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Innledning 
I dette essayet vil jeg fokusere på hvordan dagens vestlige samfunn analyseres og tolkes av 

sentrale modernitetsteoretikere. Opp mot modernitetsparadigmet vil jeg se på kulturbegrepet – 

og hvordan nye tolkninger av dette fremstilles. Måten vi tolker og forstår kulturbegrepet på er 

under forandring og modernitetsparadigmet ser også samfunnet vårt i et nytt lys. Jeg ønsker å 

se hvorvidt disse begrepene gjenspeiler hverandre eller ikke – og eventuelt hvordan vi kan si 

at de følger hverandres utvikling. Problemstillingen er som følger:  

 

”Hvordan kan man forstå kulturbegrepet i lys av moderniseringsparadigmet i sosiologien?” 

 

Oppgaven er selvsagt begrenset siden både modernitetsparadigmet og kulturbegrepet er vide 

temaer. Mitt fokus vil ligge på identitetsskapning og valgmuligheter for individet i møtet 

mellom kultur og modernitet. Når jeg snakker om kultur mener jeg først og fremst hvordan vi 

tolker og bruker kulturbegrepet i vår forståelse for egen identitet – og som bakgrunn for 

hvordan vi forstår og tenker om andre mennesker. Jeg vil også belyse hvordan kultur er 

påvirket av globaliseringsprosessen siden globaliseringen er sentral både hos 

modernitetsteoretikerne og hos de som fokuserer på kultur. Moderniseringsparadigmet i 

sosiologien er særlig representert ved teoriene til Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zigmunt 

Bauman. Oppgaven er hovedsakelig basert på teori da både Beck, Bauman og Giddens blir 

kritisert for ikke å bruke egen empiri (Krange og Øia 2005: 16). Jeg vil trekke inn flere nyere 

norske bidrag i diskusjonen, samt knytte den opp mot sosiologiske tenkere som Durkheim, 

Parsons og Bourdieu.  

I oppgaven velger jeg å bruke uttrykket ”moderniteten” eller ”modernismen”. Jeg 

henviser da til tiden vi lever i nå – i den vestlige verden. Modernitetsbegrepet har fått ulike 

betegnelser av forskjellige teoretikere, og den har også blitt inndelt i flere epoker. Den 

betegnes for eksempel som ”høymoderniteten” eller ”senmoderniteten” og deles inn i ”den 

første modernitet” og ”den andre modernitet”. Noen mener også at vi har nådd 

”postmodernismen”. Dette siste poenget er en annen diskusjon. Jeg avklarer derfor med en 

gang hvordan jeg velger å bruke modernitetsbegrepet, uten at dette betyr at jeg ikke er klar 

over at dette kan problematiseres.  
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Hva kjennetegner modernitetsparadigmet i sosiologien? 
Først er det viktig å minne på at ”moderniteten” er noe som har blitt analysert og kritisert av 

de klassiske sosiologene, selv om alle disse levde før dagens modernisme og at deres analyser 

går over 100 år tilbake. Det har alltid vært en ”modernitet” i det eksisterende samfunn. Ritzer 

og Goodman (2003) presenterer både Marx, Weber, Durkheim og Simmel, som sentrale 

tenkere som alle hadde kritiske tanker om ”den nye verden” som de så komme. For Marx var 

modernitet synonymt med kapitalismen. Han så flere fordeler med et kapitalistisk samfunn, 

men kritiserte også trekk som utbytting og fremmedgjøring for arbeiderne. Weber fokuserte 

på rasjonaliseringen ved samfunnet. I likhet med Marx, fant han også fordeler ved det han så, 

men han fryktet også ”rasjonalitetens jernbur” og at mennesket ville bli ufritt under den 

økende byråkratiseringen. For Durkheim ble moderniteten definert ved den organiske 

solidariteten som vokste frem blant mennesker. Det vil si at folk spesialiserte seg 

yrkesmessig, og ble avhengig av hverandre på en helt annen måte en før – en overgang fra 

hva han kalte et ”mekanisk” til et ”organisk” samfunn. Et organisk samfunn hadde fordeler 

som økt produktivitet og frihet, men i Durkheims øyne også store ulemper, og da særlig 

svekkelsen av den kollektive bevisstheten. Han fryktet at mange ville oppleve at de fløt 

meningsløst omkring i den moderne verden. Simmel er også en klassisk sosiolog, men har av 

flere likevel blitt kalt ”den første modernist” – til tross for at han bidrag kom sent på 1800-

tallet og tidlig på 1900-tallet. Han analyserte betydningen av storbyenes framvekst og hvordan 

pengeøkonomien tok over for mye av samhandlingen og kommunikasjonen mellom 

mennesker. Han fokuserte på hvordan dette var effektivt, men kunne ha en fremmedgjørende 

effekt (Ritzer og Goodman 2003:542).  

Disse fire klassiske teoretikerne brakte på ulike måter moderniteten til sosiologien, 

men både Marx, Weber, Durkheim og Simmel var døde før 1920 - og dagens verden er 

ganske annerledes enn den de opplevde og beskrev (Ritzer og Goodman 2003:543). Selv om 

det har vært store diskusjoner om den moderne verden har bestått fram til i dag eller om vi nå 

har entret den postmoderne verden, vil jeg beskrive dagens vestlige samfunn som fortsatt 

moderne, og støtte meg på teoretikere som mener dette. (Krange og Øia 2005:34). 

