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Innledning 
 
Problemstillingen 
Problemstillingen jeg skal besvare i dette essayet er: ”På hvilken måte kan seremonielle 
regelbrudd fra en majoritet mot en synlig minoritet medføre desintegrasjon?”. 
 
Per 1996 var det i overkant av 220 000 første og andre generasjonsinnvandrere i Norge. 

Mange av disse kan betegnes som synlige minoriteter. Jon Rogstad definerer synlige 

minoriteter slik: ”En synlig minoritet skiller seg fra en vestlig majoritet ved hudfarge, 

religionsutøvelse, fremmedartet navn og språk”(Rogstad 2000:26). Dette essayet vil ta for seg 

tilfeldige møter mellom majoritet og slike synlige minoriteter. Målet er å belyse hvorfor, og 

på hvilken måte, slike møter kan medføre desintegrasjon av minoriteten. Thomas Hylland 

Eriksen definerer integrasjon av minoriteter slik: At de skal delta i sosiale sammenhenger som 

fullverdige samfunnsmedlemmer. I tillegg til dette er det et ideal om at minoritetene skal 

beholde sitt kulturelle særpreg (Eriksen 1997:24, 25). Desintegrasjon kan dermed sees på som 

det motsatte av dette. Et viktig begrep i problemstillingen er seremonielle regler, disse 

beskrives av Erving Goffman å være seanser hvor individer utrykker respekt ovenfor 

hverandre (Goffman 1982:54). Ettersom synlige minoriteter har et utseende og merkbare 

kjennetegn på at de ikke er av vestlig opphav kan det sees på som sannsynlig at det er de som 

er mest utsatt for seremonielle regelbrudd fra majoriteten.  

 

Migrasjonsforskning i Norge har i størst grad vært opptatt av ekskludering og inkludering av 

minoriteter i det offentlige. Blant annet er det foretatt mye forskning innenfor arbeidsliv og 

utdanning. Tilfeldige møter mellom majoritet og minoritet er til nå blitt relativt lite belyst. Av 

denne grunn kan det være sosiologisk interessant å belyse denne problemstillingen. 

 

Teori og empiri 

Jeg skal benytte Erving Goffmans teorier om ærbødighet (deference) og oppførsel (demeanor) 

fra hans bok Interaction ritual 1967. Danskene Kristiansen & Jacobsen benytter 

oversettelsene ærbødighet og oppførsel, jeg velger derfor å bruke de samme oversettelsene. 

Goffman var både professor i sosiologi og antropologi. Han ansees for å være en respektert 

skikkelse innenfor sosiologien. Goffman kombinerer ofte ulike, stridende, teoretiske 

retninger. Hans arbeider søker etter å avdekke ulike aspekter ved den sosiale virkeligheten. 

Goffman gjør i følge Kristiansen & Jacobsen dette på en nokså uortodoks måte. Han benytter 
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ofte uautoriserte kilder, i tillegg til skiftende begreper og overraskende perspektiver. Dette har 

vært en kilde til både kritikk og ros (Kristiansen & Jacobsen 2002:166).  

 

Goffmans teorier vil jeg kombinere med noen prinsipper og teorier fra George Homans. 

Randall Collins anser Homans for å være en sosial behaviorist. Sosial behaviorisme innebærer 

å se mennesket som rasjonelt. Ut i fra Homans sitt rasjonelle perspektiv prøver mennesket å 

maksimere den anerkjennelse de mottar fra andre (Collins 1988:338). Det er mulig å 

sammenføye noen av de teoriene jeg skal benytte. Dette skal jeg gjøre igjennom Randall 

Collins` teori om kjeder av interaksjonritualer (Interaction ritual chains). Collins` teori er en 

slags bytteteori, byttet og gevinsten mennesker er ute etter er symbolske og emosjonelle 

(Collins 1988:357). Collins` teori viser at samhandling og seremonielle regelbrudd ansikt til 

ansikt kan ha langttrekkende konsekvenser. Ved å benytte Collins` teori får dette essayet 

dermed et bindeledd mellom mikro og makroperspektiv. Jeg vil benytte den samme forståelse 

av mikro og makro som Collins har. Det finnes tre forskjellige dimensjoner for mikro og 

makro: Tid, rom og antall samhandlinger. På fullstendig mikronivå er samhandling over et par 

sekunder, er nært i rom, og er mellom få aktører. På det høyeste mikronivå kan vi se 

samhandling mellom samfunn som strekker seg uendelig langt i tid og rom. Collins anser 

mikro og makro for å være et kontinuum, det vil si, deler av en ubrutt linje (Collins 1988:386, 

388). 

 

Jeg har valgt å benytte meg av foreliggende empiri fra tre ulike studier. Som nevnt har det 

norske migrasjonsfeltet til nå ikke fokusert nevneverdig på tilfeldige møter mellom majoritet 

og synlig minoritet. På bakgrunn av dette har jeg funnet lite empiri fra Norge. Av denne grunn 

har jeg supplert med en undersøkelse foretatt i USA.  

