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1. Bakgrunn og problemstilling 

 
1.1 Tema 

I dette essayen har jeg valgt å presentere et tema som berører mange områder i dagens 

samfunn, som politisk virksomhet, arbeidsliv, utdanningssystem, kulturssfæren, media og 

forskning: Innvandring og innvandrernes situasjon i det norske samfunnet. Interessen for 

innvandring kan begrunnes med at Norge er i ferd til å bli et flerkulturelt samfunn, som igjen 

viser til at det norske samfunnet er i en endringsprosess. 

 

Forskning på innvandrere ofte fokuserer på ulike utfordringer slike grupper står overfor i det 

norske samfunnet. Utdanning, integrasjon, marginalisering og diskriminering på 

arbeidsmarkedet, kultur- og klasseforskjeller og velferdstat er alle temaer som preger 

forskningen på dette feltet.   

 

Utdannelse regnes som en ressurs for alle i forhold til deres muligheter på arbeidsmarkedet. 

Veien inn i det norske samfunnet for innvandrere går ofte gjennom utdanning. 

Arbeidsmarkedet blir på denne måten derfor den viktigste arenaen for integrasjon. Det er 

velkjent at arbeidsledighet er mye høyere blant innvandrere enn blant etniske nordmenn. 

Arbeidsledigheten varierer også mellom ulike grupper av innvandrere, men er størst blant 

innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Denne gruppen har en arbeidsledighet som i  

gjennomsnitt er tre til fem ganger høyere enn i øvrige deler av befolkningen. Yrkesdeltagelsen 

er også mye lavere blant ikke vestlige innvandrere enn i andre grupper i det norske samfunnet 

(Støren 2005). 

 

1.2  Problemstilling og avgrensning 

Målet med oppgaven er å se på faktorer som har en betydning for innvandrernes tilpasning på 

arbeidsmarkedet. Dette danner grunnlaget for problemstillingen, som er todelt. I forhold til 

modernitet og innvandring kan problemstillingen presiseres som:  

 

Hvilke faktorer påvirker innvandrernes sjanser på det norske arbeidsmarkedet?  

 

Man vet at det finnes diskriminering på arbeidsmarkedet. Samtidig er det sikkert umulig å få 

et eksakt svar på hva som ligger bak dette fenomenet. Ulikhet i beskjeftigelse kan f. eks. 



 4 

skyldes forskjeller i formell utdanning og dokumentert kompetanse. Derfor er det spesielt 

interessant, når man diskuterer diskriminering å se på sysselsettingsmulighetene til 

innvandrere med høyere utdanning, særlig innvandrere med fremmedkulturell bakgrunn.   

 

Hvilke forhold tyder på at høyt utdannede innvandrere fra ikke vestlige land blir 

diskriminert på det norske arbeidsmarkedet? 

 

Problemstillingene omfatter en diskusjon av viktige felt som velferdsstat, arbeidsliv, 

utdanning og ulikhet  i lys av moderniteten. I den første delen av essayet fokuseres det på 

innvandrere generelt, i den andre fokuseres det på innvandrere fra ikke-vestlige land. De 

framstår som en gruppe som møter de største problemene på det norske arbeidsmarkedet. 

 

1.3 Metodisk tilnærming 

Som nevnt skal essayet handle om innvandrernes tilpasningsproblemer på det norske 

arbeidsmarkedet. En stor del av oppgaven skal er av teoretisk karakter. Med utgangspunkt i 

utvalgte teorier skal problemstillingen belyses ut fra tigjengelig litteratur på feltet. I tillegg har 

jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse basert på en intervjuguide med noen få spørsmål 

til et begrenset antall informanter. Til tross for at utvalget i undersøkelsen ikke er 

representativt for innvandrerbefolkningen generelt, kan slike data fungere som verdifull 

tilleggsinformasjon. 

 

 

2.  Noen viktige begreper og prosesser  

 
2.1 Om innvandring generelt 

Innvandrere er en stor og sammensatt (heterogen) gruppe individer. Innvandrere kan deles i 

flere grupper etter hva slags innvandringsbakgrunn de har: Førstegenerasjonsinnvandrere er 

personer som er født i utlandet og som har to utlandskfødte foreldre. 

Andregenerasjonsinnvandrere (barn av innvandrere) er personer som er født i Norge av to 

utenlandsfødte foreldre. I offisiell statistikk inndeles disse etter hvorvidt de har vestlig eller 

ikke-vestlig bakgrunn. I den første kategorien inkluderes Vest-Europa, Nord-Amerika og 

deler av Oceania, i den andre kategorien befinner resten av verden seg (Berg 2000). Dette er 

en blant flere klassifikasjoner. Andre klassifikasjoner bygger på f. eks. statsborgerskap, og vi 
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kan også tenke oss klassifikasjoner basert på etnisitet, men den inndelingen jeg nevner er den 

vanligste. 

 

I løpet av de siste tiårene etter den ”nye innvandringen” tok til, har Norge blitt et etnisk 

mangfoldig land. Landet er kommet opp på samme nivå som flere land i Europa, til tross for 

at Norge var sent ute når det gjaldt innvandring. Når de fleste landene introduserte  

”innvandringsstoppen” tidlig på 1970-tallet, gikk Norge inn i en av sine største vekstperioder. 

Til tross for stor mangel på arbeidskraft, innførte også Norge innvandringsstopp i 1975. 

Innvandringspolitikken fikk et mer selektivt preg med tanke på å begrense tilstrømning av 

ufaglært arbeidskraft fra den tredje verden. LO, som er en sentral aktør i det norske 

arbeidslivet, ønsket å hindre strømmen av ”billig” utenlandsk arbeidskraft for å bevare de 

høye standardene på arbeidsmarkedet for lavt kvalifisert arbeidskraft (bl.a. høye 

minstelønninger, stor ansettelsestrygghet). Fagbevegelsen ønsket å beskyte sine medlemmer 

mot ”sosial dumping”. Når innvandringsstopp kombineres med en liberal 

familiegjenforeningspolitikk, overføres presset fra arbeidsmarkedet til velferdsordningene. 

Derfor var velferdsstaten og norsk arbeidsliv to viktigste punkter i utviklingen av norsk 

innvandrings politikk (Frønes & Kjølsrød 2003). 

