk grupp.”50 Det 

vil si at han ikke mener at hans kunst er limitert til afrikansk kultur og den kan derfor heller 

ikke kalles afrikansk kunst. Allikevel kan man tyde at kriteriene for hva afrikansk kunst er, 

formuleres av publikum, som i denne sammenheng, ifølge Ismaila er, «the west». Dette 

medfører at en generalisering av de vestafrikanske kulturutøverne og deres verk oppstår i 

møtet med det svenske publikum. Dette kan også sammenlignes med forfatteren Kebbas 

frustrasjon over at afrikansk kunst i Sverige ofte bare er forbundet med en ting, nemlig 

musikk (ofte trommer) og dans. Som han selv utrykte det;  

 

Men tyvärr, många förknippar bara den afrikanska kulturen med musik och dans, och 

jag tröttnar på det (…) Mina tanker är vad går de hem med efter en konsert?” jag vill 

gå lite längre än så, för den afrikanske kulturen är precis som alla andra kulturer. Allt 

som har med kultur att göra finns i den afrikanska kulturen när vi jämför med konst, 

litteratur, musik, dans osv. (…) Och det är därför jag tar mig an författarskap och 

skriver böcker. Jag har skrivit åtta böcker som är ute redan och fyra stycken cd skivor, 

och dikter på svenska och mandinka.51  

 

Kebba mener at det er viktig at de afrikanske kulturelle utrykkene inntar en større plass i 

kulturlivet i Sverige og de burde ikke begrenses til musikk og dans. De bør også omfatte 

andre kulturelle former som litteratur, kunst og teater. Igjen kan man tolke det slik at i møtet 

med det svenske markedet føler vestafrikanerne  at de blir generalisert til å representere en 

svært begrenset form for musikk eller kunst.   

 

                                                        
50 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
51 Intervju nr. 3: Kebba Sonko, Bilag nr.1 
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Redefinisjonen av verket  

Det faktum at de vestafrikanske kulturutøverne hele tiden må forholde seg til det svenske 

markedet, har også krevet en stor tilpasning til den svenske kulturen. De har derfor utviklet og 

omvandlet deres kunst til noe som kan appellere til det svenske markedet. Som Ebrima også 

sa; ”It is only when the djembe or African dancing is redefined to suit the present context that 

it will be accepted.”52 Det er nettopp denne redefinisjonen de forskjellige kulturutøverne har 

gjennomgått. Dette viser seg i deres kulturproduksjoner der de streber etter å tilpasse seg til 

den nåtidige konteksten på følgende måter:  

 

Ismaila har gradvis endret sin batikk kunst fra å være en slags funksjonell kunstverk hvor 

Batikk stoffet, i Gambia, anvendtes til klær eller innrednings produkter. Da han snakket om 

hvordan hans kunst har utviklet seg sa han;  

 

Jag har utvecklat min konst till en visuell nivå, som galleri konst, museums konst eller 

konsthall konst som man hänger på väggen, med ett europeiskt perspektiv. Så jag har 

vandrat från den funktionella som till kläder och sånt och senare har jag gjort mer av 

det visuella53 

 

 

Altså ble hans kunst etter han kom til Sverige en visuell kunst som er rammet inn og stilles ut 

i atelier. Hans kunstverk har gjennomgått en forandringsprosess hvor den er preget av den 

kulturen han befinner seg i.  

 

Kebba sitt forfatterskap av gambiske folke eventyr har han tilpasset den svenske majoriteten. 

Den Gambiske fortellertradisjonen har han benyttet og reist rundt som sagoforteller i hele 

Sverige og dramatisert eventyr fra Gambia. Han har også organisert leker hvor han blander 

gambiske leker, med svenske og kaller det for pedagogiske leker hvor barna også får en sjanse 

å lære noe av andre kulturer. Han spiller også inn svenske barnesanger, som ”Lille Petter 

Edderkopp”, men på sitt språk mandinka med trommerytme. Den tradisjonelle muntlige 

fortellerkulturen har utviklet seg til publikasjoner og utgivelser som kan distribueres i et 

format som det svenske markedet kjenner igjen.  