 

Den ene empiririske studien jeg skal benytte stammer fra en amerikansk studie foretatt av 

Jennifer S. Livengood og Monika Stodolska. Empirien baserer seg på kvalitative delvis 

strukturerte intervjuer med 25 muslimer fra mange forskjellige land, bosatt i USA. Delvis 

strukturerte intervjuer er en mellomting mellom strukturerte og ustrukturerte intervjuer. Ved 

strukturerte intervjuer er spørsmålene på forhånd fastlagt, mens ustrukturerte intervjuer ligner 

mer en åpen samtale (Johannesen & Tufte 2002:101, 102). Denne studien omhandler 

behandlingen av disse muslimene i året etter terrorhandlingene i USA, 11. september 2001. 

De 19 personene som utførte terrorhandlingene, mot blant annet World Trade Center i USA, 

var muslimer. På bakgrunn av dette søker Livengood og Stodolska etter å finne ut hvordan 
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fritiden og hverdagen har artet seg ut ifra informantenes perspektiv. Denne empiriske 

undersøkelsen kan ha ekstreme resultater, ettersom den ble foretatt i en periode der USA 

hadde et fiendebilde som kunne sees nokså synonymt med muslimer (Livengood & Stodolska 

2004). Av denne grunn kan man tvile på overførbarheten som denne studien har til norske 

forhold. Men dette essayet er først og fremst opptatt av følgene for, og oppfattelsen av 

seremonielle regelbrudd for mottakeren. Denne studien kan sees på som en god indikator for 

noen av disse. 

  

Den andre empiriske studien jeg skal benytte er et feltarbeid som inneholder samtaler og 

intervjuer med synlige minoriteter i Bodø. Den er skrevet av Asle Høgmo, og heter ”Fremmed 

i paradiset”. På utsiden ser Bodø ut som en by uten forskjellsbehandling og diskriminering av 

synlige minoriteter. Gjennom sitt feltarbeid avdekker Høgmo at det ut ifra minoritetenes egne 

erfaringer ikke alltid oppfattes på den måten. Høgmo søker i denne artikkelen etter å avdekke 

minoritetenes egne opplevelser av å bli ekskludert og forskjellsbehandlet og på hvilken måte 

dette skjer (Høgmo 1997:62, 63).  

 

Inger- Lise Lien har skrevet ”Hvordan diagnostisere rasismen”. Dette er den tredje studien jeg 

skal benytte empiri fra. Artikkelen inneholder en analyse av hvilket rasismebegrep man bør 

benytte. For å eksemplifisere at rasisme er et vanskelig begrep å diagnostisere, har Lien med 

noen eksempler i form av intervjuer med synlige minoriteter. Noen utdrag fra disse 

intervjuene skal jeg benytte som empiri i dette essayet. Både Høgmos og Liens artikler er ledd 

i en større undersøkelse om hverdagsrasisme i det norske samfunnet, utført av Norges 

forskningsråd (Lien 1997). 

 

Intervjusituasjonen 

I dette essayet kommer empirien stort sett fra intervjuer med synlige minoriteter. Det er viktig 

å merke seg at det finnes en rekke faktorer som påvirker hvilken informasjon man får i slike 

intervjuer. Blant andre er en avgjørende faktor relasjonen mellom intervjuer og informant. 

Intervjuerens kjennetegn, eksempelvis kjønn eller påkledning, er avgjørende for forholdet til 

informanten. Forholdet til informanten er igjen avgjørende for hvilken informasjon man 

mottar i intervjuet. Inger – Lise Lien og Asle Høgmo er av vestlig opphav. Deres opphav kan 

ha konsekvenser for hva slags forhold de får til sine informanter (Johannesen og Tufte 

2002:103, 104).   
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Er seremonielle regelbrudd en kilde til desintegrasjon? 
 

Stereotypier 

Stereotypier er forenklende bilder som hjelper oss å kategorisere og skape mening ut ifra 

millioner av stimuli. Hjernen leter etter mønstre og finner dette i sammenheng med de 

stereotypier man har (Fife 2002: 87, 88). Disse stereotypiene og mønstrene kan avgjøre 

hvordan man oppfører seg i samhandling. Hvis stereotypiene er negativt fundert, for eksempel 

ovenfor en minoritet, kan konsekvensen også være at det dannes inn og ut grupper (Jensen & 

Pedersen 1991:25). Zygmunt Bauman og Tim May betegner en inngruppe eller ”oss”, som 

den gruppen vi tilhører og identifiserer oss med. Å tilhøre en inngruppe medfører en følelse 

av fellskap og felles bånd. Utgrupper eller ”de andre” er det motsatte av inngrupper.  En 

inngruppe identifiserer seg ikke, og ønsker ikke å tilhøre en utgruppe (Bauman & May 

2001:30, 31). En inngruppe anses oftest av gruppedeltakerne som en gruppe med en ren og 

naturlig form. Utgruppens kultur, selv om den kan ansees for å være fullstendig levedyktig, og 

gjennomførbar, kan forbindes med å være skitten, uren og kriminalitetsoppbyggende. 