 

Grupper som har dominert innvandring til Norge har variert gjennom årene. De kan som sagt, 

inndeles etter hvor vidt de har vestlig eller ikke-vestlig bakgrunn: Vestlige land omfatter land 

i Nord- Amerika, Oseania og Vest-Europa. Ikke-vestlige land er Afrika, Asia, Latin Amerika 

samt Øst- og Sentraleuropeiske land. Opprinnelsesland, årsaken til innvandringen, alder, 

helsetilstand, utdanning, osv. kan være bakgrunnen til at det er store forskjeller i 

tilpasningsevne og integreringsmuligheter på arbeidsmarkedet blant 

innvandringsbefolkningen (Frønes & Kjølsrød, 2003). 

 

Hva som er de viktigste årsakene til at arbeidsledigheten blant innvandrere er langt høyere 

enn i øvrige deler av befolkningen? Det trekkes fram faktorer som mangelfulle 

norskferdigheter, kort botid, mangel på kontakter og nettverk og diskriminering blant norske 

arbeidsgivere, ansatte og kunder. Tidligere studier har påvist relativt store forskjeller mellom 

nordmenn og innvandrere blant personer som har tatt høyere utdanning. Blant etnisk norske 

har utdanningsnivå den effekt at jo høyere utdanning en person har, desto kortere er 

varigheten fram til integrasjon på arbeidsmarkedet. Vestlige innvandrere med høyere 

utdanning, enten denne er tatt i Norge eller i utlandet, har ikke betydelig høyere 



 6 

arbeidsledighet enn etnisk norske med samme utdanning. Mens innvandrere fra ikke-vestlige 

land opplever flere eller lengre ledighetsperioder (Støren 2005). Samtidig er det lettere for alle 

grupper å omsette utdanning fra Norge til arbeid enn utdanning fra utlandet (Wiers-Jenssen).  

 

 

 

2.2 Diskrimineringsbegrepet 

I undersøkelser som handler om arbeidsmarkedet og innvandrere, brukes ofte begrepet 

diskriminering. Dette begrepet brukes i mange sammenhenger og kan ha forskjellige 

betydninger. Rogstad (2000) mener at i arbeidslivet kan diskriminering fungere både som en 

nøytral betegnelse på seleksjon og som en betegnelse på en umoralsk, illegitim handling. Han 

presiserer at for å gi en vurdering av handlingen burde en skille mellom motiver for ulik 

behandling og ulikhet som konsekvens. Ifølge Weber og Tønnies er dette det klassiske skille 

mellom sinnelagsetikk (motivene er avgjørende) og konsekvensetikk (resultatene/virkningene 

er avgjørende). Rogstad skiller mellom fire typer forklaringer som ofte oppfattes som 

diskriminering i arbeidslivet: Statistisk diskriminering, preferansediskriminering og 

arbeidsgivernes vurdering av andres fordommer er diskriminering på individnivå og kalles 

fordomsdiskriminering, den fjerde er på systemnivå og resultat av institusjonelle ordninger.  

 

Statistisk diskriminering skjer på individnivå og er knyttet til usikkerhet og mangelfull 

informasjon hos arbeidsgiver. Siden arbeidsgiver mangler informasjon om enkeltindividers 

produktivitet, kan dette føre til at det blir vanskeligere å få jobb for de som tilhører 

”problemgrupper” enn for de som ikke tilhører slike grupper. Det kan være at omkostningene 

for å skaffe den nødvendige informasjonen er for store. Derfor vil ikke arbeidsgiver ta sjansen 

på å ansette en person med innvandrerbakgrunn. Preferansediskriminering er en handling hvor 

arbeidsgiver foretrekker nordmann og lar være å ansette innvandrer til tross for at 

innvandreren har bedre kvalifikasjoner. Det kan være at det tilskrives enkelte personer 

egenskaper ut fra de inntrykk en har av den gruppen vedkommende tilhører og kvalifikasjoner 

blir vurdert ut fra andre forhold enn produktivitet. Den tredje formen for diskriminering, 

arbeidsgivernes egne fordommer, ansattes og kunders fordommer begrunnes med deres ønske 

om å ta hensyn til kundenes syn og fordommer, at kundene ikke vil velge varer eller tjenester 

dersom de tilbys av ansatte med innvandrerbakgrunn. Institusjonell diskriminering gir 

mulighet for arbeidsgivere legitimere sine handlinger ved å dekke seg bak institusjonelle 

ordninger som kan resultere i systematisk ulikhet mellom individene (Rogstad 2000).   
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Videre, kan man skille mellom direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering går 

ut på at en person virkelig behandles dårligere enn andre, mens indirekte diskriminering er en 

tilsynelatende nøytral handling som leder til en faktisk forskjellsbehandling. Det å foretrekke 

eller utelukke en gruppe søkere framfor en annen gruppe på bakgrunn av deres nasjonale  

opprinnelse, innebærer at de faktisk behandles dårligere enn andre (Winther 2003). 

 

Begrepet diskriminering er uunngåelig i studier av ulikhet. Begrepets flertidighet tyder på at 

det ofte vil knyttes usikkerhet til analyser av handlinger som betegnes som diskriminerende. I 

enhver bedrift hvor det produseres varer eller tjenester vil arbeidsgivernes motiver og 

handlinger begrunnes ut fra bedriftens ønske om å opprettholde eller øke produksjon, derfor 

kan det være problematisk å avdekke de virkelige årsaker til diskriminering.   

 

2.3 Integrasjon og marginalisering 

Begrepene integrasjon og marginalisering på arbeidsmarkede brukes om prosesser hvor 

personer beveger seg mellom ulike posisjoner, der integrasjon betegner at man er tilknyttet 

arbeidslivet, mens marginalisering betegner svak tilknytning eller utestenging. 

Marginalisering refererer til ”kant” eller ”grense”, at man er i fare for å bli utestengt og 

utstøtt.   

 

Teorier om marginalitetens reproduksjon sikter mot å belyse de prosessene som fører til sosial 

desintegrasjon og ekskludering. I samfunnsmessig sammenheng referer begrepet ofte til 

personer med minoritetsposisjon som har en tendens til å bli ekskludert fra noen viktige 

arenaer i samfunnslivet, og arbeidsmarkedet kan være en av disse arenaene (Pedersen 1996).   

