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Til 1000/1001: Kort mini-introduksjon til sosiologisk metode 

(Ivar Frønes.  Også presentert som forelesning) 

Sosiologisk forståelse                                                                                                                                      

Sosiologi dreier seg om studier av samfunnsmessige fenomen og forhold. De fleste 

sosiologiske studier  forholdet seg til avgrensede samfunnsmessige områder, men i 

sin beskrivelse av fenomener og hvordan de utvikler seg, søker sosiologer å forankre 

dette i en bredere samfunnsmessig forståelse.  Sosiologi vil se ulike sosiale 

fenomen, det være seg kjønnsroller, kriminalitetsutvikling, livsstil og livsløp, 

organisasjonsutvikling og utdanning, i en videre samfunnsmessig sammenheng. 

Fenomener er heller ikke bare en del av en enkel felles ”virkelighet”,  denne 

virkeligheten observeres og forstås på ulik måte. Fenomen skapes delvis via måten 

de forstås eller perspektiveres på, samme hendelse kan f eks sees fra mange og ulike 

vinkler, som definerer den på ulik måte. Forståelsen av ulike fenomen endrer seg 

også historisk: For 40 år siden var for eksempel homofili forbudt, nå er ekteskap 

tillatt i Norge mellom personer av samme kjønn. Hvor mye kriminalitet vi har i et 

samfunn er ikke bare forankret i sider ved samfunnsutviklingen, men i hvordan vi 

definerer kriminalitet. 

Sosiologisk ”teori” forstås noen ganger som at man leser om ulike ”teorier”, dvs. om  

ulike forfattere og tradisjoner og deres forståelsesformer, eller man diskuterer med 

seg selv og andre hva Weber egentlig mente. (Det  er det som ofte er 

”teoripensum”). I en slik forståelse blir teori lett noe som er løsrevet fra empiriske 

analyser. En av sosiologiens moderne ”klassikere”, Howard Becker, forteller at han 

og andre studenter en gang spurte sin lærer Everett Hughes hva han tenkte om 

sosiologisk teori. Hughes svarte: ”Theory about what?”  En teori er om noe. En teori  

identifiserer/forklarer et fenomen, hva det består av/dreier seg om, og viser hvordan 

det henger sammen med andre fenomen. Hvis vi f.eks. lager en systematisk 

forklaring på hvorfor jenter nå oftere tar høyere utdanning enn gutter, mens det 

omvendte var tilfelle for noen tiår siden, så har vi en teori om dette. Slike teorier 
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vokser ut av refleksjon over av den empiriske utvikling, men vil også trekke på og 

inspireres av andre teorier, om det samme eller om andre ting.  Sentralt i sosiologisk 

teori er utvikling av begreper, det er begreper som gir forståelse. 

Vi søker å finne ut om en teori er riktig ved å undersøke om de empiriske mønstre 

samsvarer med teorien.  La oss si at vi har en teori om at mange slanker seg  for mye 

fordi de ser så mange slanke mennesker på TV og i og reklamer. Det skulle kunne 

bety at farlig og overdreven slanking finner vi særlig blant de som ser mye TV og 

som er mye eksponert for reklame. Ser vi på data om spiseforstyrrelser, finner vi det 

oftere i idretten enn blant de ikke- konkurranseaktive,  i miljø hvor ”aktiv tynnhet” 

er sentralt, og blant utdannende aktive unge kvinner. Dette betyr at antagelsen om at 

mediene former ”passive” mennesker som utsettes for reklamepress,  er for enkel.  

Dessuten får vi her illustrert et helt sentral spenningspunkt i all sosiologisk 

forståelse; forholdet mellom struktur og aktør. I noen teorier formes mennesker av 

sosiale strukturer og samfunnsutviklingen, i andre  er aktørene aktive og  (i ulik 

grad) influerer eller former utviklingen. Alle er enig om at det er en vekselvirkning 

mellom sosiale/kulturelle strukturer og aktører, men hva man legger vekt på varierer 

i ulike analyser, og hvordan dette forholdet begrepsgjøres, varierer. 