(Bauman & May 2001:133). Goffman trekker selv en klar parallell mellom utkommet av en 

eventuell samhandling og kunnskapene som aktørene på forhånd sitter med om hverandre. 

Hvis en majoritet har negative stereotypier, og anser en minoritet for å tilhøre en utgruppe, 

kan dette ha innvirkning på utkommet av en eventuell samhandling (Goffman 1992:18).  

 

Ritualer og regler 

Emilè Durkheim beskriver ritualer som noe som utføres mot objekter på bakgrunn av at en 

gruppe anser disse som hellige. Denne atferden samlet gjør at objektene får en hellig status. 

Ettersom de hellige objektene bestemmes av gruppen, kan de være hva som helst, også 

handlinger, for eksempel bønn. Ritualene medfører integrasjon ettersom utførelse av dem 

bringer mennesker sammen og skaper følelser av fellesskap. Av denne grunn mener 

Durkheim at ritualene er et slags underliggende bindende lim for samfunnet (Collins 

1988:189, 190).  

 

Goffmans arbeider kan sees på som en videreføring av Durkheims teori om ritualer. 

Goffman ser på ritualer som en rettledning mot en handling på bakgrunn av at denne 

handlingen vil være passende og rettferdig (Goffman 1982:48). Denne definisjonen er 

forenlig med måten Kristiansen & Jacobsen forstår Goffmans ritualer. De ser på ritualer som 
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atferdsregler (Kristiansen & Jacobsen 2002:79). Av denne grunn vil jeg benytte termen 

atferdsregler synonymt med ritualer.  

 

Goffman er opptatt av atferdsregler i sammenheng med møter, samtaler og samhandling 

mellom mennesker (Collins 1988:188). De hellige objektene, som Durkheim beskrev, er for 

Goffman dermed menneskene selv. Atferdsreglene gjør oss til sosiale vesener og er viktig i 

opprettholdelsen av samfunnet. Reglene er uttrykk for samfunnets moral, verdier, etikette og 

normer (Jacobsen og Kristiansen 2002:75). 

 

Atferdsregler kan deles i to begrepspar. En av inndelingene er i symmetriske og asymmetriske 

regler. Dette begrepsparet belyser møter mellom mennesker med ulik sosial status og makt. 

Derfor kan det symmetriske og asymmetriske begrepsparet anses som irrelevant for 

problemstillingen. Det andre begrepsparet Goffman deler atferdsregler inn i er substansielle 

og seremonielle. Substansielle regler er fastsatte og ofte nedskrevne. Dette er regler som er 

viktig i opprettholdelse av orden i et samfunn. En substansiell regel kan eksempelvis være 

ikke å stjele. Oftest blir substansielle regler uttrykt igjennom moral, etikk og lovgivning 

(Goffman 1982:52-54).  

 

De seremonielle regler er regler som på overflaten kan se ut som de er uten betydning. Men 

de seremonielle reglene er allikevel viktige fordi de er et kommunikasjonsmiddel hvor 

individer uttrykker sin egen karakter, i tillegg til å vise respekt ovenfor hverandre i en 

samhandling. Denne typen regler er inkorporert i etiketten. Igjennom å følge disse reglene 

opprettholder individer hverandres selvfølelse og oppførsel. Av denne grunn mener Goffman 

at disse reglene er vesentlige i opprettholdelsen av samfunnet. Det er også denne typen regler 

som dette essayet skal omhandle. Seremonielle regler deler Goffman opp i to komponenter: 

ærbødighet (deference) og oppførsel (demeanor) (Goffman 1982:54-56). 

 

Ærbødighet og oppførsel 

Ærbødighet er seremonielle reglers første komponent. Ærbødighet kan i følge Goffman sees 

på som et tegn på anerkjennelse av en mottaker. Ærbødighet er noe man får og gir til andre. 

Det eksisterer mange former for slik anerkjennelse: et smil, en hilsning, et fast håndtrykk. 

Goffman konsentrerer seg om to hovedformer: Unngåelsesritualer og presentasjonsritualer. 

Unngåelsesritualer handler om å unngå samhandling med ukjente for ikke å krenke 

privatlivets fred. Oftest er unngåelsesritualer ventet mellom to ukjente personer. 
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Presentasjonsritualer omhandler den måte en person ter seg når vedkommende ikke søker å 

unngå den andre i form av unngåelsesritualer. Eksempler på presentasjonsritualer er hilsning, 

komplimenter, håndtrykk osv. Denne formen for ærbødighet er vanligst blant de som kjenner 

hverandre. Disse to ritualformene står i motsetning til hverandre. Termen seremonielt 

regelbrudd vil jeg benytte for manglende ærbødighet og anerkjennelse av andre (Goffman 

1982:56, 57, 62, 72, 73). 