 Krange og Øia (2003) henviser til Ulrich Beck (1992), Anthony Giddens (1990) og 

Zygmunt Bauman (2000/2001/1998) som sentrale modernitetsteoretikere. De retter alle fokus 

mot konsekvensene av de omfattende endringene som de vestlige samfunnene stadig 

gjennomgår på det sosioøkonomiske planet. På denne måten står de midt i tradisjonen fra de 

klassiske sosiologene. De peker på hvordan de moderne industrisamfunnene oppløses og viser 
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hvordan folks livsbetingelser, livsbaner og erfaringer endres som en konsekvens av historisk 

utvikling. Det nye samfunnet, altså den nye moderniteten, kan beskrives blant annet med 

stikkord som globalisering, individualisering, refleksivitet, utleiring av tid og rom, nye former 

for risiko, tvil, valg og frihet. Alle disse forandringene legger nye premisser for sosialisering 

og identitetsdannelse. En hovedinnvending fra Beck, Giddens og Bauman er at folks 

posisjoner i sosiale strukturer sier oss lite om hvilke livssjanser de har. I følge Beck er ord 

som klasse, utdanning og kjønn ”levende døde” (Krange og Øia 2005:34, 35). Dette strider 

imot tidligere oppfatninger om at individet er styrt av strukturer og fastsatte posisjoner og 

roller, og at det finnes et ”lim” eller en struktur som holdt samfunnet sammen. Representanter 

for slik tenkning er for eksempel Durkheim og Parsons (Collins 1994: 186, 187, 200). Den 

franske sosiologen Pierre Bourdieu plasserte seg i en midtposisjon – han tok hensyn til 

samfunnets strukturer og ”teoretiske klasser” samtidig som han fokuserte på viktigheten av 

individets subjektivitet (Ritzer og Goodman 2003:517, 219). Modernitetsteoretikerne 

introduserer en ny måte å tenke om individet og samfunnet på. Jeg vil nå presentere bidragene 

til disse tre sentrale modernitetsteoretikerne separat.  

 Ulrich Beck legger stor vekt på at moderniteten er preget av risiko (Beck 1992). I 

dagens samfunn er vi omgitt av mange typer risikoer som vi ikke var tidligere. Dette handler 

særlig om miljøtrusseler. Disse farene er globale, og ikke personlige som tidligere risikoer 

var. Eksempler kan være sur nedbør og temperaturforandringer som resultat av forurensning. I 

et slikt lys blir ”klasse” et overflødig begrep for Beck. Trusselene gjelder alle mennesker, 

uavhengig av hvor og hvordan vi lever. Gamle hierarkiske samfunnsstrukturer blir snudd på 

hodet. Samtidig hevder Beck at de rike og mektige menneskene har en viss mulighet til å 

kjøpe seg bort fra en del av riskene (Krange og Øia 2005: 97). (Ut fra dette stiller vi likevel 

ikke helt likt i forhold til risikoene som truer verden). Beck fokuserer på individualisering i 

det nye samfunnet. Kollektive størrelser som familie, utdanning, kjønnsroller og sosiale 

klasser tappes for funksjon og mening og kan derfor heller ikke gi folk svar på hvem de er 

eller hva de vil med livet sitt. Som Beck skriver:   

 

…”as a result of shifts in the standard of living, sub-cultural class identities have dissipated, class 

distinction based on status has lost their traditional support, and processes for the diversification and 

individualisation of lifestyles and the way of life have been set in motion…” (Beck 1992:91-92 i 

Krange og Øia 2005:101). 
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Beck hevder at folks fokus flyttes med dette fra de store fortellingene og samfunnsskapte 

meningsdannede fellesskap mot individuell realisering av eget liv. I risikosamfunnet blir 

mennesket i sentrum for seg selv. Individualiseringen betyr økt frihet, men denne hviler på 

bekostning av en oppløsning av selve samfunnsstrukturen. Kontroll – og integrasjonsformer 

er ukjent for menneskene. Denne nyvunne friheten skaper også usikkerhet og uforutsigbarhet i 

handlingssituasjoner og med økt frihet øker muligheten for å mislykkes. Mennesket står i 

sentrum for sine egne planer på flere måter. Blant annet finnes det nå en sterk mobilitet 

gjennom utdanningssystemet. Å velge utdanning betyr et skritt i å ta kontroll over eget liv og 

er på langt vei bestemmende for hvordan ens egen fremtid vil se ut. Gjennom utdanning lærer 

vi oss å tenke kritisk og den utdannede personen utvikles til et refleksivt individ i 

moderniteten (Krange og Øia 2005: 99, 100, 101). Beck sitt samfunnssyn er negativt, selvom 

han innser fordelen med frihet og at mange oppnår økt levestandard. I tillegg til sitt fokus på 

miljøfarene beskriver han et samfunn der mennesket blir svevende fritt omkring med for stort 

ansvar for egne avgjørelser og for få holdepunkter. Her tar han opp noen av trådene til 

Durkheim og hans engstelse for anomi. Anomi var for Durkheim en tilstand som var et 

resultat av uklare retningslinjer og holdepunkter for individet i samfunnet (Østerberg 

1978:37). 