 

Tilnærminger som forklarer hvorfor enkelte innvandrergrupper er mer utsatt for 

marginaliseringsproblemer enn andre inndeles i to retninger; strukturelle og prosessuelle. 

Strukturelle tilnærminger vektlegger betydningen av organisering av samfunnsinstitusjoner og 

arbeidsmarkedet, samt konsekvensene av strukturelle endringer. Forklaringer på forskjeller på 

arbeidsmarkedet kan ligge i at den måten arbeidsmarkedet er organisert på, kan medføre at 

enkelte grupper får problemer med sosial mobilitet, og dermed blir låst inn i bestemte 

samfunnsklasser og yrker. Prosessuelle tilnærminger fokuserer på de prosessene som leder 

fram til at enkelte grupper marginaliseres, for eksempel at i ansettelsesforhold handler både 

arbeidsgivere og arbeidssøkere ut fra forutsetninger og betingelser de opererer innenfor. Dette 
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kan ses på som uttrykk for at disse forutsetningene delvis består av holdninger og delvis av 

institusjonelle forhold og strukturer (Rogstad 1998).    

 

Marginalisering av innvandrere er godt dokumentert gjennom både statistikk og forskjellige 

studier. I undersøkelser om innvandrernes situasjon på arbeidsmarkedet blir det pekt på 

rekrutterings- og integreringsproblemer, med høy ledighet som et resultat. Det dokumenteres 

at arbeidsledighet blant innvandrere er 3-4 ganger høyere enn blant befolkningen som helhet 

(Berg 2000). 

 

Integrasjon handler om hvordan sosialisering gjennom normer og forventninger, bidrar til å 

skape sosialt samhold og orden. Begrepet integrasjon kan også tolkes som en likestilling 

gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse, uansett opprinnelse, i 

samfunnsliv og i inntektsgivende arbeid. Sosiologien forklærer integrasjon med individets 

tilpassning til samfunnets verdigrunnlag og dets evner til å skape sin tilhørighet. Gjennom slik 

tilpassning knyttes individet sterkere til samfunnet, både økonomisk og sosialt (Brochmann 

2002).  

 

Den viktigste arenaen for integrasjon er arbeidsmarkedet. Gjennom arbeidsmarkedet blir 

individet knyttet økonomisk til samfunnet gjennom sitt bidrag til fellesskapet, og sosialt 

gjennom sin omgang med andre. Integrasjon på arbeidsmarkede betyr en prosess der individet 

beveger seg fra en marginal posisjon over til en mer betydelig posisjon. 

Integrasjonsmulighetene er avhengig av situasjonen på arbeidsmarkedet. Ved høyT 

ledighetsnivå blir disse mulighetene forsinket eller utsatt (Berg 2000).  

 

Integrasjon kan også sees på som majoritets- og minoritetsbefolkningen tilpasning til 

hverandre. Det er felles handlinger og vilje å gjøre innsats i tilpasningsprosessen som er av 

betydning for integrasjonsmulighetene (Djuve 1999). Integrering av innvandrere har vært en 

politisk målsetning i Norge de siste tiårene. Det er gjennomført flere prosjekter hvor formålet 

var å beskrive og analysere i hvilken grad og på hvilken måte innvandrere blir integrert i det 

norske samfunnet og på arbeidsmarkedet. I en rekke undersøkelser ble det dokumentert at 

innvandrere har lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet enn befolkningen ellers. I 1995 

var ledigheten blant innvandrere 11,4 prosent sammenliknet med 4,0 prosent blant nordmenn. 

Ledighet blant innvandrere varierte fra 5 prosent blant innvandrere fra vestlige land til 16 

prosent blant øst-europeere, 17 prosent blant asiatere og 21,0 prosent blant afrikanere 
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(Bjertnæs 2000). Mye tyder på at innvandrere fra ikke-vestlige land har større problemer med 

integrasjon på arbeidsmarkedet enn vestlige innvandrere og nordmenn. Samtidig er rangering 

synlig forskjellig blant ikke-vestlige innvandrere.  

 

 
2. 4 Ulikhetens reproduksjon og klasseforskjeller 

I samfunnsforskningen har man opp gjennom årene vært opptatt av å forstå og forklare 

ulikheter, enten det har vært snakk om ulikheter mellom land, territorier, samfunnslag, 

belønninger eller mellom individer. Målet var å kartlegge årsaker til ulikhetens stabilitet og 

reproduksjon. Forskning kan inndeles i to retninger: en individorientert og en systemorientert 

(Hernes 1974). Individorientert ulikhet fokuserer på hvorvidt forskjellene  mellom individer i 

en dimensjon forklarer forskjellene på en annen dimensjon. For eksempel, kan forskjeller i 

arbeidslivet tilskrives forskjeller i etnisk bakgrunn eller forskjeller i utdanning. Den 

systemorienterte tilnærmingen sammenlikner ulike sosiale systemer i forhold til 

maktposisjoner i samfunnet eller i forhold til en tenkt tilstand, en ideell tilstand realiteten 

måles i forhold til. Man tenker seg en tilstand uten ulikhet og måler observert ulikhet i forhold 

til dette idealet. For eksempel vil endring i strukturen på arbeidsmarkedet påvirke både 

etterspørselen etter utdanning og tilbudet av utdanningsplasser.  

 

Arbeidsmarkedet anses som en åpen arena for alle som er villig til å konkurrere om 

arbeidsplassene. De som ikke klarer konkurransen kan skylde på sine kvalifikasjoner, evner 

og innsats. På den måten framstår arbeidsliv som et åpent og rettferdig sosialt system hvor 

ulikhet ikke bare vedlikeholdes, men den legitimerer seg selv ved å skape akseptasjon for 

belønnings- og mulighetsforskjeller (Hernes 1974).   