 

Seremonielle reglers andre komponent er oppførsel. Oppførsel innebefatter opptreden, 

påkledning, kjennetegn og utseende. Fremtreden passer bedre som en felles betegnelse for 

disse. Derfor velger jeg heretter å benytte termen fremtreden istedenfor oppførsel. 

Fremtredenen tjener som en indikator på om en person innehar ettertraktelsesverdige 

egenskaper eller ikke. Fremtreden er derfor uløselig knyttet til ærbødighet, det er nemlig 

ettertraktelsesverdigheten som avgjør i hvilken grad en person vil motta ærbødighet. Det er 

derfor mange tilpasser sin fremtreden for å kunne motta ærbødighet fra andre. Eksempelvis 

ved at individer pynter seg før de går ut. Ærbødighet og fremtreden knyttes sammen i et slags 

sirkelforhold ettersom man behøver ærbødighet for å opprettholde sin egen fremtreden. 

Seremonielle regler medfører i følge Goffman at mennesket får en opphøyet og hellig status 

(Goffman 1967:82, 83). Brudd i disse reglene kan dermed gi et tydelig tegn til mottakeren om 

at deres fremtreden ikke er akseptert. Dette åpner for å benytte Goffmans teorier i et 

konfliktorientert perspektiv. Dette innebærer at jeg skal forsøke å se brudd i seremonielle 

regler fra majoriteten som en kilde til separasjon og desintegrasjon av synlige minoriteter. Jeg 

vil nå belyse hvilke former seremonielle regelbrudd kan ha. 

 

Ulike regelbrudd 

Kommunikasjon kan ta forskjellige former. Jeg skiller her mellom auditivt språk og 

atferdsspråk. Disse er begge former for kommunikasjon. Auditiv kommunikasjon innebefatter 

vanlig språk. Ifølge Livengood & Stodolska, rapporterer flere av deres muslimske informanter 

at de har blitt buet på og kjeftet på offentlig uten å ha gjort noe som ville tilsi at de fortjente 

denne atferden. Å bli buet og kjeftet på kan sees synonymt med å bli utsatt for seremonielle 

regelbrudd. Regelbruddene resulterte i at noen av de synlige minoritetene i undersøkelsen, 

som var utsatt for dette, unngikk majoriteten (Livengood & Stodolska 2004:192). Disse 

seremonielle regelbruddene hadde dermed desintegrerende konsekvenser. Dette kan sees på 

som nokså innlysende. Jeg skal gå videre inn på andre former for seremonielle regelbrudd.  
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Auditivt språk innebefatter også paraspråk (gresk para: ved siden av) som er en betegnelse på 

lydspråk som mottas i en dialog som ikke avhenger av ordenes betydning (Øyslebø 1992:13).  

En av informantene i Inger– Lise Liens artikkel heter Naima og kan betegnes som en synlig 

minoritet. Naima beretter om et seremonielt regelbrudd uttrykt av en resepsjonsdame på et 

legekontor: Resepsjonsdamen hadde et nedlatende og irritabelt stemmeleie ovenfor Naima 

ved henvendelse. Budskapet og tegnene dette impliserte for Naima var uvelkommenhet på 

bakgrunn av hennes fremtreden som synlig minoritet. Dette er et seremonielt regelbrudd i 

form av paraspråk ettersom budskapet ikke var avhengig av ordenes betydning. Det er 

vanskelig å vite om det faktisk var informantens fremtreden som var kilden til dette 

seremonielle regelbruddet. Eventuelt hadde denne resepsjonsdamen en dårlig dag. Som 

informanten selv sier ”kanskje det var noe annet” (Lien 1997:26, 28).  

 

Atferdsspråk er informasjon via tegn som man sprer med kroppen. Ansiktet og spesielt 

øynene er viktige informasjonsspredere (Øyslebø 1992:14, 19). Øynene og ansiktet er viktige 

faktorer også i dette essayet. Mange av informantene i studien om muslimer etter 11. 

september 2001 i USA mottok, ifølge Livengood & Stodolska, lange vedvarende blikk 

(Livengood & Stodolska 2004:192). Dette er et brudd i det Goffman kaller høflig 

uoppmerksomhet (civil inattention). Høflig uoppmerksomhet er en del av unngåelsesritualene. 