                                                        
52 Intervju nr. 5: Ebrima Kamara, Bilag nr. 1 
53 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr.1 
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Mamadou spiller med bandet ”Ale Möller band” som spiller verdensmusikk av høy klasse 

hvor bearbeidinger av tradisjonell musikk fra hele verden, blant annet den svenske 

folkemusikken, inngår som en sentral gestalt.54 Utover det reiser han rundt på forskjellige 

skoler og forteller om sin reise fra Senegal til Sverige. Dette ligner på den form av 

dramatisering som også Kebba holder på med. Ebrima er etnolog og studerer hvordan den 

afrikanske djembe trommens funksjon har endret seg i Sverige. Alt dette som de fire 

kulturutøverne beskjeftiger seg med, kan tolkes som en virkning eller reaksjon på den svenske 

kultursektorens struktur, som de har tilpasset seg.  

  

Jeg har i dette kapitel gjort rede for hva de vestafrikanske kulturutøverne anser som et hinder i 

kulturfeltet. I følge Bourdieu er det den overordnede eliten som bestemmer hva som er 

verdifull kunst og hva som skal presenteres innenfor den svenske kultursektoren. I deres 

tilfeller har denne eliten eller «høyere makten» på en del måter begrenset deres kulturelle 

muligheter, men også medført en rededefinisjon av deres virksomhet og verk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
54 http://www.mcv.se/ale-moller-band/ 
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INNENFOR VESTAFRIKANSKE RAMMER 

 
I forrige kapittel beskrev jeg hvordan de vestafrikanske kulturutøverne alle har tilpasset seg  

det svenske kulturlivet. Dette har de gjort ved å inngå i sosiale og kulturelle nettverk som 

presenterer og appellerer til et større publikum. De fleste informantene nevnte forskjellige 

nasjonale foreninger som et av de stedene deres karrierer begynte. Det var her de første 

kontaktene ble opprettet og de fungerte som effektive hjelpemidler til å skaffe seg både 

kulturell og sosial kapital innenfor feltet. I mine intervjuer ble allikevel de forskjellige 

foreningene beskrevet med en negativ undertone. I dette kapittelet vil jeg forsøke å klargjøre 

hvordan de vestafrikanske kultur utøverne opplever det kulturelle engasjement innenfor 

vestafrikanske rammer i kultursektoren i Sverige. Dette gjør jeg med utgangspunkt i de 

vestafrikanske foreningene.  

 

Foreningen – et hinder? 

Da jeg intervjuet informantene om hvordan de har kommet dit de er i dag kunne de, også 

takke den gambiske eller senegalesiske foreningen. Der ble de medlemmer av en større 

virksomhet som presenterte deres egen kultur og nasjonalitet og den afrikanske diasporaen da 

de kom som innvandrere. Dette ga dem viktige ressurser i form av kontakter og lærdom om 

hvordan det svenske systemet fungerte. De opplevde også at samfunnet var et 

”foreningssamhället” som på den tiden (og fortsatt gjør) ga mye støtte til foreninger som 

jobbet for å beholde nasjonaliteter og etniske kulturer. Det var tydelig at det var et kulturelt 

engasjement på foreningenes premisser, altså innenfor vestafrikanske rammer. I dag er de 

fremdeles engasjerte i foreningslivet og aktive når det kommer til å avholde forskjellige 

arrangement og prosjekter. Allikevel ble foreningslivet ikke bare omtalt som noe positivt. 

Selv om de forskjellige foreningene var en ressurs da de kom, betrakter de i dag foreningslivet 

som en enhet med tendens til isolasjon og som setter grenser for muligheter i det svenske 

samfunnet. Dette fordi foreningene er basert på nasjonalisme. Ismaila har tidligere dannet en 

forening i Husby som ikke var basert på nasjonalisme og hvor individenes interesse til 

håndverk skulle være den grunnleggende drivkraften. Denne virksomheten ble et håndverks 

hus, hvor de som jobbet med håndverk som tekstil, keramikk og kunst arbeidet. De brukte 

også denne virksomheten til å aktivere ungdommer med utenlandsk bakgrunn. Det ble en 

suksessfull forening som besto av en gruppe blandede nasjonaliteter og som eksisterte i 7 år. 