 

Klasse er et sentral begrep for å forstå ulikhet. Bourdieu sa et sted at sosial klasse kan 

bestemmes av avstand eller nærhet  til ”det nødvendige”, dvs. behovet for arbeid og inntekt til 

livets opphold. Hos Weber er en klasse et flertall av mennesker som har det til felles at deres 

sjanser i livet er bestemt av den samme spesifikke årsaksk som består av økonomiske 

interesser i forbindelse med erverv eller eiendom. Økonomiske interesser er betinget av 

markedet for økonomiske goder og arbeidskraft (Weber 1971). Sjanselikhet går ut på at hvert 

individ av en sosialgruppe skal ha de samme muligheter for å nå ulike posisjoner som et 

individ i enhver annen gruppe (Hernes 1974).         
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Nye ulikheter i levekår blant den norske befolkningen kan bl.a. ses i sammenheng med 

innvandringen. Integrasjonsproblemer på arbeidsmarkedet kan være en viktig årsak til at store 

grupper innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen ellers. Noen mener at 

innvandringen skaper en ny underklasse i samfunnet. Dette fører til en rekke nye utfordringer 

for den norske velferdsstaten, som har som mål å motvirke at nye sosiale forskjeller kan 

oppstå eller vedlikeholdes. Mye er avhengig av den politiske planleggingen og den enkeltes 

muligheter og vilje til å gjøre noe med ulikhetene (Wikan 1995). 

 

 

2.5 Kulturforskjeller i et flerkulturelt samfunn  

I flerkulturelle samfunn henvises det ofte til kulturforskjeller mellom mennesker, hvor kultur 

og etnisitet er sentrale begreper i forklæringer av disse samfunn. Begge begrepene handler om 

sosiale relasjoner og prosesser. Kultur er et produkt av samhandling og kommunikasjon 

mellom mennesker, samtidig som den definerer en situasjon hvor samhandling og 

kommunikasjon skjer. Kultur er viktig for å forstå hvordan mennesker bygger samfunn og 

hvordan de påvirkes av det samfunnet de er en del av. Etnisitet skapes i forhold til ”andre”. I 

en etnisk gruppe oppfatter medlemmene seg selv som noe særegent, samtidig blir de vurdert 

av utenforstående som en avgrenset gruppe. Etnisitet brukes ofte i karakteriseringen av 

minoriteter som ikke-tilhørende (Frønes&Kjølsrød 2003).   

 

Kulturens psykologiske funksjon påvirker mennesker ved å skape sterkere felleskap, dvs. 

kontakt og forståelse dem i mellom. Et slikt felleskap gir muligheter til å identifisere seg med 

de man lever sammen med og til å utvikle tilhørighetsfølelse til en gruppe mennesker med 

samme kultur. Tilhørighet til en gruppe styrker trygghetsfølelsen. Gruppen med felles kultur 

kan skille seg ut fra andre grupper og kan  holde mennesker som ikke tilhører gruppen utenfor 

fellesskapet. Bevisst eller ubevist utvikler medlemmer av en gruppe kjennetegn som gjør at de 

som mangler disse kjennetegne, blir stengt ute. Kulturen blir på denne måten et middel til å 

holde mennesker med en annen kultur ute fra fellesskapet. Dermed skaper kulturen både 

nærhet og distanse i et samfunn hvor grupper av mennesker med forskjellig kulturbakgrunn 

lever side om side (Bakke & Saugstad 1993).  

 

Innvandring representerer et nytt innslag i samfunnets kulturelle utvikling. Innvandrere har 

ikke bare et annet språk enn flertallet av befolkning, men også andre skikker og moral. I tilleg 

kan innvandrere være synlig forskjellige fra majoritetsbefolkningen. Den kulturelle 
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påvirkningen kan i noen tilfeller gjøre det vanskelig å forstå hverandres 

virkelighetsforestillinger. Det kan føre til negative holdninger mellom forskjellige 

kulturgrupper. Særlig problematisk kan dette være når slike holdninger fører til 

diskriminering, negativ stempling (stigmatisering) og andre former for sosial diskvalifisering.  

 

3.  Det moderne samfunn 
 
3.1  Modernitet og identitet 
 
Hvordan skal modernitet forstås? Modernitet er et forsøk på å beskrive en bestemt tidsepoke, 

en samfunnsform eller stadium i menneskets utvikling. De viktigste kjennetegn ved 

modernitet er fornuft, vitenskap og rasjonalitet. I følge Giddens er modernitet en betegnelse 

på et samfunn preget av framskritt, fragmentering, refleksivitet og individualisering.  

 

Ny fokusering på individet gjør det til et sentralt element i dagens samfunn. Den enkelte står 

overfor avgjørende valg om sin framtid og må konstruere den i større grad enn noen gang 

tidligere. Det fokuseres mye på gjørbarheten og tilpassningen til omgivelsene rundt seg, og 

vissheten om at ting kunne ha vært bedre bare forsterkes. Dette kan beskrives som den 

rastløse vandringen mot nye alternativer og muligheter hvor den enkelte står fri i sine valg og 

beslutninger (Giddens, 1991).  

 

I Giddens analyse av modernitet står individ og samfunn i et gjensidig påvirkningsforhold. 

Dette kan tolkes som et element i skillet mellom aktør og struktur. Det innebærer at endringer 

som angår individenes sosiale relasjoner og selvoppfatning, skjer samtidig med endringene i 

samfunnsinstitusjonene. Disse endringene er forbundet med stor usikkerhet, samtidig som de 

gir nye muligheter til selvrealisering og utvikling (Giddens 1987).  

 

I følge Giddens, preges moderniteten av usikkerhet, risiko og kriser. Derfor blir tillit og tiltro 

sentrale begreper i dagens samfunn. Krisene oppstår når et individ opplever at målene ikke 

lenger fører til det ønskede resultatet. Det betyr at individet må opprettholde handlekraften i et 

samfunn der den enkelte føler seg maktesløs. Hvordan den enkelte mestrer dette, er betinget 

av individets tro på sosiale og tekniske ordninger, og ikke minst tro på seg selv. I sin 

avvikstypologi påpekte Merton at det moderne samfunnskravet om å lykkes, skaper avvikere 

av dem som ikke har de nødvendige evner og midler til rådighet. En  kan støte på hindringer 
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som er i stand til å forandre hele individets personlighet, selvoppfatning og omgivelser rundt 

det (Collins 1994).  

