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1 SV-211,	forside
Emnekode:	SV-211
Emnenavn:	Flerkulturelle	samfunn
																																				
Dato:	11.	mars	2016
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	
Ordbok	til/fra	engelsk	er	tillatt.
																												
Merknader:	
Du	kan	skrive	på	norsk	eller	engelsk.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til	at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
	
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?

	

Ja

Nei

Riktig.	1	av	1	poeng.

2 SV-211,	oppgave	1
Alle	studentene	svarer	på	denne	oppgaven:
	
Definér	4	av	de	følgende	6	begrep	og	illustrer	hver	definisjon	med	et	kort	eksempel	:
a.	Kultur
b.	Konnotasjon
c.	Høykulturelle	språk
d.	Stereotypisering
e.	Sosialt	kjønn	(«gender»)
f.	Blat
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	1
	
a)	Kultur
Begrepet	kultur	er	et	bredt	begrep	og	kan	ha	mange	definisjoner,	og	bli	sett	på	i	forskjellige	perspektiver.	En
kultur	vil	ofte	innebære	spårk,	tro,	livsstil,	normer,	verdier	musikksmak,	klesstil,	mat,	tradisjoner	og	så	videre.
Man	kan	se	på	begrepet	kultur	på	mikronivå/aktørnivå,	hvor	for	eksempel	en	familie	kan	ha	én	kultur.	Familien
vil	da	ha	sin	egen	måte	å	leve	på	innad	i	samfunnet.	Familien	vil	derfor	ha	sin	spesifikke	livsstil	og	sin	egen
tro.	Familien	vil	kanskje	ha	matretter	som	er	spesielle	for	dem,	de	vil	ha	sine	normer	og	verdier	innad	i
hjemmet.	I	tillegg	vil	familien	også	ha	sitt	språk	og	en	spesiell	måte	å	kommunisere	på	som	kanskje	bare
familien	selv	vil	forstå	(høy-kontekstuell	kommunikasjon).
	
Hvis	man	ser	kultur	i	et	litt	større	perspektiv	vil	man	også	finne	at	en	organisasjon	eller	minoritetsgruppe	også
har	sin	egen	kultur.	Det	vil	være	normer	som	er	spesifikke	for	den	bestemte	gruppen.	Den	vil	ha	verdier	som	er
viktige	for	gruppen	og	den	vil	ha	et	bestemt	diskurs	som	bestemmer	hva	som	kan	snakkes	om	og	ikke,	og	på
hvilket	spårk	og	måte	det	snakkes	om.
	
Hvis	man	ser	kultur	på	et	enda	høyere	nivå	(makro/struktur)	vil	man	blant	annet	kunne	se	at	kulturer	er	knyttet
til	et	geografisk	område	eller	en	større	folkegruppe,	som	for	eksempel	en	nasjon.	Hvis	vi	ser	på	Norge	som	et
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eksempel	kan	vi	se	at	idrett	er	en	stor	del	av	vår	kultur.	Idretten	blir	høyt	verdsatt,	og	det	har	vært	en	stor	del
av	vår	tradisjon	og	historie.	Noen	idretter	er	høyere	verdsatt	i	Norge	enn	andre.
	
d)	Stereotypisering
Stereotypisering	er	bestemete	tanker	fellesskapet	har	om	forskjellige	etnisiteter	eller	"raser".	Begrepet	går
enkelt	sagt	ut	på	å	"gre	alle	under	en	og	samme	kam",	bare	fordi	de	tilhører	et	spesifikt	land,	en	spesifikk
minoritet	eller	har	en	spesiell	identiet	som	ikke	nødvendigvis	definerer	personenes	identietet.	Man	tilegner
altså	en	gruppe	individer	felles	egenskaper,	som	ikke	nødvendigvis	trenger	å	være	reelle.	Disse	egenskapene
er	ofte	negative,	men	de	kan	også	være	positive.	Stereotypisering	er	et	løst	begrep,	og	stereotypiseringene
er	ofte	er	internalisert	hos	individer,	og	reprodusert	av	samfunnet	over	lengre	tid.	Det	er	derfor	svært	vanskelig
å	endre	disse	stereotypiene.	Stereotypier	er	også	det	største	grunnlaget	en	har	for	å	ha	fordommer	om
noen	(som	er	et	fastere	begrep	enn	stereotypier).
	