 Anthony Giddens har beskrevet det moderne samfunnet som en ”juggernaut” (Giddens 

1990). Dette uttrykket kan forståes som en sterk kraft – til tider ødeleggende. Han beskriver 

verden som en maskin som flyr av sted, og som vi kan kontrollere – men bare til en viss grad. 

Vi vet ikke hvilken retning ”the juggernaut” svinger neste gang. Vi kan aldri føle oss helt 

trygge. Giddens definerer moderniteten i fire hovedtermer: Kapitalisme, industrialisering 

(maskiner, kommunikasjon og transport), overvåkning i samfunnet og kontroll av volden (for 

eksempel krig). Dette er hvordan den vestlige verden har utviklet seg i store trekk. Deretter 

fokuserer han på hvordan modernismen er svært dynamisk. Dette viser seg gjennom tre 

kjennetegn: For det første oppløsning av tid og sted. Det som skjer et sted kan ha betydning et 

annet sted. For eksempel kan en krig som føres langt fra Norge føre til at vi selger mer olje. 

Han sier også at ”the juggernaut” reiser gjennom tid og sted. Det andre han vektlegger for å 

forklare den moderne dynamikken er svekkelsen av betydningen som sosiale relasjoner har i 

lokale kontekster. Et første eksempel på dette er hvordan penger tar over for mye av 

kommunikasjonen mellom mennesker (Ritzer og Goodman 2003: 546, 547). Et andre 

eksempel Giddens tar fram er fremveksten av ”ekspertsystemer”. Med dette tenker han på at 

det står stadig noen klare til å løse våre problemer. Eksempler på ekspertsystemer er alt fra 

familieterapi og kurs i personlighetsutvikling til moderne kommunikasjon med tele – og 
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datanettverk og globale systemer for finanstransakjsoner (Krange og Øia 2005:104).  

Ekspertsystemer tilbyr garantier, men ikke uten risiko. Tillitt til ekspertsystemene blir 

essensielt. For eksempel må vi stole på pengeøkonomien og rettssystemet for at det skal 

kunne fungere. Giddens siste tegn på dagens dynamikk er refleksiviteten. Det er dette han er 

mest kjent for. Alt er åpent for refleksjon i moderniteten, også refleksiviteten selv. Giddens 

fokuserer, som Beck, også på risiko. Hans eksempler er blant annet kjernevåpen og globale 

investeringsmarkeder. Det er også en sannhet at ekspertsystemene som er utviklet ikke kan 

beskytte oss mot alle risikoene. Det er disse ukontrollerbare risikoene som gir oss følelsen av 

at den moderne verden flyr av gårde i full fart, og at vi henger med delvis uten å vite hvilke 

retning den tar. Giddens mener at den moderne verden har utviklet seg i denne retningen av 

hovedsakelig to årsaker: For det første oppstår det til en hver tid uventete konsekvenser av 

våre handlinger som vi ikke har kontroll over, og for det andre tilegner vi oss hele tiden ny 

kunnskap som sender ”the juggernaut” i nye retninger. Giddens har et mer positivt 

fremtidssyn enn Beck. Han søker å finne en balanse mellom de utopiske idealene og 

realitetene av det livet vi har i den moderne verden. Han verdsetter høyt sosiale bevegelser 

som jobber for å gjøre den moderne verden til et bedre sted å leve (Ritzer og Goodman 

2003:543-548). Hva dannelse av egen identitet angår i den moderne (eller ”senmoderne” som 

han selv kaller det) verden så sier Giddens at selvet blir et refleksivt prosjekt. Akkurat som 

verden er refleksiv, blir menneskene det også - vi blir selvrefleksive. Hvert enkelt individ blir 

på en helt spesiell måte nødt til å reflektere over seg selv og sine egne livsprosjekter. Vi må ha 

en refleksiv bevissthet rundt selvet vårt – hvem vi er. Dette er ikke noe som er gitt en gang for 

alle. Nei, identiteten er noe som vedlikeholdes og produseres fortløpende – et alltid 

tilstedeværende refleksivt arbeid. En prosess. Det er viktig å etablere en trygghet i forhold til 

sine omgivelser for å klare å skape seg en identitet man ønsker å kommunisere til 

omverdenen. Den moderne verden legger dette ansvaret på hvert enkelt individ. Mead sine 

tidligere teorier om dannelsen av ”selvet” gikk ut på at det er samfunnsskapt, men hos 

Giddens er hvert individ ansvarlig for å forme sitt eget ”selv”. Vi må alle bevisst knytte 

sammen nåtid, fortid og framtid, og skape en samlet identitet ut fra dette. Dette er et klart 

brudd med tidligere måter å tenke om individet på. Både Beck og Giddens hevder at dette 

fører med seg nye former for risiko, individualisering og refleksivitet. Hverdagen er preget av 

usikkerhet og vi lever under betingelser som er utenfor vår kontroll.  Vi har ikke lenger noen 

entydige tradisjoner å forholde oss til. Ingen handling kan henvises til ved kun å vise til 

tradisjon. Til og med kroppene våre blir gjenstand for det refleksive prosjektet – vi ”former” 

de kroppene vi vil ha. Som Beck, advarer også Giddes mot en ”personlig meningsløshet”. Alt 



 8 

meningsfylt har forsvunnet fra det daglige livet. Likevel hevder han at økt refleksivitet innbyr 

til at vi kan finne dette tapte igjen (Ritzer og Goodman 2003:449, Krange og Øia 107-111). 