Da han fortalte om den visjonen han hadde om denne foreningen før den ble opprettet, sa han; 
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Och (jag sa) det ska vara ett tydligt tecken på att vi har den svenska kulturen som 

gemensam kultur. Det svenska språket skall gälla. Inga arabiska eller afrikanska 

affischer, det skall vara svenskt. Och vi skall komma fram i verkligheten direkt. 

Sveriges kultur är vår kultur. (…) Den här lokalen kommer at gestalta vår identitet 

som konstnärer.55 

 

Dette kan tolkes som et forsøk på å innta en plass i det svenske kulturelle feltet hvor han vil 

vise at han og andre nykommere også kan delta i det svenske kulturlivet. De kunne presentere 

noe genuint innenfor svenske rammer i stedet for en etnisk minoritetsgruppe. Ismaila vil 

heller se en forening som arbeider med kunst som drivkraft  i stedet for nasjonal/etnisk 

identiteten. Eriksen er inne på noe som kan sammenlignes med denne frustrasjonen rundt å bli 

avgrenset eller begrenset i beskrivelsen av en kulturell tilhørighet. Han skriver at;  

 

Mange medlemmer av minoriteter skulle foredra og ikke bestandig gå rundt som 

minoritetsmedlemmer, men i et samfunn som preges av kulturrelativisme og 

flerkulturell ideologi får de uavbrutt høre at de har en kultur og en tradisjon og de får 

værsågod og være stolte over den!56  

 

Dette problemet kan reflekteres i Ismailas frustrasjon over at foreningene veldig ofte er basert 

på nasjonalisme og dermed har en tendens til å isolere mennesker innenfor begrensede 

rammer når det kommer til det å utfolde seg i den svenske kultursektoren. Anthias betoner 

viktigheten i å analysere noe ut ifra hvilken kontekst den befinner seg i og at 

kontekstens/situasjonens forutsetninger har like mye innflytelse som de kulturelle 

komponentene. Denne teorien støtter Ismailas frustrasjon rundt foreningslivet. Det at 

kulturelle komponenter blir det første grunnlag isteden for de forskjellige sosiale situasjoner 

og interesser som presenterer individet. Mamadou utrykte også at ” vi behöver umgås med 

varandra” og at foreningslivet kan virke som et hinder for dette. I hans intervju sa han;  

 

                                                        
55 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
56 Eriksen 1999, s. 31 
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Det finns massa föreningar, men de är bara för dem själva. Gambisk föreningen, 

Senegal föreningen, Uganda föreningen, Turkiska föreningen, Arabiska föreningen, 

men de träffas inte! Det skulle vara bra om man kunde samlas samman.57 

 

Han er inne på hvordan alle treffes på sine egne foreninger, prater om det samme og fortsetter 

med sine gamle rutiner uten at der skjer noen forandringer. Man kan konkludere med at 

foreningene som er baserte på nasjonalisme og en kulturell tilhørighet har en tendens til å 

virke isolerende. Hvilken virkning har dette i relasjon til det kulturelle feltet? De reflekterer 

over disse kulturelle institusjoner med limiterende bevegelsesmuligheter i feltet fordi de er 

begrenset til en minoritetsgruppe hvor det sosiale nettverk forblir lite og innesluttet. Dette er 

noe Anthias er inne på når hun skriver om translocational positionality og mener at politiske 

prosjekt som beskjeftiger seg med hybride faktorer og diasporaen som styres mer av 

kulturbevissthet enn sosial ulikhet og utenfor-skap.58 I stedet for å bryte utenfor-skapet 

fortsetter det i foreningen. Anthias skriver også; 

 

A refocus on these (movements) requires specific and local analyses of differentiated 

social outcomes, looked at through the complex interweaving of the social relations 

related to different forms of hierarchical and translocational positionality, and not just 

a through focus on culture and identity.59  

 