Et	eksempel	på	stereotypi	kan	være	noe	vi	ser	mye	av	i	det	norske	samfunnet	i	dag,	hvor	mange	har	en	frykt
om	at	alle	"muslimer	som	terrorister".	Mange	vil	kanskje	ha	samme	tanker	om	alle	muslimer
som	ekstremister/terrorister,	fordi	terrorgruppen	isis	også	består	av	muslimer.	Det	er	derfor	lett	å	tenke
negative	tanker	om	muslimer	generelt,	og	mange	antar	at	muslimer	er	terrorister	på	grunn	av
stereotypiseringen	de	er	tillagt.
	
Et	annet	eksempel	som	jeg	selv	har	opplevd	i	utlandet,	er	at	mange	har	sine	stereotypiseringer	om	meg	som
nordisk	blond	kvinne,	som	i	deres	stereotypi	betyr	"dum,	rik	og	lett	på	tråden".	Å	endre	disse
stereotypiseringene	kan	være	vanskelig,	men	kan	inngå	i	interaksjonsprosesser	hvor	enkeltmenneskers
subjektive	fordommer	og	tanker	kan	bli	endret.	
	
e)	Sosialt	kjønn
Moss	Kanter	presenterer	i	sin	artikkel	tre	typer	kjønn.	Kjønn	som	biologisk,	kjønn	som	er	basert	på
sosialisering	og	kjønn	som	sosialt	konstruert.	Mens	biologisk	kjønn	baserer	seg	på	de	fysiologiske	og
biologiske	kjennetegnene	ved	en	persons	kjønn,	som	for	eksempel	kjønnsorgan,	baserer	sosialisert	kjønn	seg
på	det	kjønnet	man	er	sosialisert	inn	i.	Dette	kan	for	eksempel	være	at	man	er	opplært	til	å	leke	med	"jente"-
ting	som	barbie,	dukker	osv.	hvis	man	er	jente,	og	"gutte"-ting	som	biler,	fotball,	osv.	hvis	man	er	gutt.	Sosialt
konstruert	kjønn	er	derimot	det	kjønnet	man	selv	oppfatter	at	en	har.	Etter	hvert	som	man	blir	mer
oppmerksom	om	dette	faktisk	appellerer	til	en	selv	eller	ikke,	vil	en	finne	ut	gjennom	de	sosialt	konstuerte
normene	i	samfunnsstrukturen.
	
Et	eksempel	på	denne	type	kjønn	kan	for	eksempel	være	transseksuelle.	De	blir	oppdratt	og	sosialisert	inn	til	å
leve	etter	det	deres	biologiske	kjønns	"leveregler",	selv	om	det	kanskje	viser	seg	at	personen	selv	føler	seg
som	det	motsatte	kjønn.	Hvis	en	biologisk	jente	føler	seg	som	en	gutt,	vil	gutt	være	personens	sosiale	kjønn.
	
	
f)	Blat
Blat	er	et	byttesystem	av	informasjon	og	nettverk.	Dette	byttesystemet	innebærer	at	man	må	ha	et	sosialt
netthverk,	hvor	man	med	sine	bekjente	kan	bytte	goder	seg	i	mellom.	Disse	godene	er	i	form	av	ikke-
monetære	tjenester,	og	tillit	mellom	aktørene	er	viktig	for	at	dette	systemet	skal	være	bærekraftig.	
	
Et	eksempel	på	en	slikt	byttesystem	kan	for	eksempel	være	at	en	vennepar	hvor	den	ene	personen	er	lege,	og
den	andre	personen	er	frisør,	vil	disse	personene	kunne	benytte	seg	av	hverandres	tjenester.	"Hvis	du	klipper
barna	mine,	så	undersøker	jeg	barna	dine	hvis	de	blir	syke".	Tjenestene	trenger	derfor	nødvendigvis	ikke	å
være	bare	to	personer	seg	i	mellom,	men	er	knyttet	til	en	persons	nettverk.	Hvis	denne	legen	trenger	å
reparere	bilen	sin,	og	mannen	til	frisørdamen	er	en	bilmekaniker,	kan	tjenesten	også	gjengjeldes	på	tvers	av
familier,	eller	kontakter	innad	i	hverandres	nettverk.	Dermed	kan	legen	for	eksmepel	undersøke	frisørens	mor,
og	frisørens	ektemann	vil	hjelpe	legen	med	bilen	hans	-	og	det	vil	forstatt	kunne	definers	som	bruk	av
byttestystemet	blat.
	