 Det siste bidraget for å belyse dagens modernitet kommer fra Zygmunt Bauman 

(2000/2001). Bauman sier at samfunnstilstanden vi lever under i dag har gått fra å være ”fast” 

til å bli ”flytende”. Alt er nå flytende, og dette griper inn i alle forhold i samfunnet. Eksempler 

på at alt er flytende, er for Bauman at nasjonalstaten mister sin rolle, og at klasseforhold og 

relasjonen mellom sentrum og periferi endrer seg som en konsekvens av modernitetens logikk 

(Krange og Øia 2005:113). Denne flytende moderniteten betyr et individualisert samfunn. I 

det ”faste” samfunnet var det klart for folk hvilke begrensninger de hadde, sosiale klasser stod 

opp mot hverandre, og folks fellesskapsfølelse hang sammen med konkrete posisjoner 

innenfor et lokalt kapitalistisk samfunnshierarki. For å sammenlikne det tidligere ”faste” med 

dagens flytende tilstander bruker han fabrikken og kjøpesenteret som bilder. På fabrikken var 

alt regulert, og hvert individ visste godt hva han/hun skulle gjøre – og ikke gjøre. På dagens 

kjøpesentre er mulighetene og valgene grenseløse. Der handler det om ønsker, forførelse og 

begjær. Vi har ingen normative regler å følge, målet med våre handlinger er ikke faste. Vi kan 

løpe rundt i kjøpesenteret ”på jakt etter vår egen identitet” (Krange og Øia 2005:117). Når 

samfunnet er flytende blir våre identiteter det også. De holder seg ikke lenge av gangen. 

Skillelinjene mellom det styrende og det styrte blir uklare og verken verden eller 

enkeltpersoner har gode nok holdepunkter. Det er en klar forskjell mellom Baumans ”flytende 

identitet” og Giddens begrep om refleksiv identitet. Giddens mener at alle 

handlingsalternativene og valgene vi må ta gir oss dybde og selvinnsikt. Vi tvinges til å være 

refleksive – og dette kan brukes positivt. I Baumans øyne er vi i motsetning ofre for impulser 

og tilfeldigheter. Uten faste holdepunkter er det vanskelig for oss å ta reelle valg. Derfor blir 

den moderne identiteten skiftende, situasjonsbetinget og flytende (Krange og Øia 2003:119). 

Det er viktig å kommentere at globalisering står sentralt i forståelsen av moderniteten. 

Flere av de trekkene som er nevnt, kan knyttes direkte opp til globaliseringen, slik som 

oppløsningen av tid og rom, svekkelsen av nasjonalstater, globale investeringsmarkeder og 

miljøtrusseler. Alle verdens land påvirker hverandre sterkt. Bauman (1998) skriver: 

”Globalisering er på alles lepper… For enkelte er ”globalisering” det vi er nødt til for å bli 

lykkelige; for andre er den årsaken til all vår ulykke… Globalisering splitter like mye som den 

forener – og årsakene til splittelsen er identiske med de årsakene som arbeider for klodens 

enhetlighet. Ved siden av de planetære dimensjonene ved forretnings- og finansliv, handel og 

informasjonsstrøm som begynner å vise seg, settes det i bevegelse en ”lokaliserende”, 

romfikserende prosess” (Bauman 1998:23-24).  Han hevder også at sentralt for individer som 
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lever i den moderne (globale) verden står mobiliteten. ”Vinnerne” er de som kan reise 

omkring i verden å skape mening for seg selv. Et eksempel er turisten. ”Taperne” er de som 

ikke er mobile – men som er tvunget til å bli på stedet hvil, ofte steder som ikke gir noen 

mening (Ritzer og Goodman 2003: 574). 

 

Et kulturbegrep i forandring 
Det finnes utallige definisjoner av kultur. En tidlig definisjon ble gitt av den engelske 

antropologen Edward Tylor i 1871: 

 

”Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og 

skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem 

av et samfunn” (Eriken og Sørheim 1999:33). 

 

I tiden etter Tylors definisjon har hvordan vi forstår kultur, kulturbegrepet og kulturs 

betydning for identitetsdannelse vært under stadig diskusjon. Marianne Gullestad (2002: 121-

122) skriver at det i løpet av de siste ti-tyve årene har skjedd en stor endring av forståelsen av 

kultur hos samfunnsfagene. Overgangen går ut på at man nå forstår kultur ved å sette 

relasjoner og prosess i fokus – og ikke lenger at man ser kultur som enheter. Skiftet har gått 

fra et essensialistisk til et prosessuelt kulturbegrep. Kulturelle mønstre er flytende og i 

forandring og følger ikke nødvendigvis nasjonalstatelige territorier. Med begreper som 

”kreolisering” fokuseres det nå sterkere på kulturelle prosesser enn på enheter. Eriksen og 

Sørheim (1999:243) forklarer en kreolisert kultur som en kultur der kulturelle elementer med 

ulik opprinnelse er blandet sammen, og det ikke lenger klare skiller eller grenser mellom de 

forskjellige kulturene eller ”gruppene”.  