Altså mener hun at et nytt fokus med begrepet translocational positionality som 

utgangspunkt, vil sette mer fokus på individenes kontekstbunnede situasjon og ta avstand fra 

den kulturelle og etniske tilhørigheten. Dette er noe som vil kunne være til fordel for 

vestafrikanere når det gjelder virksomheten innenfor det kulturelle feltet. Det at de ikke 

begrenser seg selv ved å slutte seg til kulturelle foreninger, men i stedet gis muligheten til å 

tre utenfor denne grensen. Virkningen blir dermed at de får sjansen til å tilegne seg både 

sosial og kulturell kapital, noe som kan forhøye deres allmenne posisjoner på en bredere 

skala.  

 

Foreningslivet kan altså tolkes som noe som fører til begrensninger når det kommer til 

vestafrikaneres sjanser til å ta del i en utvidet kulturell aktivitet. Spørsmålet er om det er 

                                                        
57 Intervju nr. 1: Mamadou Sene, Bilag nr. 1 
58 Anthias 2005, s. 638 
59 Ibid, s. 638 
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foreningen som hindrer dette? Foreningslivet har ikke bare en tendens til å isolere. Som nevnt 

tidligere, virker den som en ressurs som styrker individets muligheter til å oppnå høyere 

posisjoner. Allikevel kan man tyde en reell frustrasjon blant informantene når de snakker om 

foreningene, at vestafrikanere lukker seg inne i foreningen og andre sluttede omgangskretser. 

Altså kan foreningen ha en isolerende effekt, men det er opp til den enkelte å bryte disse 

adferdsmønstrene og aktivt kombinere foreningslivet med kulturlivet utenfor. Som Mamadou 

sier er det viktig å gjøre begge deler. Dette har de fire vestafrikanske kulturutøverne gjort og i 

neste kapitel skal jeg utdype hvordan de jobber for å bryte disse mønstrene blant andre 

vestafrikanere.  
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VESTAFRIKANERES DELAKTIGHET I KULTURLIVET  

 
Det at informantene har lang erfaring i kultursektoren, gjør at de også har mye å si om andre 

vestafrikanere i Sverige. Når jeg spurte til hvordan de opplever det vestafrikanske 

engasjementet med tanke på et deltagende publikum og aktører i det svenske kulturlivet, var 

det tydelig at de var beviste om at vestafrikanere ikke er aktive i nok i det svenske kulturlivet, 

men mer i deres egne engasjement. I dette kapittelet vil jeg finne ut av hvordan informantene 

forholder seg til andre vestafrikaneres delaktighet i kultursektoren og hvordan de jobber for å 

engasjere andre vestafrikanere til å være mer delaktige i det svenske kulturlivet.  

 

Da jeg spurte Ismaila om hans syn på andre vestafrikaneres delaktighet, svarte han;  

 

 De vill matcha den där västländska bilden av dem. De vill liksom inte konfrontera den 

 där intellektuella, kunskapssökande plattformen och ockupera den! (…) Vi blir 

 tillsagda saker, och vi ifrågasätter inte dem. (…) Jag kollar på min egen omgivning 

 med mina afrikanska vänner, kolleger, samhälle. Det afrikanska samhället i Sverige. 

 You know, Ibland så sitter man och  tänker, vad fan håller vi på med? vad gör vi i 

 Sverige? (…) vi har inga institutioner, vi har inga organisationer som är värd att  kallas 

 för organisationer. Vi har ingenting!60 

 

Denne uttalelsen utrykker en sterk frustrasjon over en begrenset delaktighet i kulturlivet. Han 

skylder på en mangel på søken etter kunnskap, konfrontasjon med den intellektuelle 

plattformen og en aksept av det som blir sagt om dem, uten å reagere på hvordan de blir 

portrettert. Da Ismaila sa, ”vi blir tillsagda saker” spurte jeg ikke konkret hva det kan være, 

men tidligere i samme intervju snakket han om hvordan afrikanere forholder seg til 

portretteringer av dem og han sa: 

 