En	konflikt	som	kan	oppstå	ved	dette	byttesystemet	er	at	privat	nettverk	kan	ta	over	for	offentlige	insitusjoner,
og	igjen	gå	ut	over	økonomien,	og	at	det	til	slutt	ikke	lønner	seg	å	bruke	dette	systemet.	Denne	konflikten	er
kanskje	mer	utsatt	i	små	bygder	hvor	"alle	kjenner	alle",	og	tjenester	blir	byttet	på	kryss	og	tvers	-	slik	at	det
økonomiske	systemet	til	slutt	vil	gå	i	oppløsning.

	

Besvart

3 SV-211,	oppgave	2
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Nå	velger	du	enten	A	eller	B	eller	C	(Bare	én	av	dem!):
	
A)
“Gaver”	er	et	kjent	tema	både	innen	sosiologi	og	antropologi	og	i	dette	kurset	har	vi	flere	publikasjoner	(eks.	Malin
Åkerström,	Ledeneva	og	Rivkin-Fish)	der	forfatterne	drøfter	tvetydigheten	assosiert	ved	små	gaver.
Gjør	først	rede	for	aktuelle	sosiologiske	teorier	og	begrep	knyttet	til	temaet	gaver/gave-giving.
Drøft	deretter	hva	som	ifølge	Åkerström	gjør	at	små	gaver	i	jobbsammenheng	kan	bli	oppfattet	som	problematisk.
Bruk	eksempler.
	
B)
Studiene	til	Fossland	og	Aure	(2011)	og	Birkelund	m.fl.	(2014)	fokuserer	på	integrasjon	av	innvandrere	i	norsk
arbeidsliv.
Bruk	disse	studiene	som	utgangspunkt	for	å	drøfte	barrierer	knyttet	til	integrasjon	på	arbeidsmarkedet.	Gi
eksempler.
	
C)
Drøft	utfordringer	knyttet	til	verbal	og	ikke-verbal	kommunikasjon	i	tverrkulturelle	sammenhenger.	Ta	gjerne	for
deg	bestemte	kontekster	som	et	jobbintervju	o.l.	for	å	illustrere	argumentene	dine.
	
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	2
b)
	
Artikkelene	til	Fossland	og	Aure	"Når	høyere	utdanning	ikke	er	nok",	og	Birkelund	"Diskriminering	i
arbeidsmarkedet"	fokuserer	på	integrasjon	av	innvandrere	i	norsk	arbeidsliv,	og	denne	oppgaven	skal	jeg	ta
utgangspunkt	i	disse	studiene	og	drøfte	barrierer	som	kan	være	knyttet	til	integrasjonen	på	arbeidsmarkedet.
	
Integrering	er	en	viktig	prosess	for	at	innvandrere	skal	komme	seg	ut	i	det	norske	arbeidslivet.	Det	vil	være
vitkig	å	forstå	målet	med	deres	oppgave	innad	på	arbeidsplassen,	men	en	annen	faktor	som	også	spiller	inn	i
det	norske	arbeidsplassen	vel	så	mye	som	arbeidet	i	seg	selv,	er	den	sosiale	kapitalen	man	har	i	jobben.	Altså
ressursen	av	nettverk	og	tillit	innad	i	jobben.	På	grunn	av	dette	er	det	viktig	å	komme	godt	overens	med	sine
kolleger	og	i	tillegg	kunne	kommunisere	feilfritt	uten	misforståelser.	Som	innvandrer	er	det	knyttet	mange
problemer	til	dette.	Ikke	bare	med	å	få	seg	arbeid,	men	også	fungere	på	arbeidsplassen.
	
Rasisme	og	diskriminering	er	nøkkelbegreper	som	er	viktige	å	forstå	i	forhold	til	oppgaven,	og	jeg	vil	starte
med	å	gjøre	rede	for	disse	for	så	å	bruke	disse	gjennomløpende	gjennom	oppgaven.	Disse	begrepene	blir
redegjort	i	Giddens	artikkel	om	rase,	etnisitet	og	mangfold.	Giddens	beskriver	rasisme	som	negative	tanker	og
holdninger	en	person	har	om	en	annen	person,	uten	å	kjenne	til	personens	identitet.	Diskriminering	vil	være	å
utøve	disse	rasistiske	tankene	i	praktiske	situasjoner,	hvor	muligheter	som	i	utgangpunktet	var	åpen	for	en
person	vil	bli	utelukket	på	grunn	av	andres	fordommer	om	deres	"rase"	eller	etnisitet.
	