 Annick Prieur (2004) tar utgangspunkt i Durkheims syn på mennesket i samfunnet når 

hun skal forklare dagens kulturbegrep. Hun skriver at Durkheim betegner kulturen som alt det 

som er felles for deltagerne i et samfunn – det som integrerer dem og gjør at de føler et 

fellesskap. Dette er alt fra felles språk, religion, verdioppfatninger, ritualer og praksisformer. 

Denne kulturoppfatningen kritiseres for å være svært statisk og for å gjøre kultur mer enhetlig 

enn den faktisk er. Menneskene blir kulturens marionetter. Prieur mener derfor at kultur ofte 

brukes som forklaringsvariabel på en altfor lettvinn måte. Hun trekker frem noen fallgruver 

hun mener man bør unngå ved bruk av kulturbegrepet. Det første problemet er faren for å 

generalisere kultur – å fremstille det ”norske” som slik og for eksempel det ”pakistanske” som 

sånn. En glemmer å se på variasjoner innad i hver av gruppene. Variasjonene innad i 



 10 

gruppene kan ofte være langt større enn variasjonene mellom dem. Den andre fallgruven man 

burde unngå er å essensialisere. Dette er det samme som å bruke rase som forklaring. Man 

sier at et individ er slik eller slik fordi han/hun er somalisk. Det tredje problemet er at disse 

måtene å bruke kulturbegrepet på leder oss til en statisk forståelse av kultur – altså at det vi 

beskriver alltid vil være slik. Prieurs fjerde og siste poeng er at ved å sette for stor fokus på 

kultur, overser vi fort viktigere forklaringsvariabler som strukturelle forhold, makt og 

dominans. Samtidig poengterer hun at vi må ikke avvise kulturforklaringer fullstendig – vi 

kan ikke avvise læring og pregning. Derimot trenger vi mer dynamiske begreper, som fanger 

opp variasjon, dynamikk og endringspotensial (Prieur 2004: 24-26).  

Mike Featherstone (1995:114) henviser til to mulig resultater av dagens 

kulturutvikling. Det første er hva han referer til som ”tredje kulturer”. Med dette mener han at 

det oppstår nye skikker, kunnskaper og livsstiler som i økt grad er helt uavhengig av 

nasjonalstater. Det finnes dermed en rekke kulturer og kultur-produsenter som ikke kan 

forstås som representanter for noen nasjon. Hans andre påpekelse er at under globaliseringen, 

der stater blir trukket sammen - kan resultatet føre til et økt behov for å trekke et skille 

mellom ”egen” og andres kulturer. Altså kan resultatet av globaliseringen også være til økt 

fokus på lokale skikker. Dette er en reaksjon på vestlig modernitet. Fokus på å styrke det 

lokale, kan også tolkes som at det ofte oppfattes som en tilstedeværende risiko i dagens 

samfunn for å miste sin egen kultur.     

 Eriksen og Sørheim (1999) skriver at det er viktig å skille mellom kultur og individ. 

En skulle kanskje tro at mennesker ble helt like hvis de vokser opp i det samme samfunnet og 

lærer de samme tingene. Slik er det ikke. Selvom vi bærer med oss mange felles verdier, 

skikker og erfaringer som er på langt vei de samme for mennesker som har vokst opp i samme 

samfunn, så er folk også svært ulike – uavhengig av kulturell bakgrunn. Vi har forskjellige 

ideer og kunnskap, vi har ulike kjønn og kommer fra ulike lag av samfunnet. Vi vet at også så 

nært relaterte personer som søsken kan være veldig forskjellige som individer. Det er ikke nok 

”å kjenne til en kultur” for å forstå hvorfor folk gjør som de gjør. Individer er nemlig ulike 

(Eriksen og Sørheim 1999:36, 39).  

Den greske filosofen Heraklit sa: ”En mann kan ikke krysse den samme elven to 

ganger”. Etter Eriksen og Sørheims sin tolkning betyr dette at verken mannen eller elven er 

den samme andre gangen – de har begge forandret seg i tiden som har gått. Dette likner på 

hva som skjer i møtet mellom mennesker, men vi kan føye til enda en faktor: I tillegg til at 

begge individer har forandret seg noe siden det første møtet, så har også relasjonen dem i 

mellom forandret seg. De begynner å bli kjent med hverandre. Det er dette som skjer i 



 11 

kulturmøter mellom mennesker. Både kulturene og menneskene endrer seg litt (Eriksen og 

Sørheim 1999:44).  

Et stykke på vei kan vi gjøre valg angående vår kulturelle identitet. I dag blir vi 

påvirket av kulturer fra hele verden, og hvilken musikk vi lytter til og hva slags klær vi kler 

oss i er valg vi gjør for å uttrykke oss kulturelt. Annick Prieur (2004) gir et eksempel fra sin 

forskning: Jack, en 16 år gammel gutt som er født og oppvokst i Norge med norsk mor har en 

far som kommer fra Karibia. Dette har gitt ham svart hud. Hudfargen hans har vært et tema 

gjennom hele oppveksten hans i Norge, og i dag trekker han det selv fram når han forteller om 

sin tilhørighet og sin livsstil knyttet til ”svart kultur”. Han sier at han alltid har lett etter 

identiteten sin – mye fordi han ser annerledes ut enn andre norske tenåringer. I musikk og 

svart kultur fra USA framført av afroamerikanske artister fant han mye av hva han lette etter. 