 

Giddens teori kan sees på som en analyse av de utfordringer det moderne individ må forholde 

seg til. Det kan være at løsninger ligger i å avfinne seg med at noe er usikkert, vanskelig og 

problematisk. Det moderne individet må basere livet på tenkning og vurderinger, og komme 

fram til en forståelse av de muligheter og begrensninger som finnes. ”Selvet” har blitt et 

refleksivt prosjekt, en konstruksjon som skapes i interaksjon mellom aktørene. I vårt moderne 

samfunn kan hverdagslivet i følge Goffmann ses som en gjennomføring av kollektive ritualer, 

og vår tids viktigste ritual er dyrkning av ”selvet”. Vi er opptatt av å skape oss selv (Collins 

1994).  

 

3.2 Det norske velferdsstaten  

 

Norge i ferd med å bli et flerkulturelt samfunn. Den sterke norske velferdsstaten ønsker å 

sikre alle innbyggerne trygghet og sikkerhet, inkludert landets nye innbyggere. De siste 

tiårene har norske myndigheter forvaltet en politikk for og investert betydelige ressurser i at 

det norske samfunnet skal bli et godt sted å leve i for både majoritets- og 

minoritetsbefolkningen. Gjennom innvandring har det oppstått nye former for sosial og 

kulturell differensiering og ulikhet. Dette førte til nye problemstillinger for velferdsstaten 

knyttet til rettigheter, tiltak og ordninger. Større variasjon i befolkningssammensetning bidrar 

til at de etablerte velferdsordningene kan settes under press og mye blir avhengig av hvor stor 

andel av de som kommer, som kan inkluderes i produktivt arbeid på arbeidsmarkedet. Hvis 

belastningene på velferdstaten blir for store, kan det påvirke befolkningens generøsitet og 

bærekraften til hele velfredssystemet. Kontroll av dem som får komme forklarer 

innvandringspolitikkens ønske om å skåne velferdsmodellen for for stor belastning  

(Brochmann 2002).  

 

Richard Freeman (1997) sier at velferdsstatens viktigste oppgave er å bygge et sikkerhetsnett 

for seg selv. Først da kan den sørge for borgernes sikkerhet, særlig de svake. Den må sikre 

seg, førs og fremst, mot uforsvarlige politiske vedtak og det politiske systemet må justere 

kursen når det går galt. Derfor må en velferdsstat ikke bare lage et sikkerhetsnett for sine 

borgere, men også for seg selv. På samme måte som innvandring av ufaglært arbeidskraft fra 

utviklingsland vil presse lønnsnivået blant ufaglærte arbeidere, vil for eksempel et press på 
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velferdsordningene  gjennom en liberal familiegjenforeningspolitikk presse velferdsytelsene 

slik at generøsiteten kan bli redusert på sikt (Dølvik &Steen red. 1997). 

 

   

3.3  Arbeidsmarkedet – en arena for integrering 

For de fleste blir deltakelse i arbeidslivet en aktivitet som har stor betydning både for sosialt 

liv og for samfunnsdeltakelse. Lønnet arbeid er både et middel til å nå sine mål og kan også 

oppleves som et mål i seg selv. Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for integrasjon, 

sosialisering, tilpassning og fordeling av belønninger. Det betyr at veien inn i det norske 

samfunnet går gjennom arbeidsmarkedet. Situasjonen på arbeidsmarkedet er av stor betydning 

for integrasjonsmulighetene, dvs. at høy ledighet forsinker integrasjonen. Integrasjon på 

arbeidsmarkedet kan defineres som ”en prosess der personer som befinner seg i en relativt 

marginal posisjon på arbeidsmarkedet har overgang til en betydelig mer sentral posisjon” 

(Berg 2000:177).  

 

Noen grupper i befolkningen er generelt mer utsatt for arbeidsmarkedsproblemer enn andre. 

Innvandrere er en gruppe som har lav yrkesdeltakelse og høy arbeidsledighet sammenlignet 

med resten av befolkningen, og det er særlig innvandrere fra ikke-vestlige land som er utsatt 

for ledighetsproblemer. Disse gruppene har også den laveste yrkesdeltagelsen og er i fare for å 

bli utstøtt på arbeidsmarkedet. Dette kan skyldes at de oftere blir sysselsatt i midlertidige 

stillinger, og at de må gå først ved innskrenkninger. Ved konjunkturnedganger får de som 

tilhører disse gruppene større problemer med å få nytt arbeid når de blir ledige. 

Diskriminering av arbeidssøkere på basis av etnisitet kan være større i et svakere 

arbeidsmarked, dvs. at ved økt arbeidsledighet kan noen grupper bli rammet selektivt. Dette 

tyder på at i dagens moderne og flerkulturelle samfunn, betyr fortsatt  innvandrerbakgrunn 

mye (Færden 1988).    

 

3.4 Utdanningsekspansjon 

Norge er et land med stor sosial mobilitet, ikke minst knyttet til utdanning. I løpet av de siste 

tiårene har det vært en sterk ekspansjon i utdanningssystemet. Utdanning er av stor betydning 

for den enkeltes utvikling og sosialisering i det moderne samfunnet. Den gir kompetanse og 

ferdigheter som er nødvendige i dagens, teknisk avanserte arbeidsliv.  
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Parsons mente at utdanning er viktig, men først og fremst fordi den fremmer de ”rette” 

holdninger og verdier som er nødvendige i moderne, åpne samfunn. I arbeidslivet er man 

interessert i å ansette personer som har de holdninger og verdier, og som derfor ikke trenger å 

stimuleres til innsats. Fornuft, rasjonalitet og kritisk tenkning er verdiene høyere utdanning 

legger vekt på. Derfor er utdanning et gode både for individet og samfunnet (Frønes & 

Kjølsrød 2003).   

 

Utdanningssystem og arbeidsliv står alltid i et gjensidig forhold til hverandre. Dette gjelder 

særlig balansen mellom tilbud og etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft. Slik det viser 

seg er det vanskelig i praksis å oppnå en perfekt balanse. Enten er det mangel på kvalifisert 

arbeidskraft, eller så er det for mange som går arbeidsledige eller tar jobber de er 

overkvalifisert for. Det siste gjelder særlig når veksten i utdanning skjer raskere enn 

etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft i arbeidslivet. For det andre henger veksten i 

utdanningssystemet sammen med økte kunnskaps- og kompetansekrav i arbeidslivet, som er 

resultat av stadig høyere velferdsnivå (Frønes & Kjølsrød 2003).   