Giddens	deler	rasisme	opp	i	tre	forskjellige	kategorier,	og	forklarer	"gammel"	rasisme	som	nedlatende
oppfatninger	og	holdninger	til	individer	basert	på	deres	bioloiske	trekk	som	for	eksempel	hudfarge.	Den	andre
kategorien	"ny"	rasisme	handler	om	rasistiske	tanker	eller	diskriminering	basert	på	et	individs	eller	en	gruppe
menneskers	etniske	bakgrunn.	Institusjonell	rasisme	er	rasisme	som	utøves	av	organisasjoner	eller
insitusjoner	på	et	mer	strukturelt	nivå.	"Gammel"	rasisme	var	i	følge	Giddens	mer	aktuelt	før	forskningen	på	at
teorier	om	raser	basert	på	biologi	kunne	avkreftes.	Giddens	legger	gjør	rede	for	at	ny	rasisme	basert	på
etnisitet	er	mer	aktuelt	i	dagens	samfunn.
	
Det	første	problemet	som	oppstår	for	mange	innvandrere	som	søker	jobb	i	Norge,	er	å	bli	tatt	på	alvor	i	lik	grad
som	etnisk	norske.	I	Birkelund	sin	artikkel	om	diskriminering	i	arbeidsmarkedet	blir	det	vist	at	arbeidsmarkedet
i	Norge	utfører	institusjonell	rasisme.	Birkelund	konstanterer	at	personer	med	en	annen	bakgrunn	enn	etnisk
norske	blir	nedrangert	i	ansettelsesprosesser	og	i	sosial	praksis.	Birklund	viser	i	sin	artikkel	at	innvandrere	får
færre	call-backs	(innkalt	til	intervju	etter	å	ha	sendt	inn	arbeidssøknad)	enn	etnisk	norske.	
	
Et	eksempel	på	dette	er	hvis	Rahid	og	Ole-Petter	søker	jobb	i	en	bedrift,	vil	det	være	mer	sannsynlig	at	Ole-
Petter	vil	bli	innkalt	til	intervju	og	satt	ut	i	prøvetid	før,	i	stedet	for	Rahid.	Dette	er	på	grunn	av	bedriftens
fordommer	som	legger	til	rette	for	at	Ole-Petter,	bare	ut	i	fra	sitt	"typisk"	norkse	navn,	vil	være	mer	attraktiv	enn
Rahid,	som	i	motsenting	ikke	er	et	"typisk"	norsk	navn.	Rahid	blir	derfor	tillagt	negative	egenskaper	som
kanskje	ikke	stemmer	med	hans	identitet,	mot	for	Ole-Petter	som	i	motsetning	får	positive	egenskaper	bare
fordi	han	blir	sammenlignet	med	Rahid,	som	etter	navnet	blir	ansett	som	ukompetent	for	jobben.
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Denne	prosessen	er	fortsatt	ikke	like	enkel	som	den	forklares	ovenfor.	Fossland	og	Aure	har	i	sin	artikkel	vist
at	høyt	utdannende	personer	blir	forbundet	med	et	godt	utviklet	og	avansert	språk.	Selv	om	innvandreren	som
søker	jobb	har	utdannelsen	eller	kompetansen	for	jobben	han/hun	søker,	vil	personen	uansett	bli	ansett	som
ukompetent	på	grunn	av	sitt	lite	utviklet	språk.	Mange	innvandrere	finner	dette	svært	problematisk	og
finner	språkkursene	som	i	utgangspunktet	er	en	del	av	integrasjonsprossesen	man	må	gjennom	når	en
kommer	til	Norge	ikke	er	tilstrekkelig	nok.	Dette	resulterer	i,	som	Aure	og	Fossland	viser,	at	noen	tar	ekstra
språkkurs	på	eget	initiativ	som	løsning	på	problemet.
	