Han forteller at han kjente seg igjen i tekstene, og at han identifiserer seg mye mer med en 

svart amerikaner enn en svart afrikaner, fordi hans egen far har vestlig kultur i seg (Prieur 

2004:112-113). Selv om Jack sin søken etter egen identitet har mye å gjøre med hans mørke 

hudfarge, ser vi at han kulturelt (gjennom musikk) faktisk har mulighet til å velge et uttrykk 

som ikke stammer fra norsk tradisjon og heller ikke fra farens karibiske bakgrunn. Han danner 

seg en kulturell identitet inspirert fra det svarte musikkmiljøet i USA – fordi han føler det 

representerer ham best. 

 

Hvordan forstå kulturbegrepet i lys av moderniteten 
Er det mulig å finne noen likhetstrekk mellom hvordan modernitetsteoretikerne tenker om 

dagens samfunn og hvordan kulturbegrepet har utviklet seg? Noen klare fellestrekk er det, 

men flere av disse likhetene kan også diskuteres og problematiseres.  

Et første fellestrekk er at individet er med på å forme sin egen identitet. Beck, Giddens 

og Bauman legger alle vekt på friheten til å velge hvem man vil være og hvordan man vil 

fremstå ovenfor andre. Mye ansvar ligger på individet for egne valg – og valgfriheten blir stor 

for den enkelte. Vi finner denne tendensen også i det nye kulturbegrepet. Eksempelet med 

norske Jack fra Annick Prieur (2004) sin forskning viser oss hvordan det er mulig å velge hva 

slags kultur og stil vi identifiserer oss med. Jack valgte tilhørighet til en verdensomspennende 

kategori – ”black”- og sluttet seg til et fellesskap han ikke er født inn i. Han valgte ikke å 

identifisere seg med verken moren eller faren eller Norge eller Karibia. Derimot følte han 

sterkere tilhørighet til USA – et sted han ikke har oppholdt seg mer enn 4 måneder, og da 

særlig til en spesifikk musikksjanger. Valget som Jack tok kan anses som kulturell frisetting, 
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kreativitet og individualisering. Han er fleksibel og lar ikke familien eller eventuell sosial 

klasse styre hans identifisering. Prieur skriver at Jack sin historie støtter opp om Giddens og 

Beck sine modernitetsteorier om at vi former vårt eget ”selv” – i hvert fall slik vi vil fremstå 

ovenfor andre. Samtidig kan vi også si at mye av Jacks identitet er knyttet til hudfargen hans. 

Med støtte hos Pierre Bourdieu kan man hevde at mye av subjektiviteten sitter i kroppen hos 

mennesker, og at vi derfor ikke kan velge identitet helt fritt. Kjønn og utseende velger vi ikke 

(Prieur 2004:114). 

 Marianne Gullestad (2006) har også definert det moderne menneskets dannelse av 

identitet. Hun skriver: ”Jeg definerer det moderne selvet som den pågående prosessen der et 

individ jobber for å bringe sammen hans eller hennes ulike roller, identiteter og erfaringer… 

identiteten er de kvalitetene som individet identifiserer seg med og som han/hun ønsker å bli 

forbundet med… moderne mennesker skifter mellom ulike identiteter samtidig og etter 

situasjonen… det er en prosess om å bli, heller enn noe som er satt” (Gullestad 2006:102). 

Fokuset ligger her, som hos Beck, Giddens og Bauman på prosess. Identitet er ikke noe som 

er bestemt en gang for alle, ens identitet er under stadig forandring og utvikling. Som tidligere 

presentert vektlegger både Eriksen og Sørheim, samt Prieur at det også er ønskelig med et 

prosessuelt kulturbegrep, og at kultur er under stadig forandring. Vi ønsker å unngå en statisk 

oppfatning av kultur. Samtidig må vi ikke glemme kultur som selvstendig variabel. Her ser vi 

klare likhetstrekk mellom modernitetstoretikernes syn på identitet som en prosess og at 

kulturbegrepet også forstås som en prosess.  

Prieur fremhever viktigheten av et kulturbegrep med endringspotensial. Likevel 

understreker hun også (2004) at selv om hun forstår kultur og identitet som sosiale 

konstruksjoner, så betyr ikke dette at alt det faste oppløser seg. Sosiale konstruksjoner kan 

være stabile og tungt foranderlige, de kan være strukturerte og strukturerende i forhold til 

samfunnets øvrige strukturer, og den midlertidige stabiliseringen av mening kan være 

langvarig. Begreper som beskriver den nye måten å forstå kulturbegrepet er nyttige, men når 

de blir brukt fremheves gjerne kulturens flyktige og skiftende karakter på bekostning av det 

trege og bestandige. Ofte er tradisjon vanskelig å forandre (Prieur 2004:28). Med dette 

kritiserer hun langt på vei Beck som sier at samfunnsstrukturen er i full oppløsning, og at 