Høflig uoppmerksomhet handler om å gi ukjente du står ovenfor et kort lite blikk, for deretter 

å se bort. Blikket kan passere over øynene til mottakeren, men ingen direkte vedkjennelse tar 

sted. Ved å følge idealet for høflig uoppmerksomhet viser man at man har registrert, og at 

man ikke frykter, ønsker å unngå og ikke er fiendtlig mot andre. I tillegg til dette viser man at 

den man står ovenfor ikke er et mål for nysgjerrighet. Dette gjør man uten å krenke ukjentes 

privatliv. Vedvarende stirring kan oppfattes som fiendtlighet og uvelkommenhet. Goffman 

mener at den som stirres på settes i en annen klasse (Goffman 1963:83, 88). Noen av 

informantene i Livengoods & Stodolskas studie rapporterte også om tilfeller av fullstendig 

unngåelse av blikkontakt (Livengood & Stodolska 2004:192). Unngåelse av blikkontakt er 

også et brudd i reglene om høflig uoppmerksomhet. Unngåelsen kan oppfattes som at 

mottakeren ikke er likeverdig, og kan konstituere et tegn på fremmedhet og fiendtlighet 

(Goffman 1963:84, 86). I den norske studien ”Fremmed i Paradiset” av Høgmo, nevner noen 

av informantene blikket som en kilde til forskjellsbehandling. Informantene beskriver det de 

kaller ”det etnisk nedlatende blikk”. Johnny er en av informantene Høgmo beskriver i sin 

feltstudie. Johnny, som kan betegnes som en synlig minoritet, beskriver blant annet at han blir 

stirret på hvor hen han går. Andre former for seremonielle regelbrudd i form av atferdsspråk 
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beskriver Johnny også. Han rapporterer blant annet at enkelte tørker hånden sin etter å ha 

håndhilst på han. Johnny mener også at han ofte blir gitt igjen penger på en annen måte enn 

andre på bensinstasjoner. Dette er former for seremonielle regelbrudd og forskjellsbehandling 

som han oppfatter som et tegn på at han er fremmed og ikke velkommen (Høgmo 1997:68, 

75). Spørsmålet er hvilke følger forskjellsbehandling, i form av seremonielle regelbrudd, kan 

ha. 

 

Hvilke følger kan forskjellsbehandling i form av seremonielle regelbrudd ha? 
Goffman beskriver at ved mottakelse av en bestemt type ærbødighet, eller mangel på sådan, 

kan en persons fremtreden bli påvirket. Dette innebærer at en majoritets manglende 

ærbødighet ovenfor en minoritet har en virkning på fremtredenen til sistnevnte. Ett av 

Homans` prinsipper er at en person sine valg av samhandlingspartnere vil avhenge av nytten 

eller gevinstene disse samhandlingene tidligere har medført (Collins 1988:350). I følge 

Høgmo er unngåelse av sosiale sammenhenger en vanlig reaksjon på generell 

forskjellsbehandling eller seremonielle regelbrudd. Møter en synlig minoritet mange ”etnisk 

nedlatende blikk” i det offentlige rom kan dette innebære at han eller hun i fremtiden vil 

unngå lignende situasjoner og samhandlinger. Dette fordi den aktuelle personen eventuelt vil 

anse at møter med majoriteten innebærer lite gevinst eller nytte. Seremonielle regelbrudd kan 

medføre at de synlige minoriteter søker til sin egen gruppe og forsøker å unngå majoriteten. 

Thomas Hylland Eriksen definerte som nevnt integrasjon som å: Delta i sosiale 

sammenhenger som fullverdige samfunnsmedlemmer, og i tillegg beholde sitt kulturelle 

særpreg. Unngåelses handlinger og det å kun delta i sin egen gruppe innebærer derfor 

desintegrasjon (Høgmo 1997:72). 

 

Den andre effekten av seremonielle regelbrudd kan være assimilasjon. Ved assimilasjon gir 

minoritetene opp sitt kulturelle særpreg og anpasser sin kultur til majoriteten. 

Assimileringsbegrepet innebærer ikke at majoriteten endrer sin kultur for å imøtekomme 

minoriteten (Westin 1999:48). Assimilasjon sees igjen i empirien i form av at noen av 

informantene rapporterer om unngåelse av å vise tegn på at de tilhører en bestemt gruppe. I 

følge Livengood og Stodolska unngikk mange av de kvinnelige informantene å benytte slør i 

etterkant av terrorangrepene. De forsøkte i tillegg å kle seg på en mer vestlig måte (Livengood 

& Stodolska 2004:199). Dette innebærer i goffmanianske termer at ettersom minoriteter ikke 

mottar ærbødighet på bakgrunn av sin fremtreden, forsøker de å endre fremtredenen. Å fjerne 
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sitt slør og skjule sin identitet og bakgrunn kan sees på som en fjerning av sitt kulturelle 

særpreg. Det å beholde sitt kulturelle særpreg er et av idealene ved integrasjon. Denne 

reaksjonen på seremonielle regelbrudd medfører med andre ord en motsats til integrasjon 

igjennom assimilering. Jeg har til nå belyst to følger av seremonielle regelbrudd som 

medfører desintegrasjon. Seremonielle regelbrudd har en tredje reaksjonsform. Denne kan 

under visse omstendigheter ha integrerende konsekvenser. 