 Varför ska Afrikaner hela tiden vara glada for att de har misslyckats? Att det inte 

funkar. Afrikaner skrattar när det inte funkar, afrikaner är glada när man kallar dem får 

negrer eller underjordiska människor eller idioter.  I dont understand! Varför ska 

afrikaner känna sig så?61 

                                                        
60 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1 
61 Intervju nr. 4: Ismaila Fatty, Bilag nr. 1. 
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Her omtales en passivitet som reaksjon på diskriminering. Uttalelsen belyser også en annen 

motgang i feltet som ikke har blitt nevnt før. Som utenforstående forsker, blir min persepsjon 

av hva som påvirker andre vestafrikaneres delaktighet i kultursektoren grundet i at de også 

blir forskjellsbehandlet og kalt for negative navn som neger, underjordiske eller idioter og 

derfor også holdt utenfor. Denne slags diskriminering kan kalles stereotypisering som ofte er i 

forbindelse med rasisme. 62 Dette kan støttes av en uttalelse av Kebba fra da han snakket om 

afrikaneres kulturelle identitet som noe som forsterkers deres evne til å tilpasse seg i 

samfunnet. Han sa; 

  

 Vi kan anpassa oss i det här samhället, tack vara att vi har en stark kulturell identitet 

vilket gör att, vart vi än går, är vi stolta över oss själva som människor. Att vi har 

språk och vi har kultur. Så det är någonting inbyggt i oss som gör oss starka. Annars 

skulle vi alla bli kaputt…(pga.) den där rasismen som finns i det här samhället.63 

 

 

Kebba nevner rasismen i samfunnet som en motstand og takker den kulturelle identiteten for 

afrikanernes anpasning i samfunnet, mens Ismaila belyser det motsatte, at afrikanere 

aksepterer diskrimineringen, at de har lav selvtillit og reagerer ikke på det ”stemplet” de har 

fått av ”vesten”. Tross forskjellige syn på hvordan afrikanere forholder seg og reagerer mot 

negative stereotype fremstillinger av dem, belyser det en felles problemstilling om afrikanere 

som offer for diskriminering og ekskludering. Disse motgangene kan dog ikke begrenses til 

noe som oppstår i det kulturelle feltet alene, men virker å være mer knyttet til samfunnet som 

en helhet og som så videre påvirker vestafrikanernes delaktighet i det kulturelle feltet.  

 

Når Ismaila snakker om at afrikanere lever opp til det bildet som vesten har dannet av dem, 

kan dette sammenlignes med hvordan Bourdieu oppfatter feltets grenser som objektive 

distinksjoner og dermed forutser i den sosiale verden ”at man kjenner sin plass”.64 Gjennom 

sitt frie og personlige valg utestenger man seg selv fra varer, personer, relasjoner og plasser 

                                                        
62 Eriksen, 1993, s. 33. 
63 Intervju nr. 3: Kebba Sonko, Bilag nr.1 
64 Nillson 2003, s. 363. 
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som man allikevel er utestengt fra.65. Basert på min empiri, tolker jeg denne plassen som 

vestafrikanere har i samfunnet som negativ ladet, og som gjør at de har en tendens til å bli 

holdt i lavere posisjoner eller helt utenfor. Den allerede bestemte plassen er påvirket av 

segregering, som påvirker vestafrikanernes viljekraft og engasjement mot delaktighet. Med 

dette sagt, var det allikevel ikke denne ekskluderende barrieren i seg selv som ble mest omtalt 

i forhold til problemet om at vestafrikanere ikke tar stor nok del i kulturlivet. Derimot var det 

mer fokus på hvordan vestafrikanere selv ikke tar initiativ og holder seg innenfor sine egne 

rammer i foreningsliv og innelukkede grupper. Det virket som at de syntes det var viktigere å 

fokusere på det som et problem som de burde ta kontrollen over, at de må utøve sin rett til å 

delta i kultur. Hvordan de jobber for dette vil jeg utdype i neste underkapittel.  