mennesket nå skaper sin identitet ut fra full frihet. Både Beck og Giddens har også hevdet at 

tradisjon mister sin verdi. Prieur hevder at tradisjon fortsatt er viktig for identitet – også 

kulturelt. Samtidig må vi også huske at tradisjoner forandrer seg. Norske juletradisjoner er 

ikke de samme i dag som for 30 år siden (Prieur 2004:42). Tradisjon kan altså forstås som 

både noe fast som mennesker støtter seg til, samtidig som tradisjoner er i forandring. 
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Videre tar Prieur i bruk Pierre Bourdieu sitt begrep ”habitus” når hun forklarer at det 

ikke alltid er lett for mennesker å følge med på forandringene i samfunnet. Habitus handler 

om å ta til seg den ytre verdens strukturer og gjøre de til sin egne. Disse strukturene 

strukturerer oppfatningen av verden slik at verden tas for gitt, og fremstår som selvfølgelig så 

lenge den er i samsvar med den verden som omga en på den tiden da ens habitus ble ervervet. 

En habitus kan endres, men det kan ta tid. Habitus viser til det trege i mennesket. Ens historie 

henger igjen. Dette viser en annen side av identitetsdannelse (Prieur 2004:35). Hvis en henger 

igjen i sin opprinnelige habitus og støtter seg til denne står dette i motsetning til Baumans 

begrep om at ”alt er flytende” og at ingenting er fast eller stabilt.  

Habitusbegrepet er beslektet med klasse og sosial tilhørighet. Er klassebegrepet ”dødt” 

slik som Beck sier? Anja Bredal (2006) skriver at stadig flere sosiologer kritiserer Giddens, 

Beck og Bauman for å overvurdere fristillingen til individet i det moderne samfunnet. En 

vanlig kritikk er at det ofte fokuseres på valg av overfladiske fenomener som musikk, og 

klesstil når man vil vise til at man velger sin egen identitet og kulturtilhørighet. Her kan 

eksempelet om Jack problematiseres: Har han valgt sin identitet fritt fordi han føler tilhørighet 

til en spesifikk musikkstil? I følge Bredal argumenteres det for at klassiske sosiologiske 

forklaringer knyttet til klasse, kjønn og etnisitet ikke har mistet kraft i så stor grad ”de nye 

klassikerne” synes å mene (Bredal 2006:83). Dette betyr at individet faktisk har flere 

holdepunkter og strukturer rundt seg enn modernitetsteoretikerne hevder.  

Hvilket lag av samfunnet (klasse) et individ tilhører er også med på å bestemme dets 

identitetsdannelse og følelse av kulturell tilhørighet. Selv om vi et stykke på vei kan velge, 

kan vi ikke velge helt fritt. Eriksen og Sørheim (1999:41) spør om for eksempel ungdom som 

går på houseparties har samme kultur som skipsredere i Holmenkollåsen? Folk i et land 

kommer jo fra helt ulike miljøer, og deres kulturtilhørighet og identitet formes fra dette. Det 

er ikke slik at alle norske har samme kultur fordi vi er født i Norge. Det kan være stor 

forskjell på å komme fra land og by. Folk som kommer fra Oslo og Bergen har kanskje mer til 

felles med mennesker i andre europeiske storbyer enn folk som bor på landet. ”Klasse” er et 

begrep som kan diskuteres – særlig om tilstanden i vårt eget land. Nordli Hansen og Engelstad 

(i Frønes og Kjøldsrød 2003:175) konkluderer med at det fortsatt finnes store og stabile 

ulikheter mellom klasser i Norge. Om vi kommer fra ulike lag av samfunnet former dette oss 

kulturelt. I moderne samfunn er folk usannsynlig forskjellige, samtidig som vi er preget av 

kulturen på vårt konkrete hjemsted. 

Som sagt er refleksivitet et uttrykk som er sentralt i moderniteten, særlig hos 

Anthony Giddens (1990). Mennesket lærer seg å ta stilling til sin egen situasjon og vi må 
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forholde oss til mange valgalternativer. Giddens sier at det moderne samfunnet innbyr til en 

spesiell form for refleksivitet som gjør at alle handlinger og sosiale former kontinuerlig blir 

utsatt for tvil og endring (Krange og Øia 2003:108). Vi blir bedre kjent med vår egen identitet 

gjennom refleksjon. I det nye kulturbegrepet ser vi mye av den samme tendensen. Vi ser vår 

egen kultur i møtet med andre kulturer. Vi reflekterer over vår egen kulturelle identitet. 

Eriksen og Sørheim (1999:49) skriver at kulturell identitet ikke dannes i isolasjon. Derimot 

dannes enhver kulturell identitet i spenningsfeltet mellom isolasjon og kontakt med andre 

mennesker. For eksempel blir vi mer oppmerksom på vår egen kulturelle identitet, våre 

skikker og vaner i møtet med for eksempel innvandrere, som på mange måter bærer med seg 

en annen kultur. Vi ville altså ha vanskelig for å stille oss kritisk og reflekterende til 

kulturbegrepet om ikke vi ble introdusert for noe som representerte noe annet enn det vi 

kjente til fra før. Så kan det jo problematiseres om å være refleksiv rundt kulturell identitet 

kun fører til forvirring og meningsløshet som Bauman frykter i den moderne verden – vi 

møter jo så mange kulturer i et globalisert samfunn. Det kan gjøre det vanskelig å skille 

mellom hva som er hva. Eller om det er som Giddens hevder – at økt refleksivitet og 

valgmuligheter kan gi oss bedre dybde og forståelse. 