Språk	er	som	både	Fossland	og	Aure	viser	i	sin	artikkel,	samt	Jandt	i	sin	bok	om	interkulturell	kommunikasjon,
en	faktor	som	kan	være	problematisk	for	kommunikasjon	på	tvers	av	kulturer.	For	det	første	kan	språkets
betydning	være	ulik	i	forskjellige	kulturer.	Jandt	forklarer	i	sin	bok	at	uttrykk	som	kanskje	eksisterer	innenfor	en
kultur	og	et	språk,	ikke	vil	eksistere	i	et	annet.	For	eksempel	kan	"hold	your	horses"	være	et	eksempel	på
dette.	På	engelsk	er	dette	en	annen	måte	å	si	"vent"	på,	men	hvis	man	oversetter	dette	direkte	til	norsk	"hold
dine	hester",	vil	ikke	dette	lenger	ha	samme	betydning.	Det	samme	vil	være	med	ord	i	et	språk	som	et	annet
språk	kanskje	ikke	har	en	direkte	oversettelse	for.	Et	eksempel	på	dette	kan	være	(tatt	i	fra	kurset)	"agency",
"empowerment",	"tokenism"	osv.	Tonefallet	vil	kanskje	ha	noe	å	si	for	forståelsen	av	språket.	Som	et	eksempel
fra	eget	liv	kan	jeg	dokumentere	at	mexicanere	ofte	høres	sinte	ut	fordi	de	snakker	høyt	og	fort,	selv	om	det
kanskje	ikke	er	tilefelle	at	de	er	sinte.	Et	eksempel	jeg	har	fått	tilbake	fra	mexicanrne	er	at	de	synes	det	høres
ut	som	vi	synger	når	noen	snakker	norsk.	Dette	er	heller	ikke	tilfelle	når	en	har	en	samtale.	Slike	ting	kan	ha
mye	å	si	for	hvordan	man	tolker	andre	ut	i	fra	deres	språk.	Dette	kan	også	forklares	gjennom	jandt	sin
oppfattelsesprosess	som	går	ut	på	at	man	først	uvelger	informasjon,	så	organiserer	man	informasjonen	man
har	fått	og	til	slutt	fortolker	man	den	informasjonen.
	
Ikke-verbal	kommunikasjon	på	tvers	av	kulturer	å	språk	vil	derfor	også	være	relevant	for	å	forstå	en	kultur	helt
og	holdt.	Dette	innebærer	måten	man	kommuniserer	på	uten	å	bruke	muntlig	tale	som	virkemiddel.	Jandt
forklare	forskjellig	faktorer	som	jeg	skal	komme	med	eksempler	på.	Lukt	kan	være	en	måte	å	kommunisere
noe	på.	Hvis	man	lukter	vondt,	vil	man	kanskje	kommunisere	til	andre	at	det	er	lenge	siden	en	har	vasket	seg,
og	derfor	vil	andre	også	kanskje	tolke	at	dette	er	en	urenslig	person.	Beføling	kan	tolkes	på	forskjellige	måter.
Det	å	håndhilse	på	noen	et	sted	er	kanskje	høflig	på	en	plass,	og	uhøflig	på	en	annen	plass.	Klær
kommuniserer	også.	En	person	med	burka	eller	hijab	vil	fort	kommunisere	hvilken	religion	de	tilhører.	I	tillegg
har	man	også	bevegelser	som	jeg	selv	har	eksempler	fra	virkeligheten.	I	Mexico	opplevde	jeg	ofte	at	de
beveget	opp	og	ned	med	pekefingeren	for	å	vise	at	de	var	enige	i	det	noen	sa	uten	å	bruke	ord.	Denne
bevegelsen	kunne	man	for	eksempel	bruke	hvis	man	hadde	mat	i	munnen,	men	fortsatt	ville	svare	noen	på	at
noe	var	greit,	eller	at	de	var	enige.	Denne	bevegelsen	kunne	også	bli	brukt	hvis	man	ikke	selv	kom	til	ordet,
men	forsatt	ville	vise	at	man	var	enig.
	
Høy-kontekstuelle	og	lav-kontekstuelle	kulturer	er	også	noe	man	er	nødt	til	å	ta	i	betraktning	for	en	eventuell
integrering	i	et	nytt	land.	Er	det	slik	at	meningen	med	det	man	sier	og	gjør	ligger	åpent	i	luften,	slik	at	alle	kan
forstå	det?	Eller	er	det	slik	at	meningene	med	det	man	gjør	og	sier	ligger	mer	knyttet	i	symboler	og	koder	som
man	må	kunne	for	å	forstå	seg	på	kulturen?
	
Med	dette	som	grunnlag	er	det	enklere	å	forstå	at	integreringsprosessen	for	innvandrere	ikke	er	så	enkelt	gjort
som	det	er	sagt.	Det	er	mye	som	kan	mistolkes	og	misforståes	hvis	man	ikke	er	hundre	prosent	inneforstått
med	en	ankomstlandets	kultur	og	språk.	Jandt	forklarer	i	sin	bok	at	det	å	forstå	seg	på	en	kulturs	uttrykk	og
metaforer	kan	være	den	enkleste	måten	å	integrere	seg	i	et	nytt	samfunn	på.
	