 

 I følge Livengood & Stodolska tok enkelte av muslimene som var utsatt for seremonielle 

regelbrudd til motmæle mot de stereotypier som majoriteten hadde om dem. Slike handlinger 

varierte fra å være høflige og opptre pent til større, mer langvarige og omfattende aksjoner 

(Livengood & Stodolska 2004:201). Dette er den tredje reaksjonen på seremonielle 

regelbrudd, og innebærer blant annet å uttrykke ærbødighet i håp om at dette resulterer i 

endring av stereotypiene. Endring av stereotypiene, i positiv retning, kan eventuelt medføre at 

minoritetsgruppen vil motta mer ærbødighet fra majoriteten. Men spørsmålet er om, og under 

hvilke omstendigheter, stereotypiene kan utfordres og forandres? 

 

Endring av stereotypier 

Det er ulike teorier knyttet til utkommet av kontakt mellom minoritet og majoritet: 

Konfliktteorien og kontaktteorien. Konfliktteorien mener at fiendtlighet og diskriminering vil 

øke når minoriteter og majoritetsgrupper kommer i kontakt med hverandre. Forsterkende 

forhold for diskriminering og fiendtlighet forekommer der det er en knapphet på ressurser og 

dersom minoritetenes mengde øker. Konfliktteorien mener dermed at konsensus og 

omvendelse av stereotypiene ikke vil forekomme. Kontaktteorien har en mer positivt og 

konsensus preget måte å predikere utfallet av kontakt mellom minoritet og majoritet (Jensen 

& Pedersen 1991:24, 25). Brewer og Miller hevder at brudd med stereotypiene består av to 

prosesser hos en inngruppe: Differensiering og individualisering. Differensiering innebefatter 

å se forskjeller mellom gruppemedlemmer innad i en utgruppe. På dette stadiet klarer man 

ikke ennå å se bort i fra gruppeforskjellene mellom inngruppe og utgruppe. Dette er det første 

stadiet mot oppløsning av fordommer og stereotypier. Individualisering går ut på å 

sammenligne seg med minoriteter på individnivå, og forholde seg personlig til dem. Dette er 

det andre stadiet. Her har man kommet lenger i opphevelse av fordommer og negative 

stereotypier. Individualisering kan innebære at man slutter å se minoriteter som en utgruppe 

(Brewer & Miller 1984:282, 286, 287, 288).  
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Differensiering og individualisering kan oppstå når det oppstår mislyd eller dissonans mellom 

den stereotype oppfattelse en majoritet har om en minoritet og den oppfattelse majoriteten får 

av minoriteten i en samhandlingssituasjon (Jenssen & Pedersen 1991 24, 25). Den tredje 

formen for reaksjon på seremonielle regelbrudd, som jeg tidligere har belyst, var at 

minoriteten uttrykker ærbødighet i håp om endring av holdninger og stereotypier fra 

majoritetens side. Ved at minoriteten gjør dette kan sannsynligvis dissonans lettere oppstå. 

Men det er viktig å bemerke at under visse forhold er utfordring av stereotypier og 

samhørighetsskapning lettere gjennomførbart. 

  

Anders Todal Jensen og Elin Pedersen nevner noen forhold som kontaktteorien fungerer 

spesielt godt under. Kontakten bør for det første være hyppig, og forekomme i et langt 

tidsspenn. Det er i tillegg en positiv faktor hvis samhandlingen finner sted i ulike kontekster. 

Med et felles fokus og en oppgave å løse sammen skapes det samhørighet. Kontakten bør 

helst finne sted mellom mennesker med lik status. Å møte et individ fra en ”utgruppe” som 

har samme status som en selv, kan bidra til å se at ”den andre” ikke er så forskjellig fra seg 

selv. Samfunnets institusjoner bør støtte oppunder ulike grupper sin følelse av likhet og 

jevnbyrdighet. Jensen og Pedersen nevner blant annet at skolen spiller en tvetydig rolle. 

Skolen fremmer på den ene siden likeverd, mens på en annen side fremmer de konkurranse og 

differensiering (Jenssen & Pedersen 1991:24-27). Hvis forholdene er lagt til rette, i tillegg til 

at minoriteten uttrykker ærbødighet, kan det medføre brudd med stereotypiene. Stereotypiene 

og hvem man definerer som tilhørende sin egen inngruppe er som nevnt viktige faktorer for 

utførelse av seremonielle regelbrudd. Hvis stereotypiene oppheves vil også skillene mellom 

inn og utgruppe bli svakere og eventuelt opphøre.  Følgene for mindre utbredelse av 

seremonielle regelbrudd kan være at desintegrasjon og assimilering avtar. 