Verdier og begreper                                                                                                                                                

For ikke så mange tiårene siden var en organisering av familien hvor kvinnen var 

husmor og mannen i arbeid utenfor hjemmet sett på som ”naturlig”, sosiologer kalte 

denne rollefordelingen for ”komplementær”.  Spesielt feministisk forskning endret 

så perspektivene, slik at innfallsvinkelen f eks kunne bli makt og ikke gjensidig 

komplementaritet. Dermed fikk man nye teorier om familieutviklingen, og ny 

forståelse av familien. Sosiologisk forståelse og begreper forandrer seg, og 

begrepene endrer innhold. Sosiologer bruker f eks noen ganger begrepet ”avvik”, 

men hva som er avvik vil være historisk bestemt. De samme fenomen forandrer 

betydning.  

Normative utgangspunkt influerer forskningens perspektiv, både eksplisitt og 

implisitt. F. eks. vil mange norske forskningsprosjekt dreie seg om hvordan en på 
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best mulig måte skal opprettholde velferdsstaten, vi er i Norge stort sett enige om at 

den skal opprettholdes.  Sosiologiens perspektiv på dette området er eksplisitt farget 

av bestemte verdier, og av våre kulturtelle mønstre. Verdier og normer vil også 

influere forskning implisitt, ved at det som er naturlig for oss legger vi ikke merke 

til.  Når vi velger metodikk  er det viktig at vi viser tydelig hvilke fenomen vi 

forholder oss til og hvordan vi utfører undersøkelsen, dvs. hvordan våre resultater er 

framkommet. Slik kan andre se hvordan vi kommer fram til resultatene.  Vi kan aldri 

bli ”nøytrale” , men vi kan presisere problemstillingene, velge metoder som gir 

sikrest mulige funn ut fra problemstillingen, og vi kan beskrive metoder og 

metodevalg slik at andre kan se oss i kortene, evt. gjenta våre undersøkelser. I noen 

sammenhenger kan metoder gjentas direkte, i andre er dette vanskeligere, men 

problemstilingen kan  reises på nytt med andre metoder. 

Valg av metodikk                                                                                                                                                    

Valg av metoder  er basert på problemstilling. Dette betyr at metodevalg er forankret 

både i hva vi ønsker å finne ut av, og via hvilke forståelsesformer vi nærmer oss 

dette fenomenet.  Sosiologer bruker et utall av metoder; surveys, offentlig statistikk, 

batterier av spørsmål på bestemte områder, samtaleintervjuer, analyser av tekst og 

bilder/film, mange former for observasjon etc.. Det  finnes mange ulike programmer 

og systemer for å analyse intervjuer, filmer, tekster og observerte 

samhandlingssekvenser, teknologien har de siste årene skapt en rekke nye 

muligheter for datainnsamling og analyse. Sosiologer arbeider med et utall av tema, 

sosiologer har observert på arbeidsplasser, i barnehager, på T-baner, på 

fotballkamper og hjemme hos  familier, utviklet surveys om politiske valg og 

holdninger/meninger på alle mulige områder, og sosiologer arbeider med 

organisasjonsanalyse, utdanningsutvikling og analyser av kulturelle mønstre .   

Metodevalg er avhengig av problemstilling -- og av fantasi. Et norsk eksempel: en 

sosiolog var opptatt av om det fantes ulike ”stiler” og kleskoder i ulike 

ungdomsmiljø i ulike deler av Oslo. Hun brukte spørreskjema på skoler, og 

intervjuet. Men hun laget også en ny egen metode: hun tok bilder av ungdom fra 
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ulike deler av byen (hun fortalte hva prosjektet gikk ut på, ut fra full informasjon om 

prosjektet kunne man så velge om man ville være med). Disse bildene viste hun så 

til annen ungdom ulike steder i Oslo og ba dem svare på: Hvor bor de på bildet? Hva 

slags musikk liker de? Hva slags yrke tror dere foreldrene deres har? Hvilken skole 

går de på?  Treffsikkerheten hos dem som så på bildene var stor. (Lynne, Anita 

(2000). Nyansenes makt - en studie av ungdom, identitet og klær. Rapport nr. 4-

2000, SIFO) Sosiologen valgte her en annen metode enn det “vanlige”, og fant fram 

til andre funn enn det hun ville komme fram til med f. eks bare spørreskjema. 