Artikkelen	om	som	omhandler	utviklingen	av	begrepet	skam	for	vietnamesiske	kivnner	som	har	immigrert	til
Danmark	(Mirdal),	viser	at	tiden	i	et	nytt	land	har	endret	betydning	av	hvordan	de	vil	definere	begrepet	skam.
Resultatet	av	studiet	av	disse	kvinnene	viser	at	de	finner	det	svært	pinlig	og	krenkende	å	ikke	kunne
kommunisere	på	lik	linje	med	sine	medborgere.	De	føler	seg	ikke	utdannet	nok	til	å	kunne	delta	i
storsamfunnet	på	lik	linje	som	andre,	og	dette	kan	være	en	grunn	for	at	innvandrere	isolerer	seg,	og	ikke	klarer
å	integrere	seg	slik	som	de	kanskje	i	utgangspunktet	ønsket	å	integrere	seg	i	samfunnet.	Denne	artikkelen	kan
igjen	knyttes	opp	til	Giddens	integrasjonmodell	som	tar	for	seg	tre	punkter	som	en	mulig	integrasjonprosess.	
	
Den	første	modellen	Giddens	tar	for	seg	er	assimilering.	Assimilering	vil	si	at	innvandreren	vil	legge	til	side	alle
sine	etniske	verdier	til	fordel	for	majoritetens	kultur	og	etnisitet.	Dette	resulterer	i	at	innvandreren	ikke	lenger
praksiser	sine	opprinnelige	kulturelle	verdier	og	normer,	men	bare	tar	i	bruk	majoritetens	kulurens	normer	og
verdier.	I	en	slik	situasjon	vil	en	kunne	se	seg	selv	som	en	fremmed	for	landet	og	deres	verdier	etter	Simmels
teori	om	"the	stranger".
	
Den	andre	modellen	blir	kalt	for	"melting	pot"	hvor	aktøren	fortsatt	har	sine	etniske	og	kulturelle	verdier,	men
integrerer	noe	av	majoritetens	kultur	for	å	tilpasse	seg	det	nye	landet	på	en	god	måte.	I	en	slik	prosess	vil	man
kunne	koble	begrepet	sojourner	til.	Selv	om	en	innvandrer	tar	til	seg	en	ny	kultur	og	tilpasser	seg	den,	vil
han/hun	aldri	være	for	uten	den	bakgrunnen	og	de	verdiene	personen	hadde	før	han/hun	kom	til	det	nye
landet.
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Den	site	modellen	Giddens	tar	for	seg	er	kulturell	pluralisme.	Her	tar	innvandreren	avstand	fra	majoritetens
verdier	og	kultur,	og	isolerer	seg	fra	majoritetssamfunnet	-	men	deltar	fortsatt	politisk	og	økonomisk	i
samfunnet.	En	slik	integrering	kan	vi	for	eksempel	se	i	en	av	New	York's	deler	som	blir	kalt	"China	town".	I
denne	delen	av	New	York,	bor	det	for	det	meste	bare	kinesere,	hvor	også	deres	opprinnelige	kultur	og	etnisitet
blir	praksisert.
	
For	å	koble	dette	opp	mot	Aure	og	Fossland	sine	teorier	om	at	utdanning	ikke	er	nok	i	det	norske
arbeidsmarkedet,	ser	vi	at	det	er	en	nødvendighet	for	innvandrerne	å	integrere	seg	på	en	måte	slik	at	de	blir
likestilt	med	majoriteten.	En	slik	prosess	får	vi	eksempel	på	gjennom	Moss	Kanters	teori	om	tokenism.	Hun
forklarer	en	token	som	en	minoritet	av	en	større	gruppe,	og	viser	gjennom	sin	interaksjonsprosess	hvordan	en
token	vil	respondere	til	majoritetens	oppfattelse.	
	
Her	har	man	som	token	flere	muligheter.	Det	skal	jeg	vise	gjennom	et	likt	skjema	med	eksempler	knyttet	opp
mot	eksempler	på	en	innvandrers	valgmuligheter	innenfor	en	arbeidsplass	hvor	majoriteten	er	etnisk	norske.
Eksempelet	er	relevant	både	i	forhold	til	Aure	og	Fossland,	og	Birkelund	sin	artikkel.
	
Karaktertrekk Synlighet Polarisering Assimilering

Majoriteten	av
den	norske
arbeidsplassens
oppfatelse	av
innvandreren

Innvandreren	vil
skille	seg	ut	fra
resten	av	de
etnisk	norske	på
arbeidsplassen.
Og	de	ansatte	vil
derfor	se
innvandrerer	i	et
søkelys	("spot
light").

De	ansatte	på
arbeidsplassen	vil
legge	merke	til
ulikhetene	ved
innvandreren	og
seg	selv	som
etnisk	norske.