 

Mamadou og Kulturguiden 

Mamadou Sene jobber for kulturorganisasjonen Intercult som fokuserer på relevante 

problemstillinger det gjelder kulturens viktige rolle i samfunnsutviklingen og hvordan man 

kan jobbe for et mer mangfoldig kulturliv. Mamadou vil forsøke å engasjere vestafrikanere til 

å ta en større del i kulturlivet. Med delaktighet mener han og forandre dets deltager til aktive 

brukere av kulturlivet. De aktiviteter prosjektet utfører er guideturer hvor han tar deltagerne 

med på forskjellige kulturelle evenement som teater, kunst og konserter. Han har med 

Intercult som arbeidsplass tatt initiativet til et prosjekt som har det formål å bryte de vanene 

beskrevet tidligere, og ”visa vegen” til muligheter utenfor foreningsliv og innesluttede 

grupper. Da jeg spurte Kulturguidens prosjektleder, Ida Burén omkring hvorfor de tror at 

vestafrikanere ikke er delaktige i kulturlivet, svarte hun;  

 

 Jag tror väldigt mycket att det är någon form av osäkerhet om jag ska vara helt ärlig. 

 (...) Det är därför jag tror också segregationen är så otroligt svårt at lösa för att det 

 handlar om at  bygga folks självförtroende på ett visst. Att de har rätt. Nu säger jag de, 

 men att folk liksom kan!66 

 

Dette er noe som støtter det faktum at det finnes segregasjon i kulturlivet og med 

vestafrikaneren i fokus kan det tolkes som at vestafrikanere blir ekskludert. Idas uttalelse 

styrker også Ismailas frustrasjon om vestafrikanere som ikke er klar over sine rettigheter, at 

                                                        
65 Ibid, s. 363 
66 Intervju nr. 2: Ida Burén, Bilag nr.1 
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deres isolasjon fra kulturlivet er grundet i usikkerhet og brist på selvsikkerhet. Gjennom 

Intercults prosjekt vil Mamadou vise deltagerne deres rett til kulturlivet. Det at Mamadou 

gjennom årene har etablert seg i kultursektoren og er innehaver av det kulturelle, sosiale og 

det økonomiske kapital gjør at han kan formidle noe videre og fremtrede som et eksempel og 

forbilde for andre vestafrikanere. Som han selv sa; ”Min väg försöker jag visa dem i alla 

fall.”67 Prosjektet har tilnærmet seg sin målgruppe ved å prøve å forstå hva disse menneskene 

vil respondere til. Kulturguiden er innforstått med hvor et av problemene ligger, nemlig deres 

egen mangel på evnen til å bryte rutinerte mønster. Derfor anser de Mamadou som en viktig 

person for prosjektet fordi han også er en del av de vestafrikanske kretser. Ida Burén sa dette 

om Mamadou og prosjektet;  

 

Jag tror han är enormt viktig for projektet (…) Han kan också samla folk, och han kan 

förstå hur man får kontakt med våra deltagare. Det handlar om att han sitter på 

kvällarna och ringer, han åker till Alby, han går till moskén, han följer upp. Han 

bygger väldigt mycket det här upp på personliga relationer. Och det är jo lite svårt.68 

 

Den fremgangsmetoden som blir brukt er altså å bygge engasjementet på sosiale relasjoner, 

og det viktig for prosjektet å forstå hvordan man får kontakt med andre vestafrikanere. 

Mamadou ser på seg selv som en som forstår nettopp dette, samtidig som han introduserer 

andre nettverk og muligheter i kulturlivet.  

 

Informantenes syn på vestafrikaneres delaktighet som begrenset kan blant annet begrunnes i 

en ekskludering som oppstår i samfunnet. Noen av informantene utrykte frustrasjon over at 

vestafrikanere ikke bryter portretteringer av dem, men også en mangel på kunnskap omkring 

hvordan løsriver seg fra et isolerende mønster og søker seg til kulturlivet. Det at de ikke 

krever sin rett til å delta, og trenger en erfaren kulturutøver til å vise veien, ble også nevnt. 