   

Den store økningen i antallet studieplasser har bidratt til en viss sosial mobilitet mellom 

samfunnslagene blant de som tar utdanning på videregående nivå og høyere utdanning. Det 

har nok vært en viss utjevning i rekruttering til og i utbytte av utdanning siden 1970-tallet, 

men fortsatt er de sosiale forskjellene store. Utdanningssystemet som anses både som 

rettferdig, egalitært og demokratisk reduserer ikke, men reproduserer ulikheten i samfunnet. 

Årsaken til opprettholdelsen av ulikhet ligger i likhets- og velferdsideologien som både 

legitimerer seg selv og skaper akseptasjon for status og inntektsforskjeller i arbeidslivet, og i 

samfunnet generelt (Hernes 1974). 

 

Utdannelse er en viktig forutsetning for den enkelte innvandrer mulighet for integrering i 

arbeidslivet og i samfunnet. Det antas at utdanning er en ressurs for innvandrere i forhold til 

det norske markedet. Ut fra tidligere forskning kommer det fram at høyt utdannede 

innvandrere har høyere sannsynlighet for å få arbeid og også kortere ledighetsvarighet, 

sammenliknet med innvandrere med lav utdanning. Men til tross for dette beskytter utdanning 

i mindre grad innvandrere mot arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig (Longva og Raaum 

1996). Det har også blitt hevdet at utdannelse fra Norge er viktigere sammenliknet med 

utenlandsk utdanning i forhold til arbeidsmuligheter. Dette har blitt forklart med at norsk 

kompetanse  verdsettes høyere enn utenlandsk (Berg 2001).  



 15 

 

3.5  Arbeidsgivere og rasjonalitet 

Det kan være grunn til å tro at det er egenskaper ved arbeidsmarkedet som er med på å 

forsinke den sosiale mobiliteten for visse grupper av innvandrere. Den rasjonelle arbeidsgiver 

ansetter den personen som vedkommende tror, ut fra den informasjonen som foreligger, er 

mest produktiv eller best egnet til jobben. Ved å opptre på denne måten kan arbeidsgiver 

gradere seg mot unødvendige kostnader. Dette betyr at referanser blir utslagsgivende i 

ansettelsesprosess. Innvandrere kan operere med ”svakere” referanser enn søkere fra 

majoritetsgruppen. Mangel på informasjon fører til at arbeidsgiveren tilskriver søkere 

gruppeegenskaper (statistisk diskriminering). Også ansattes og kundenes fordommer 

vektlegges i ansettelsesprosess (fordomsdiskriminering).  

 

Arbeidstakeren skal være motivert, produktiv, ha gode faglige og menneskelige 

kvalifikasjoner, og ønske å gjøre karriere i bedriften. Årsakene til at innvandrere blir 

nedprioritert i konkurransen kan ligge i at de har store problemer enn andre med å 

dokumentere slike kvalifikasjoner, og at de derfor har begrensede muligheter til å vise hva de 

kan. Innvandrere mangler ofte den yrkeserfaringen som en del jobber forutsetter og det er en 

utfordring for dem å skaffe seg de første jobbene som gir den etterspurte erfaringen    

(Hole 1998). 

 

De egenskaper en arbeidsgiver leter etter hos en arbeidssøker vil naturligvis variere med type 

jobb. Troverdige referanser, som arbeidspraksis og formelle kvalifikasjoner, er et middel til å 

skaffe seg den nødvendige informasjonen. Uten slike referanser er det veldig vanskelig å få et 

kvalifisert arbeid, derfor kan innvandrere bli utestengt fra jobber de kan lære i og bli 

kvalifisert gjennom. En arbeidsgiver som vurderer å ansette en person med lite arbeidserfaring 

vil være usikker på om vedkommende har tilstrekkelig produktivitet til at investeringen blir 

lønnsom. Arbeidsgiveren vil ikke å ta noen risiko ved å ansette innvandrere derfor vil den 

vurdere nordmann som mer kvalifisert og mindre risikofylt arbeidskraft. Samtidig vet ikke 

arbeidsgiveren noe mer om en norsk arbeidssøker enn en innvandrer, for en ny arbeidstaker er 

like ukjent uansett etnisk bakgrunn.  

At innvandrere taper mot nordmenn trenger ikke å ligger i fremmedfrykt hos arbeidsgivere, 

men at arbeidsgivere står overfor et informasjonsproblem i forhold til innvandrernes faktiske 

kompetanse. Samtidig kan informasjonsproblemet legitimere diskriminering av innvandrere. 

Ansettelsen, som diskriminerer innvandrere, kan bli oppfattet som rasjonell på grunn av de 
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rammebetingelser og den informasjonstilgang ansettelsen er underlagt. Nå viser det seg at 

lovgivning mot åpen diskriminering og tiltaksordninger for å sikre søkeren en prøvetid i 

bedriften bidrar lite til at flere innvandrere får jobb. Det er holdningene til arbeidsgivere som 

må endres, mener Rogstad (2000).   

Arbeidsgivere bruker navn og hudfarge til å tilskrive personer dårligere egenskaper. De ser på 

innvandrere som representanter for en gruppe og ikke som enkeltindivider, mener Rogstad.    

 

 

4.  Arbeidsledighet blant innvandrere 
 

4.1  Ikke-vestlige innvandrere med høyere utdanning  

Høy arbeidsledighet og lav utnyttelse av innvandreres kompetanse forklares ofte med å vise til 

manglende kompetanse på den ene siden, og til diskriminering på arbeidsmarkedet på den 

andre siden. For eksempel kan språkkrav indirekte benyttes for å ekskludere søkere med en 

bestemt etnisk eller nasjonal opprinnelse. Det avdekker jevnlig at strenge krav til 

kvalifikasjoner i norsk ekskluderer godt kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn. 

Språklige kvalifikasjoner er ofte hensiktsmessige og nødvendige, men dette kan utestenge 

personer med utenlandsk aksent, som ellers har gode faglige kvalifikasjoner (Winther 2003).  