De	ansatte	på
arbeidsplassen
vil	ha	sin
stereotypi	som
etnisk	norske,	og
vil	derfor	også
tillegge
innvandreren
stereotypi	som
innvandrer
basert	på
innvanderens
etnisitet.

Innvandrerens
alternativer	for
respondering	til
det
arbeidsplassen

Her	kan
innvandreren
velge	å	jobbe
hardt	for	å	vise
at	han/hun	kan
være	like	god
som	de	etnisk
norske
arbeiderne	for	å
bli	likestilt	med
de,	eller	så	kan
han/hun	velge	å
usynliggjøre	seg
selv,	slik	at
han/hun	ikke
lenger	blir
stående	i	et
søkelys.

Enten	så	kan
innvandreren
velge	å
akseptere
ulikhetene
mellom	seg	selv
og	de	etnisk
norske	ansatte	til
enhver	tid,	eller
så	kan
innvandreren
velge	å	gå
isolere	seg	selv
fra	majoriteten
hvor	han/hun
kan	være	seg
selv	uten	å	bli
påvirket	av	de
rundt	seg.

Innvandreren
kan	enten	velge
å	godta	sin
stereotypi,	eller
han/hun	kan
reagere	ved	å
vise	de	andre
ansatte	at	deres
stereotypi	faktisk
ikke	stemmer
overens	med
innvandrerens
identitet.

	
Et	kjennetegn	som	en	kan	finne	på	mange	norske	arbeidsplasser	i	dagens	samfunn	er	betydningen	av	sosial
nettverk	for	å	lykkes	i	sitt	arbeid.	Dette	viser	forskningen	til	Fossland	og	Aure.	Innvandrere	er	fra	sinne
opprinnelsesland	vandt	til	en	mer	hierarkisert	arbeidsplass	hvor	man	ikke	har	personlig	kontakt	med	sjefen,	og
man	skal	ha	et	profesjonelt	forhold	til	sine	medarbeidere.	I	Norge	kan	vi	derimot	se	at	et	personlig	forhold	til
sjefen,	og	et	godt	forhold	til	kollegene	eller	vil	være	en	viktig	del	av	arbeidet.	Igjen	handler	det	om	kultur	på
tvers	av	landegrenser,	og	tolkningen	av	dem.	Å	komme	fra	et	land	hvor	verdier	på	arbeidsplassen	er	motsatt
fra	ankomstlandet	vil	være	vanskelig	å	kunne	tilpasse	seg.	Man	er	nødt	til	å	kunne	snakke	med	sine	kolleger
om	sitt	personlige	liv	for	å	kunne	få	et	bånd	til	de	andre.	Fossland	og	Aure	trekker	derfor	frem	tynne	og	tykke
bånd	(bouning	og	bridig)	som	en	viktig	faktor	for	å	kunne	lykkes	på	arbeidsplassen.	Derfor	er	det	ikke	bare
språk	som	er	vesentlig	for	å	kunne	tilpasse	seg	til	det	norske	arbeidplassen,	man	er	også	nødt	til	å
internalisere	verdier	knyttet	til	den.
	
Et	spørsmål	man	kan	stille	seg	er	hvorfor	alle	disse	stereotypiene	og	diskrimineringen	oppstår	i	et	samfunn.
Dette	har	Giddens	prøvd	å	forklare	gjennom	tre	sosiologiske	teorier	av	rasisme.	Den	første	teorien	et
etnosetntrisme,	og	det	går	ut	på	at	man	sammenligner	andres	kulturer	ut	i	fra	sin	egen	kultur.	Det	som	ofte	er
resultatet	av	en	slik	tankegang	er	at	man	ender	opp	med	å	favoriesere	sin	egen	kultur	og	se	ned	på	andres
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kultur.	En	annen	teori	er	teorien	om	lukkede	grupper,	og	den	går	ut	på	at	man	selv	skaper	grenser	mellom	sin
kultur	og	andres	kultur	fordi	man	ikke	vil	integrere	og	internalisere	andres	form	for	kultur,	når	deres	egen	kultur
blir	sett	på	som	den	ideelle,	og	dermed	ser	ned	på	andres	kultur	igjen.	Den	siste	teorien	er	en	konfliktteori	som
er	basert	på	Marx	teori	om	klasser,	som	tar	for	seg	fordom	og	rasisme	på	ene	siden,	og	klasse	og	ulikheter	på
andre	siden.	Ut	i	fra	denne	teorien	kan	man	si	at	man	klassifiserer	seg	høyere	enn	andre	kulturer,	og	derfor	vil
ha	fordommer	mot	andre	kulturer	enn	sin	egen.	
	