Disse uttalelser tyder på at noe av grunnen til at vestafrikanere ikke er delaktige nokk i 

kultursektoren er fordi de er preget av diskriminering og ekskludering. Da jeg spurte om dette 

betyr at kultursektoren i dag ikke kan anses å være konstruert på en måte som inkluderer 

”alle” like mye, fikk jeg flere svar som betonet problemet blant vestafrikanerne selv og ikke 

                                                        
67 Intervju nr. 1: Mamadou Sene, Bilag nr. 1 
68 Intervju nr. 2: Ida Burén, Bilag nr. 1 
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kultursektoren. Et eksempel på dette er fra da Mamadou snakket om hvordan afrikanere heller 

er aktive i egne program Han sa;  

 

Det är inte svenskarnas fel, det är våras egna fel. Vi måste också åka på andra 

program. Vi väljer bare våra egne program.(…) De vil köra ”African style” som inte 

funkar här. Därför har de sina egne program. Komma kl. et på natten, och babbla till 

kl. fem, och sova hela dagen. Det där passar inte svenskarna heller.69 

 

 

Altså er det vestafrikanernes eget valg og fortsette med egne program, uten viljen eller 

evnen til å tilpasse seg i det svenske kulturlivet. Informantene forholder seg altså kritisk til 

andre vestafrikaneres delaktighet i kultursektoren. De mener at de mangler kapasitet til å 

bryte et mønster som isolerer dem i egne program og foreninger. Mamadou vil bryte disse 

mønstrene og engasjere flere, gjennom Intercults prosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 Intervju 1 Mamadou Sene, Bilag nr. 1 
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KONKLUSJON OG DISKUSJON 
 

Konklusjon 

Det kan synes som om det å være vestafrikansk kulturutøver i en svensk kultursektor krever 

store investeringer for å lykkes på lik linje med svenske kulturutøvere. Konkrete innlæringer 

om hvordan man skal gå frem for å bli anerkjent, handler mye om hvordan man søker om 

finansiell støtte og skaper seg et sosialt nettverk. Det handler om kunnskap om visse krav og 

at man er godt informert om hvordan den hierarkiske strukturen er oppbygget innenfor feltet. 

Dette kan kalles for feltets spilleregler, også beskrevet som barrierer. Utover disse synlige 

barrierene kan man også snakke om de usynlige uformelle barrierer, som tradisjoner og 

kulturelle utrykk som den svenske befolkningen utrykker seg i, og som kan være vanskelig å 

forstå som nykomling.  

 

Selv om man kan spillereglene og har dannet seg et sosial nettverk, er det én faktor som 

forblir utenfor kulturutøvernes rekkevidde. Nemlig, å vite hva som vil bli ansett som 

akseptabelt og/eller anerkjent kunst. Som vestafrikansk kulturutøver er det igjennom møtet 

med det svenske publikum at det de produserer klassifiseres som afrikansk kunst. Dessuten, 

det svenske publikum og deres preferanser vil prege produksjonene gjennom de kriterier som 

settes for hva de forskjellige produksjonene skal oppfylle. Det kan lett bli til at når afrikanske 

kulturproduksjoner møter det svenske markedet blir deres identiteter endret til å passe inn i en 

spesiell kategori for afrikansk kunst. Det faktum at de vestafrikanske kulturutøverne må 

forholde seg til det svenske markedet har krevet en tilpasning til den svenske kulturen og en 

redefinisjon av deres verk, som har utviklet og endret deres produksjoner til noe som 

appellerer det svenske publikum.  

 

Når det kommer til hvordan de vestafrikanske kulturutøverne opplever andre vestafrikanske 

kulturelle engasjement innenfor vestafrikanske rammer, er foreningen av stor betydning. For 

en nykomling, fungerer den som en resursplass hvor man kan skaffe seg kontakter og lærdom 

om hvordan det svenske systemet fungerer. Likevel var det tydelig at det også eksisterte en 

frustrasjon blant informantene om et mønster som dannes blant andre vestafrikanere; at de 

lukker seg inne i foreningen eller andre sluttede omgangskretser, og dette skaper grenser. 