 

Effekten av utdanningsnivå på integrasjonsmulighetene på arbeidsmarkedet er at jo høyere 

utdanning en person har, desto kortere er varigheten fram til integrasjon. Men for innvandrere 

fra ikke-vestlige land er ikke denne effekten like tydelig. De må ha lang universitetsutdanning 

for å få høyere sannsynlighet for integrasjon. Innvandrere fra ikke-vestlige land har mye 

høyere arbeidsledighet sammenliknet med resten av befolkningen. Lav yrkesdeltakelse 

forsinker deres integrasjonsmuligheter på arbeidsmarkedet (Berg 2000).  

 

Det er ikke uvanlig at nyutdannede akademikere tar en jobb de er overkvalifisert for, for å 

unngå arbeidsledighet. Ved å se på sammenhengen mellom utdanning og yrke er det mulig å 

finne at velutdannede innvandrere i mindre grad enn nordmenn får arbeid som tilsvarer deres 

utdanningsnivå. Det er relativt godt dokumentert at innvandrernes første jobb, uavhengig av 

utdanning, ofte er i ufaglært arbeid  Og det er mange flere av de ikke-vestlige innvandrerne 

enn av etnisk norske og vestlige innvandrerne som har en jobb de er overkvalifisert for. Dette 

kan indikere at ikke-vestlige søkere oftere tar jobbene de er overkvalifisert for (Støren 2002). 
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Forskning om innvandrernes situasjon på det norske arbeidsmarkedet gir sjelden endelige 

resultater og det diskuteres hva som er de viktigste årsakene til at arbeidsledigheten blant 

innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er langt høyere enn i øvrige deler av befolkningen. 

Det trekkes fram faktorer som utilstrekkelige norske ferdigheter, kort botid, mangel på 

kontakter og nettverk, mangel på kunnskap samt ulike former for diskriminering  

(Støren 2002). 

 

Diskriminering av arbeidssøkere kan gjøre seg sterkere gjeldende ved konjunkturnedgang på 

arbeidsmarkedet. Økt arbeidsledighet kan ramme selektivt og innvandrere er utsatt for dette i 

vesentlig høyere grad enn befolkningen ellers. Dette kan skyldes, som tidligere nevnt, at de 

ofte blir tilknyttet midlertidige jobber (Færden, 1988). 

 

Arbeidsgivere poengterer ofte at språkkunnskapene er den viktigste betingelsen for ansettelse, 

og de bruker språk som en fellesbetegnelse på et bredt spekter av uformelle ferdigheter. 

Tidligere undersøkelser om innvandrernes situasjon på arbeidsmarkedet har vist at forskjellige 

nivåer av norskkunnskapene ikke har redusert arbeidsledighetsproblemene blant dem med 

gode i forhold til dem med dårligere norskkunnskaper. En forklaring på at ikke-vestlige 

innvandrere har høyest arbeidsledighet kan være at norskkunnskaper er overvurdert og at det 

kan foreligge ulike former for diskriminering når det gjelder denne gruppen av arbeidssøkerne 

. 

 

Generelt sett, har botid i Norge positiv betydning for innvandrere: Jo lenger en person har 

vært i Norge, desto kortere er varigheten fram til integrasjon. For ikke-vestlige innvandrere er 

effekten av botid også positiv. Men det må også nevnes at botiden ikke har samme betydning 

for de med vestlig bakgrunn som for dem med ikke-vestlig bakgrunn. Dette kan forstås som 

uttrykk for at ulike former for diskriminering bidrar til å forklare disse forskjellene.  

 

Det viser seg at botid og ferdigheter i norsk nødvendigvis ikke henger sammen. Effekten av 

botid er sterkest og dette har sannsynligvis en sammenheng med at lengre botid kan gi bedre 

kjennskap til det norske arbeidsmarkedet, større nettverk og flere kontakter, og at sosial og 

kulturell kapital er mer relevant for det norske arbeidsmarkedet enn språkferdigheter ellers. 

Dette kan tolkes som at kontakter og nettverk er viktigere enn det å kunne perfekt norsk. 

Derfor blir ikke ferdigheter i norsk så avgjørende ved en ansettelse som en skulle tro.  
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Et annet forhold som også kan ha en viss betydning for integrasjonsmulighetene på 

arbeidsmarkedet, er den tidlige ”karrieren” som nyutdannet akademiker. Det å oppleve lang 

arbeidsledighet i starten av sin arbeidskarriere kan synes å ha spesielt negative følger for 

personer med  ikke-vestlige bakgrunn. Dette kan tyde på at arbeidsledighet virker mer 

stigmatiserende for denne gruppen enn for den øvrige delen av befolkningen. Mye tyder på at 

det er det å være ikke-vestlig i seg selv, som synes å bety noe (Støren 2005).  

 

 

5. Data og resultater 

 
Det er gjort mange undersøkelser og studier som omhandler emnet – innvandring. Det finnes 

mye tilgjengelig informasjon. Derfor var det viktig å avgrense utvalget i denne undersøkelsen 

oppgaveskriving. Jeg har valg å konsentrere meg om tema som belyser innvandrernes 

situasjon på arbeidsmarkedet. Gjennom artikler, rapporter og bøker har jeg funnet 

opplysninger som kunne belyse den valgte problemstillingen. I tillegg har jeg gjennomført en 

liten kvalitativ undersøkelse med noen få informanter, hvor formålet var å forsøke utfylle 

informasjon, anskaffet gjennom andre kilder enn de skriftlige. Jeg har valgt å intervjue mine 

bekjente. Selv om utvalget i denne undersøkelsen ikke kan regnes som representativt for hele 

populasjonen av innvandrere og dermed ikke kan generaliseres i statistisk forstand, har det 

gitt interessante bidrag til forståelsen av det fenomenet som undersøkes her. 

 

Kvalitative forskningsopplegg kjennetegnes med at de går i dybden av fenomenet og er preget 

av fleksibilitet og nærhet. Et kvalitativ intervju kan være mer eller mindre strukturert, det vil 

si tilrettelagt på forhånd. Jeg har gjennomført delvis strukturerte intervjuer. Det var viktig å 

planlegge rammen rundt intervjusituasjonen på forhånd for å få den informasjonen jeg var ute 

etter. Rekkefølgen av spørsmålene var ikke viktig. Derfor lignet intervjuene mer på samtaler, 

men jeg har prøvd å styre intervjuprosessen slik at jeg kunne anskaffe meg den nødvendige 

informasjonen.  