Vi kan studere sosial forandring ved å se hvordan bestemte fenomen er beskrevet 

over en tidsperiode. Vi kan f. eks. gjøre dette ved å studere magasiner og bøker for å 

se på hvordan fenomener er beskrevet. Hvordan man forestiller seg forelskelse og 

kjærlighet de siste tiårene kan vi f eks studere ved å se på kjærlighetsnoveller i 

ukeblader  fra 1960 til nå. Vi kan også be personer av ulike alder skrive om sin 

første forelskelse, vi kunne analysere minnebøker, brev og dagbøker. Disse 

metodene kunne gi litt ulike svar, de som blir intervjuet om fortiden tenker f eks 

kanskje ikke akkurat slik nå som de gjorde da. Fortiden huskes gjennom nåtidens 

slør.  Magasiner og minnebøker er også ulike sjangre, de beskriver muligens 

fenomenene på ulik måte. Dette må vi forholde oss til i analysen. 

Noen problemstillinger er relativt enkle  å møte, f. eks. hva vil folk stemme hvis det 

var valg i morgen. Her finnes det metoder for å trekke utvalg som gir et bilde av 

befolkningens sammensetning. Spørsmålet er enkelt å stille: Hvilket parti ville du 

stemme hvis det var valg i morgen. Vi kan regne med at de fleste har interesse av å 

svare riktig, siden det betyr en støtte til det partiet man foretrekker, og man kan gi de 

som spørres en liste over mulige partier slik at de er kjent med alle muligheter.  Hvis 

vi reiser problemstillingen: influerer vold i TV nivået av ungdomsvold i samfunnet 

ellers?-- ser vi straks at dette blir mye mer komplisert.  Hvordan kan vi finne ut av 

dette? 

Før det første må vi sammenlikne grupper med ulikt  TV-bruk og ulike tendenser til 

vold. Disse må vi så følge over tid,  for å kunne følge deres utvikling i forhold til 

http://www.sifo.no/page/Publikasjoner/10081/48439.html
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vold. Vi må se dette i forhold til deres trender i TV-bruk, hvor mye TV-vold de blir 

eksponert for. Dette  blir et komplisert design,  hvilke grupper vi starter ut med vil 

også influere svarene. Undersøkelser om dette viser at hvis vi f eks ikke skilte 

mellom  gutter og jenter blant de gruppene vi fulgte, ville vi miste mye viktig 

informasjon. En slik undersøkelse krever data om voldsutøvelse  på ulike tidspunkt, 

slik at en kan se blant hvilke grupper voldstendenser endrer seg med sterk TV-vold 

eksponering.  

Hvis vi så fant variasjoner mellom noen av gruppene, måtte vi finne ut om dette var 

signifikante sammenhenger, til det har vi metoder. Hvis vi ønsket å finne ut av 

hvorfor dette er slik, det vi kan kalle mekanismene, må vi utvide undersøkelsen med 

andre metoder.  Da ville vi f eks kunne intervjue representanter for ulike grupper, vi 

kunne observere dem, studere miljøene deres etc.. (Stort sett ser det ut som det er 

personer med  voldelige tendenser som influeres av eksponering for medievold.) 

Flere eksempler. Hvis vi er interessert i omfanget av barn og unges PC -bruk kan vi 

lage en survey med spørsmål om PC-bruk; hvor lang tid bruker du ved skjermen, 

hva bruker du PC-en til etc. Hvis vi er mer interessert i unge teknologimiljøer, ville 

vi kanskje intervjue og observere på ”The Gathering”.  Eller vi kunne intervjue ulike 

typer brukere om hvordan de bruker PC. Kanskje vi også studerte barneværelsene 

for å se hva slags utstyr de hadde, eller observerte hvordan de brukte PC-en, hvis de 

ga oss lov til å sitte bak ryggen på dem noen dager. 