Disse	teoriene	gir	meg	grunnlag	for	å	diskutere	Giddens	teori	om	monokultur	og	multikultur.	Giddens	mener	at
monokultur	ikke	finnes.	Monokultur	kan	beskrives	som	en	kultur	som	bare	består	av	en	kultur.	Giddens	mener
at	det	er	ut	i	fra	andre	kulturer	man	definerer	og	utformer	sin	egen	kultur.	I	dagens	samfunn	har	vi	mange
eksempler	på	multikulturelle	samfunn.	Her	er	det	mange	kulturer	blandet	sammen,	men	på	hvilket	grunnlag
kan	vi	kalle	det	et	samfunn	for	mulikulturelt?	Er	det	slik	at	et	samfunn	som	innehar	borgere	fra	forskjellige
kulturer	at	vi	kan	kalle	det	for	multikulturelt,	eller	må	kulturene	smelte	sammen	for	å	kalle	et	samfunn	for
multikulturelt.	Kan	det	være	slik	at	kulturene	må	integrere	seg	sammen	for	å	kunne	kalle	se	for	multikulturell,
og	hvis	kulturene	ikke	integrerer	seg	sammen,	er	det	da	bare	et	samfunn	med	forskjellige	monokulturer?	Dette
er	spørsmål	som	er	relevante	i	forhold	til	Giddens	teori	om	at	monokulturer	ikke	kan	bestå.
	
En	annen	kritikk	til	Giddens	er	utsagnene	om	at	"gammel"	rasisme	hører	fortiden	til.	Er	det	slik	at	"gammel"
rasisme	ble	utryddet	med	en	gang	forskningen	etter	andre	verdenskrig	kunne	vise	at	det	ikke	fantes
forskjellige	raser	basert	på	hudfarger?	Lurer	vi	oss	selv	til	å	tro	at	vi	nå	bare	dømmer	ut	i	fra	etnisitet,	eller	er
det	fortsatt	slik	at	vi	kan	dømme	andre	basert	på	hudfarge	eller	andre	fysiske	trekk.	I	artikkelen	om	jenta	fra
Puerto	Rico	som	reagerer	på	at	kjæresten	som	ble	overrasket	over	at	han	kom	til	å	kysse	en	svart	jente	i	sitt
liv,	er	et	eksempel	på	at	"gammel"	rasisme	også	i	dag	er	et	faktum.	
	
Brochmann	og	Kjeldstadlie	tar	for	seg	utviklingen	av	velferdsstaten	og	dets	bivirkninger	som	blant	annet	er	økt
immigrasjon	til	landet.	Og	en	kan	si	på	grunnlag	av	deres	artikkel	at	innvandrerenes	grunnlag	for	å	integrere
seg	vil	komme	an	på	deres	grad	av	interesse	for	å	integreres	seg	i	samfunnet.	Er	innvandreren	innstilt	på	å
tilpasse	seg	den	nye	kulturen	han/hun	står	ovenfor,	eller	forventer	han/hun	å	få	det	meste	"servert	på	gullfat"
fra	velferdsstaten?
	
En	type	konklusjon	av	denne	oppgaven	vil	være	at	det	norske	arbeidsmarkedet	trenger	å	frigjøre	seg	fra
institusjonell	rasisme.	Det	norske	arbeidsmarkedet	er	nødt	til	å	basere	all	sin	informasjon	på	empiri	mot	for
stereotypifiseringer.	De	er	nødt	til	se	innvandrers	idetntitet,	utdanning	og	kompetanse,	og	heller	tilpasse	seg
selv	deretter	samtidig	som	innvandreren	selv	er	nødt	til	å	gjøre	sitt	beste	for	å	integrere	seg	slik	at	forholdet
mellom	begge	parter	blir	likestilt.	Det	er	etter	min	mening	like	viktig	at	arbeidsmarkedet	tilpasser	seg	den	nye
realiteten	-	et	multikulturelt	Norge,	hvor	alle	skal	bli	likestilt.	Dette	vil	heller	ikke	si	at	jeg	mener	at	innvandrene
kan	sette	seg	tilbake	å	se	på	at	arbeidsmarkedet	gjør	jobben,	men	det	er	altså	viktig	at	begge	parter	tar	del,	at
begge	parter	tar	ansvar	og	sørger	for	en	arbeidsplass	og	et	arbeidsmarked	som	er	likestilt	og	balansert	på	en
måte	hvor	alle	får	ta	del	og	ingen	blir	diskriminert.
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