 

Den selvoppfyllende spådom 

I studien foretatt av Høgmo nevner de synlige minoritetene at de stort sett har et godt inntrykk 

av nordmenn. Seremonielle regelbrudd er for dem et sporadisk fenomen. Men uansett om 

slike regelbrudd forekommer sporadisk kan de ha desintegrerende konsekvenser. Noen av 

informantene i Høgmos studie nevner at de unngår enkelte sosiale situasjoner på grunn av 

tidligere erfaring med seremonielle regelbrudd. To av informantene i Høgmos studie 

meddeler at de unngår blant annet køene til å hente studielånet. Dette fordi de har opplevd, og 

frykter at de kommer til å oppleve, at de blir sett på som snyltere. Informantene mener at de 

tidligere har mottatt tegn på at norske studenter bør ha fortrinn (Høgmo 1997:71). En annen 
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av informantene i Høgmo heter Ruth, hun er asiatisk, og kan betegnes som en synlig 

minoritet. Hun nevner at hun blir beglodd av nordmenn hele tiden. Dette medfører at Ruth 

unngår enkelte sosiale situasjoner, blant annet avstår hun fra å gå på restaurant. I Livengoods 

og Stodolskas studie er unngåelse av sosiale sammenhenger på bakgrunn av ventede 

seremonielle regelbrudd, også en vanlig reaksjon. Disse reaksjonene er fullt i tråd med ett av 

Homans` prinsipper om at en person sitt valg av samhandlingspartnere vil avhenge av nytten 

eller gevinstene disse samhandlingene tidligere har medført (Collins 1988:350). Dette er et 

fenomen man kan kalle ”den selvoppfyllende spådom”. Thomas Teoremet (den 

selvoppfyllende spådom) lyder slik: ”Hvis folk definerer situasjoner som virkelige, så er de 

virkelige i sine konsekvenser” (Merton 1978:152). Når Ruth unngår sosiale sammenhenger av 

frykt for seremonielle regelbrudd vil konsekvensen av det seremonielle regelbrudd likevel 

eksistere. Sagt på en annen måte: Når en minoritet frykter, eller tror, at seremonielle 

regelbrudd vil forekomme, uavhengig om de faktisk vil inntreffe, så eksisterer likevel 

konsekvensene. Som tidligere nevnt er konsekvensene av seremonielle regelbrudd, eller frykt 

for disse, i noen tilfeller assimilering eller desintegrasjon.    

 

Feiltolkning av tegn 

Seremonielle regelbrudd er tegn som sendes fra en avsender til en mottaker. Thomas Hylland 

Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim beskriver tegn som noe som lett kan misforstås. Tegn er 

ikke entydige og kan ha forskjellig betydning for avsender og mottaker (Eriksen & Sørheim 

2003:129). Dette er fordi det eksisterer en tolkningsprosess: Ethvert tegn, fra en avsender, 

tolkes av mottakeren (Høgmo 1997:66). 

 

Det kan tenkes at noen av de forhold som jeg tidligere har beskrevet kan være feiltolkninger 

fra informantens side. Et blikk, en holdning eller paraspråk kan forstås på mange forskjellige 

måter, derfor er fare for mistolkning til stede (Høgmo 1997:67). En av informantene i 

Høgmos studie, Carol, kan anses for å være en synlig minoritet. Carol rapporterer om at hvor 

enn hun går blir hun stirret på. Hun opplever dette som ubehagelig, og opplever stirringen 

som et tegn på at hun ikke er velkommen (Høgmo 1997:70, 71). Men som nevnt kan tegn bli 

tolket forskjellig av mottaker og avsender. Avsendere av stirringen som Carol mottar kan 

mene dette som et forsøk på å få øyekontakt med henne. Dette er et brudd i 

unngåelsesritualene, men det kan være et presentasjonsrituale. I sin bok Behaviour in public 

places tar Goffman opp nettopp dette: I enkelte vestlige samfunn forekommer det at menn 

plystrer eller gjør andre ekspressive tegn som oppfordrer til samhandling med attraktive 
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kvinner på gaten. Ekspressive tegn som oppfordrer til samhandling kan innebefatte forsøk på 

å oppnå øyekontakt (Goffman 1963:144, 145). Disse ekspressive tegnene, eller 

presentasjonsritualene, kan ta sted på bakgrunn av at Carol har en ettertraktelsesverdig 

fremtreden, og ikke på grunn av hennes fremtreden som synlig minoritet. Det nevnes forøvrig 

også i Høgmos studie at Carol er en svært attraktiv kvinne (Høgmo 1997:70, 71). Det kan 

tenkes at flere av informantene i de ulike studiene jeg har beskrevet har tolket tegn feilaktig. 

Det er viktig å bemerke at den selvoppfyllende spådom også gjelder her. Hvis minoriteter 

oppfatter at de blir utsatt for seremonielle regelbrudd, uavhengig om denne oppfattelse er 

feilaktig eller ikke, kan konsekvensen, i noen tilfeller, være desintegrasjon, eventuelt 

assimilering.   

 

Fra mikro til makro 

Randall Collins har en teori om kjeder av interaksjonsritualer, denne teorien skal jeg benytte 

for å vise at samhandling ansikt til ansikt kan ha langttrekkende konsekvenser. I tillegg til 

dette kan Collins` teori sammenføye noen av de øvrige teorier jeg har diskutert. 

 

Man kan tenke seg at mange individer deltar i sosiale sammenhenger. Individet er på jakt etter 

emosjonelle og symbolske gevinster, dette er ofte ubevisst, igjennom eksempelvis samtaler.  