Hvis man er opptatt av f eks marginalisering og fattigdom i Oslo, kan man se på 

statistikk og beregninger. Men sosiologer som er opptatt av marginaliserte miljø er 

kanskje også opptatt av hvordan bestemte marginaliserte grupperinger lever, 

tabellene forteller ikke nødvendigvis mye om det. Oftest gjør sosiologer da det som 

antropologer gjør, de ”lever” eller ”deltar”  i miljøet en periode for å finne ut 

hvordan disse gruppene lever, og studerer kjennetegn ved miljøene og deres sosiale 

og kulturelle dynamikk. Ofte vil man ha visse kjernekontakter for å finne en 

inngang, og en legitim rett til å være til stede. I den klassiske ”Street Corner 

Society” har sosiologen William F Whyte (Street corner society : the social 
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structure of an Italian slum 1943) en bestemt høystatus person i dette miljøet som 

sin basis kontakt, i ”Memas House” (Mema's house, Mexico City : on transvestites, 

queens, and machos 1998) har Annick Prieur  Mema, en sentral skikkelse og en 

slags sosialarbeider,  i et slumområde i Mexico City, som sin inngang til en studie av 

unge prostituerte stransvestitter. Mange feltarbeid er mindre omfattende, og  foregår 

i mindre fremmedartede miljø enn f eks Prieurs og Whyte, men ideen er den samme; 

vær sammen med folk og forstå hvordan deres liv utfolder seg og henger sammen.  

Observasjon og deltagelse kombineres med intervju og samtaler, men intervjuene er 

forankret i forståelsen som deltagende observasjon bringer. I slike feltarbeid oppstår 

lett problemer med hvordan en skal te seg, hvilke roller en kan finne seg i et slikt 

miljø, og etiske problemer, hvordan skal en forholde seg til de miljøer en studerer og 

det man observerer. 

 

Sosiologer ”finner” ikke problemstillinger, de skaper dem. Problemstillingene  

vokser ut av kjennskap til det empiriske materialet, men de ligger ikke der ute og 

venter på å bli gravet ram. Nye problemstillinger gir nye svar og ny kunnskap. 

Mediene influerer oss mener mange, hvordan gjør de det? Ved innholdet 

selvfølgelig vil de fleste si, men kanskje også på andre måter. McLuhan ( The 

medium is the message : an inventory of effects 1967) skrev i sin tid at type medier 

betydde mye, f. eks innvirker TV ikke bare ved innhold, men ved at TV former 

tilværelsen for oss på en rekke måter. Tenk hvordan TV influerte familielivet da den 

kom, vi fikk TV-krok og TV-kos . Nå er det Internett som forandrer sosiale mønster. 

Gudmund Hernes („Det mediavridde   samfunn". 1977 Samtiden, vol. 86) viste at 

mediene har en innflytelse ikke bare ved innhold (hva vi skal mene), men ved at 

mediene bestemmer hva vi skal mene noe om til enhver tid, de setter dagsorden. Her 

ser vi hvor viktig perspektivene er. Både McLuhan og Hernes  skapte nye 

problemstillinger, og dermed ga de nye svar og ny innsikt. 

 

Kvantitative og kvalitative metoder                                                                                                                     

Ofte skilles det  mellom to hovedtilnærminger: kvalitativ og kvantitativ metode. 

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=982439768&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=982439768&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=982439768&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=901068187&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=901068187&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=901068187&kid=biblio
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Noen ganger framstiles det som dette er metoder som er svært ulike, men ser  vi 

nærmere på dette ser vi at det ikke er noe skarpt skille mellom metodene. Analyser 

av tekst vil ofte forstås som en kvalitativ metode, men i analyser av tekst vil vi f eks 

kunne lage kategorier som vi så teller hvor ofte forekommer. Hvor ofte står ordet 

”sex” i Dagbladet i løpet av en uke? Hvis vi også er interessert i hvordan  Dagbladet 

beskriver sex, blir vi kvalitative, vi leter etter ulike typer utsagn og beskrivelser av 

sex,  og vi tolker teksten. Det finnes PC-programmer som hjelper oss med å 

analysere tekst, ofte skaper de kvantifiserbare  dimensjoner ved teksten.  