Eriksen og Sørheim (1999:95) problematiserer kulturell identitet videre og 

henviser videre til forfatteren Salman Rushdie i denne diskusjonen. Rushdie har hevdet at det 

er trær, ikke mennesker som har røtter. Det sies ofte at det er viktig ”å ha en kultur” – for 

eksempel blir det ofte sett på som et problem at innvandrerungdom ”deles” mellom to 

kulturer. Eriksen og Sørheim skriver videre at mennesker kan fint føle trygghet og sikkerhet 

på seg selv uten å ha en fast forankring i en nasjonal kultur (Eriksen og Sørheim 1999:95). 

Det kan trekkes mange tråder og finnes flere forskjeller mellom 

modernitetsparadigmet og kulturbegrepet. Begreper som globalisering, familie, etnisitet, 

risiko og samfunnsstrukturer er blant andre sentrale temaer i denne diskusjonen som kunne 

vært utdypet nærmere, men som ikke vil bli berørt videre i denne oppgaven.  
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Konklusjon 
I dette essayet har jeg presentert trekk og tendenser i den nye moderniteten, hovedsakelig 

representert ved modernitetstenkere som Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zigmunt Bauman. 

Jeg har også sett på utviklingen og forståelsen av det nye kulturbegrepet og deretter forsøkt å 

sette dette opp mot modernitetsparadigmet. Mitt fokus har vært på identitetsutvikling og 

forståelse av individet. Det er flere likhetstrekk å finne. Både moderniteten og det nye 

kulturbegrepet er preget av fokus på prosess og fleksibilitet og valg. Individet står langt på vei 

fritt til å velge hvordan det vil fremstå/presentere seg selv både generelt i den moderne verden 

og kulturelt. Kulturelt sett får vi flere muligheter for hvordan vi vil uttrykke oss fordi kulturer 

blandes gjennom globalisering. Samtidig som blanding av kulturer åpner for valgfrihet og nye 

inntrykk kan det også føre til et ønske om å beskytte sin egen kultur og dermed jobbe for økt 

lokalisering. Modernitetsteoretikerne har også blitt kritisert for å glemme ”klassiske” variabler 

som kjønn, strukturer og klasse i sin analyse av det nye samfunnet. Særlig i diskusjonen av 

kulturbegrepet må det ikke glemmes at vi fortsatt er preget av kulturen vi bærer med oss 

opprinnelig – hva denne enn måtte være, og at hvilket lag av samfunnet vi kommer fra 

påvirker vår kulturelle identitet. Et sentralt spørsmål er om det nye samfunnet, der individet 

står fritt med færre faste holdepunkter og flere valgmuligheter enn tidligere fører til større 

forståelse og dybdeinnsikt for den enkelte, eller om det fører til forvirring og rotløshet. Dette 

kan også problematiseres rundt det nye kulturbegrepet – og forståelse av egen kulturell 

tilhørighet og identitet.  

Det finnes ikke noe fasitsvar på disse forsjellige diskusjonene. Flere av bidragene 

forsvarer og taler for flere ulike syn, og de er som oftest nyanserte. Mitt mål har vært å finne 

noen likhetstrekk og forskjeller og å presentere dette som en aktuell diskusjon. Selvsagt kunne 

langt flere aspekter ved modernitetsparadigmet settes opp mot kulturbegrepet, men jeg har 

som jeg påpekte i innledningen valgt å begrense det til særlig å gjelde individ og identitet.     
 

 

 

 



 16 

Litteraturliste: 

 

 

Bauman, Zygmunt (1998). Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser. Oslo, 

Vidarforlaget A/S. 

 

Bauman, Zygmunt (2000).  Liquid Modernity. Cambridge, Cambridge Polity Press. 

 

Bauman, Zygmunt (2001). The Individual Society. Cambridge, Cambridge Polity Press. 

 

Beck, Ulrich (1992). Risk Society. London, Sage. 

 

Bredal, Anja (2006). Vi er jo en familie. Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant 

unge norsk-asiater. Unipax - Valdres Trykkeri. 

 

Collins, Randall (1994). Four sociological traditions.  New York/Oxford, Oxford University 

Press. 

 

Eriksen, Thomas H. og Sørheim, Torunn A., (1999). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver 

på det flerkulturelle Norge. Oslo, AD Notam Gyldendal. 

 

Featherstone, Mike (1995). Undoing culture – Globalization, Postmodernism and Identity. 

London/Thousand Oaks/New Dehli, Sage Publications.  

 

Giddens, Anthony (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge, Cambrdige Polity 

Press. 

 

Gullestad, Marianne (2006). Plausible Prejudice. Oslo, Universitetsforlaget. 

 

Hansen, Marianne N. og Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og samfunnsteorier. I 

Frønses, Ivar og Kjølsrød, Lise (red.). Det norske samfunn. s. 154-181. Oslo, Gyldendal 

Norsk Forlag AS. 

 
 