Altså kan foreningen ha en isolerende effekt. Det er opp til den enkelte å bryte med vanene, 

og kombinere foreningslivet med kulturlivet utenfor. De vestafrikanske kulturutøvernes syn 
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på vestafrikaneres delaktighet som begrenset, varierte en del, men var hovedsakelig grunnet i 

at kultursektoren er segregert, og vestafrikanere aksepterer det. Noen av informantene utrykte 

frustrasjon over portretteringer av dem, og over vestafrikaneres manglende kunnskap omkring 

hvordan de søker seg ut av foreningens grenser. 

 

Det at Mamadou gjennom årene har etablert seg i kultursektoren og er innehaver av det 

kulturelle, sosiale og det økonomiske kapital gjør at han ser på seg selv som en som kan 

formidle noe videre og fremstå som et eksempel og forbilde for andre vestafrikanere. 

Prosjektet, ”Kulturguiden” har tilnærmet seg sin målgruppe ved å prøve å forstå hva disse 

menneskene vil respondere på. Fordi de er innforstått med hvor problemet kan ligge, nemlig 

deres egen mangel på evnen til å bryte rutiner og mønstre. Mamadou blir dermed en viktig 

person for prosjektet fordi han også er en del av de kretser de befinner seg i. Man kan si at 

kulturorganisasjonen Intercult velger den metoden å fokusere på ”ofrene” i kultursektoren 

som trenger veiledning til kulturlivet.  
   

Diskusjon  

Ut ifra den analysen jeg har utført har to typer konkrete hindringer i kultursektoren blitt 

tydelige for meg. Disse hindringene velger jeg å kalle; Den ytre og den indre barrieren. Den 

ytre barrieren handler om alle de regler man må tilpasse seg og formaliteter man må kjenne 

til. Det er også de uformelle kodene i den svenske kulturen, som tradisjoner, folkeånd og 

markedets preferanser. Det er feltets spileregler, som en statisk utfordring som man må 

investere tid og engasjement for å kunne. Det som kan diskuteres når det kommer til den ytre 

barrieren er om samfunnet gjør nok for at minoriteter får mulighet til å tilegne seg denne 

kunnskapen. Basert på min analyse kan det virke som at vestafrikanere er under-representert i 

kulturbildet, og at de selv føler byråkratiet som en utfordring. Det at man må kjenne til den 

svenske kulturen for å forbedre forutsetningene når det kommer til å vite hva som er attraktivt 

på markedet, kan også være en barriere som henger sammen med tendensen til å isolere seg i 

foreningene. Her er det samfunnets rolle å appellere til flere en majoriteten sånn at flere 

minoriteter kan betrakte det som en plass med mer mangfold. Om rasisme har noe av skylden 

i at dette ikke er en virkelighet i dag er ut ifra denne analysen vanskelig å si da det ikke har 

vert et hoved tema. Allikevel kan man ikke se bort fra det faktum at vestafrikanere er en 

minoritetsgruppe, og at det er en realitet at det dessverre sannsynligvis har relevans for dette 

emnet. Det er nødvendig å nevne at eksudering og diskriminering er en del av den ytre 



 
 
 
 
 

  41 

barrieren, og samfunnets manglende interesse for «nye» kulturutøvere. 

  

Den indre barrieren er den selvsensurerende begrensingen man selv skaper ved å akseptere 

stereotype portretteringer, og ikke bryte rutinerte mønstre og vaner som å bare være aktiv 

innenfor lukkede grupper og foreningslivet. Denne indre barrieren kan man også overvinne, 

men det er opp til den enkelte å ønske å gjøre dette. Hvis man ønsker å tre inn i det svenske 

kulturbildet med sine produksjoner så vil man måtte forholde seg til den ytre barrieren, som 

nevnt innebærer utfordringer. Derfor vil den indre barrieren i mange tilfeller være en 

konsekvens av den ytre. Ut fra kulturutøvernes perspektiv handler det om å kunne reglene og 

ønske å ekspandere sine muligheter i feltet, og derved konfrontere det stereotype stemplet. 

Det som da kan diskuteres er om den ytre barrieren er for omfattende, en for stor utfordring, 

og om det svenske samfunnet ikke har gjort nok for å tilrettelegge muligheten for å lykkes på 

lik linje med svenske eller europeiske kulturutøvere.  
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