 

Det stilles høye krav til forskeren for å kunne gjennomføre et godt intervju. Som kjent kan 

forholdet mellom forsker og informant ofte få innvirkning på dataene. Siden jeg hadde et 

personlig forhold til informantene, var det viktig å skape en viss distanse for å unngå 
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normative spørsmål. Siden vi er kjente var det lett for meg å samtale og motivere de 

intervjuende til å gi ærlige og utfyllende svar.  

 

Den ene av informantene har fullført akademisk utdanning og er jurist, den andre er utdannet 

sykepleier. I begge tilfellene ble utdanning tatt i ikke-vestlige land. Informantene ble spurt om 

å beskrive noen erfaringer og hendelser etter deres ankomst til Norge, og å gi fortolkninger av 

disse. For å få jobb i helsevesenet måtte sykepleieren ta tilleggsutdanning i Norge og  

begynne i en stilling som ikke krevde faglig kompetanse. Vedkommende mente at det var 

greit å ha den jobben, fordi oppgavene ikke var så annerledes fra de oppgavene sykepleiere til 

vanligvis jobber med. Denne informanten har bodd i Norge ganske lang tid og det har det 

skjedd forandringer av positiv art. Nå bruker vedkommende sin kompetanse som sykepleier 

og har fått et høyere stilling. Informanten har gitt inntrykk av å være fornøyd med sin 

karriereutvikling i Norge, til tross for at det tok tretten år å få tilfredstillende arbeid. 

Situasjonen er helt annerledes for informanten med jussutdanning som for tiden er sysselsatt i 

ufaglært, midlertidig stilling. I motsetning til den første har det ikke gått så bra med ham i 

forhold til forventninger og erfaringer. Vedkommende har gitt uttrykk for skuffelse og 

irritasjon. Han er klar over at hans utdanning er lite relevant i Norge og blir derfor ikke 

godkjent. Men til tross for det, håpet han på å få enten en saksbehandler eller undervisnings 

jobb. Vedkommende opplever Norge som et ”utrolig byråkratisk” land og mener at Norge 

ikke tjener med å lage så mange hindringer i veien for høytutdannede personer. Han opplever 

ofte å ikke bli tatt på alvor og bebreider det systemet som er ”så vanskelig å forstå”. De som 

kommer til landet burde informeres om den virkelige situasjonen i arbeidslivet, mener han.  

         

Forskeren er som regel interessert i at resultatene av undersøkelsen skal kunne brukes til å si 

noe om alle enheter problemstillingen gjelder. Man snakker om resultatenes overførbarhet. 

Siden det ble undersøkt kun to informanter, kan ikke resultatene generaliseres og de gir ikke 

noe betydelig mening utover denne ene undersøkelsen. Men til tross for det, er informasjonen 

som ble anskaffet, i seg selv interessant og også kan være relevant i forhold til lignende 

situasjoner i andre studier. 
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6. Avslutning 

 
Diskusjonen om integrering av innvandrere dreier seg stort sett om egenskaper hos 

innvandrere, arbeidsgivere og institusjonelle forhold.  Innvandrernes individuelle kjennetegn 

som for eksempel utdanning, språkferdigheter og botid forklarer lite av 

beskjeftigelsesforskjellene mellom innvandrere og nordmenn. Samtidig konkluderes det med 

at det er etnisk bakgrunn som er utslagsgivende i forklaringer av disse ulikhetene. Grunnen til 

at nasjonalitet har så betydelig påvirkning kan ligge i at innvandrere fra samme land har noen 

egenskaper som er av betydning for arbeidsmarkedstilpassningen deres. Når det gjelder 

utdanning blir dermed utdanningsinstitusjon og dens vurdering av arbeidsgivere av betydning. 

Det er også sannsynlig at innvandrernes utdanningskunnskaper nedvurderes av norske 

arbeidsgivere. Norge er et lite land som kanskje mangler den nødvendig erfaring med å 

behandle minoriteter som har høyere utdanning. Kanskje trengs det en holdningsendring og 

større åpenhet for å unngå at næringslivet går glipp av mye god kompetanse på grunn av 

fremmedfrykt (Støren 2005).  

 

Videre, kan det kan innebære en berikelse å ha et mangfold av ulike kulturer med ulike 

tenkemåter og atferdsformer både i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Mangfold kan gi 

flere mennesker muligheter for en rikere utfoldelse. Samtidig vil også utfallet av innvandring  

være avhengig av hvorvidt innvandrere selv har et ønske om å tilpasse seg det samfunnet de 

er kommet inn i, og flertallet av befolkningen må være villig til å komme dem i møte  

(Bakke & Saugstad 1993).  

 

Til tross for at man finner store forskjeller på arbeidsmarkedet mellom ikke-vestlige 

innvandrere og etnisk norske, betyr ikke dette at alle ikke-vestlige innvandrere med høyere 

utdanning risikerer arbeidsledighet. Det store flertallet er i jobb, og det er ikke slik at det 

”ikke nytter” for ikke-vestlige innvandrere å ta høyere utdanning  (Støren 2005).  

 

Interrasjonalisering og globalisering er et faktum og det handler ikke lenger om enten å velge 

en nasjonal eller en internasjonal identitet. Det handler om hvordan det norske samfunnet og 

arbeidslivet spesielt skal leve med begge identitetene samtidig. Flerkulturelle samfunn blir 

mer og mer vanlig. Nordmenn blir ikke mindre norske når de blir mer internasjonale, de blir 

norske på en annen, ny måte sier Woon (Woon 1992).  
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INTERVJUGUIDE 
 
 

1. Hvor lenge har du bodd i Norge? 
 
2. Forventninger og erfaringer i forbindelse med jobbmulighetene. 

 
3. Har du opplevd å gå arbeidsledig? Hvis ja, hvor lenge? 
 
4. Arbeidspraksis i Norge. 

 
5. Er du fornøyd med nåværende arbeidsplassen din? 

 
6. Framtidsplaner. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