Til sosiale sammenhenger bringer individer med seg sin egen oppfatning av markedsposisjon, 

kulturell kapital og emosjonell energi. Disse er avgjørende for utkommet av en samhandling, 

og om denne samhandlingen i det hele tatt forekommer. Disse er i tillegg dynamiske faktorer, 

det vil si at de i løpet av en samhandlingsprosess kan forandres. Oppfattelse av 

markedsposisjon er en oppfattelse av hvem man kan samhandle med, og hvordan man står i 

forhold til andre (Collins 1988: 358, 359). Tidligere møter har konsekvenser for et individs 

følelse av markedsposisjon. Homans prinsipp om at et individ sine valg av 

samhandlingspartnere vil avhenge av gevinstene disse samhandlingene tidligere har medført, 

faller inn under dette. Seremonielle regelbrudd kan ha konsekvenser for en synlig minoritets 

følelse av markedsposisjon. Johnny, fra Høgmos studie, mottar tegn på at han er fremmed og 

ikke velkommen, han får dermed en følelse av at sin egen markedsverdi i forhold til 

majoriteten ikke er høy (Høgmo 1997:68, 75). 

 

Kulturell kapital eksisterer på tre måter: Generell kulturell kapital som er den kapitalen som 

kan benyttes i sammenheng med hvem som helst andre. Eksempler på generell kulturell 

kapital er ting en person kan snakke om. Partikulær kulturell kapital er de tingene som 
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individet vet, som kan brukes i sammenheng med bestemte mennesker, eksempelvis kunnskap 

om navn. Innunder partikulær kapital går også rykte. Dette innebærer kunnskaper et individ 

har om andre på bakgrunn av personlige kjennetegn, eller kjennetegn til gruppen andre 

tilhører. Rykte innebærer også kunnskaper andre har om dette individet. Herunder går dermed 

de kunnskaper, i form av stereotypier, en minoritet har om en majoritet, og motsatt. Ved en 

oppfattelse av en majoritet som en gruppe som utfører seremonielle regelbrudd vil eventuelt 

føre til unngåelse av interaksjon med disse. Og motsatt hvis en majoritet har en oppfattelse av 

en minoritet som ”de andre” kan dette hindre samhandling, eventuelt medføre seremonielle 

regelbrudd (Collins 1988:360, 361). 

 

Emosjonell energi er en motiverende kraft for samhandling. Mye emosjonell energi kan 

medføre at man ønsker å inngå i samhandling. Hvis man føler at man lykkes i en samhandling 

vil man komme ut av denne med en forhøyet emosjonell energi. Ved at minoriteter mottar 

former for seremonielle regelbrudd, kan det tenkes at deres emosjonelle energi, dvs vilje til 

samhandling, minker. Collins mener ikke at det finnes en determinerende struktur som avgjør 

adferd. På sin side mener han at møter og samhandling ansikt til ansikt er påvirket av møter 

som har foregått før dette. I tillegg påvirker det nåværende møtet andre møter andre steder. 

Samhandlinger konstituerer lenker som kan strekke seg langt. Mange slike ansikt til ansikt 

møter kan danne et makroperspektiv (Collins 1988:361, 362, 402). Seremonielle regelbrudd 

kan påvirke både minoriteters oppfattelse av markedsposisjon, deres oppfattelse av 

majoriteten og deres egen emosjonelle energi. Ved at dette blir kjedet sammen kan man se at 

seremonielle regelbrudd ansikt til ansikt kan ha langtrekkende konsekvenser for minoriteten, i 

noen tilfeller desintegrasjon.  
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Konklusjon 
Dette essayet har forsøkt å belyse hvilke følger seremonielle regelbrudd fra en majoritet mot 

en synlig minoritet kan ha. Seremonielle regler gjør at individet får en slags opphøyet status. 

Brudd på disse ritualene kan ha ulike konsekvenser: En av reaksjonene kan være 

desintegrasjon i form av situasjonsunngåelse. En annen reaksjon kan være assimilering, i form 

av at de synlige minoritetene unngår å vise tegn på at de tilhører en bestemt gruppe. En tredje 

reaksjon på seremonielle regelbrudd kan være at minoriteten uttrykker ærbødighet. De to 

første reaksjonene viser at seremonielle regelbrudd kan medføre desintegrasjon. Den tredje 

reaksjonen kan under visse forhold medføre omvendelse av stereotypiene.  

 

Feiltolkning av tegn kan forekomme. Et blikk, ansiktsutrykk eller paraspråk kan oppfattes 

annerledes av en mottaker enn en avsender. Likevel er det den måten en synlig minoritet 

tolker tegn på, avgjørende for konsekvensen. Uansett om tegnene er misforstått, eller 

forventninger av en situasjon er gal, vil konsekvensene likevel eksistere.  

 

Randall Collins` teori om kjeder av interaksjonritualer fungerer som en sammenføyning av 

noen av teoriene i dette essayet. I tillegg gir denne teorien et bindeledd mellom mikro og 

makroperspektiv. 
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