At vi har kvantitative data betyr ikke at disse ikke må tolkes i forhold til  kontekst:  

hva betød dette svaret for de som avga det?  F. eks kan en survey fortelle at folk vil 

stemme på de og de partiene, men data forteller ikke at folket er blitt mer eller 

mindre konservativt eller radikalt. Det er det kulturelle konvensjoner og tolkninger 

som  forteller.   Svært mange i Norge svarer på surveys at ”miljø” er viktig. Hva 

betyr det?  At de vil aktivt arbeide for miljøforhold, eller at det er det folk mener de 

bør svare for tiden? Det kan vi komme på sporet av ved å se på flere indikatorer på 

holdninger til miljøforhold; hvor mange mener ”miljø” er viktig rent generelt, hvor 

mange mener at bensinprisen  bør settes opp, hvor mange vil ha skatt på store hus og 

hytter, hvor mange kjører mindre med bil enn året før. (På universitetet i Oslo er 

sikkert mange opptatt av miljøforhold. Universitet i Oslo ligger mitt i et offentlig 

kommunikasjonsknutepunkt i Oslo sentrum, men  har gratis parkering og subsidierer 

på denne måten bilbruk.  Vi ser at ulike indikatorer kan peke i ulike retninger.) 

Noe utsagn er vanlige men egentlig ikke enkle å tolke: Hva betyr det at mange 

mennesker  sier at det er viktig ”å være seg selv”?  Hvordan skal vi finne ut av hva 

som menes med ”å være seg selv?” 

Kvantitative data kan ikke løftes ut av tolkningsproblemene, det er alltid tolkninger. 

Dette er en grunn til at ulike metoder ofte kombineres, f. eks surveys som gir det 

store bildet, og  intervjuer/observasjoner som sikrer fordypning. Dette gir ikke bare 

både oversikt og fordypning, det bidrar også til sikrere forståelse av data totalt sett. 
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Valg av metoder er forankret i problemstilling: et eksempel.                                                                                 

La oss bruke Internettbruk som eksempel. En enkel problemstilling kan være at vi 

vil vite noe  om omfanget av ulike menneskers bruk av Internett til ulike formål.  

Hvis vi ser på gjennomsnittlig bruk av Internett i Norge, vet vi at dette dekker over 

store forskjeller i mengde  bruk og i type bruk. Ulike grupper bruker nettet på ulik 

måte og med ulik intensitet. Hvilke ”bakgrunnsvariable” er det her naturlig å trekke 

inn?  Forundersøkelser  vil hjelpe oss med dette. Vi leter etter data/kunnskap på 

ulike steder, vi går gjennom eksisterende undersøkelser, og får et visst inntrykk av 

hva som foregår. I forhold til bruk av nettsteder er det rimelig at de interessante 

”uavhengige variable” er de ”vanlige”: hvordan varierer nettbruk med alder, kjønn, 

inntekt, utdanning, bostedstype. Vi vil undersøke hvor ofte/mye de ulike grupper 

bruker nettet, og hva de bruker det til. Her finnes greie metoder for å skape 

representative utvalg. (Men slikt koster penger). Vi må også sikre at de gruppene vi 

er interessert i er store nok for analysen.  

Problemstillingen tilsier at vi for å få en oversikt vil gjøre som informasjonsbyråene 

gjør nå: de setter opp en liste over mulige nettaktiviteter, og ber folk krysse av hvor 

ofte de gjør ditt eller datt. En prekodet survey, hvor mange ganger siste 

dag/uke/måned/år har du brukt/vært i kontakt med etc. gir en oversikt. Her vil vi nok 

bruke tid på å finne riktige spørsmål/indikatorer. Hvis noen er på nettsteder mange 

timer daglig, er det dumt hvis våre kategorier går fra daglig til ukentlig—aldri, da 

mister vi mye informasjon. Vi må ha med ”mer enn to timer daglig, mindre enn to 

timer”, eller noe lignende. Kuttene må komme på fruktbare steder for analysen. Vi 

ville nok lage en pilotstudie, hvor vi snakker med et utvalg av ulike brukere for å 

kunne lage fornuftige spørsmål og fornuftig oppdeling av svaralternativer. Hvordan 

slike spørsmål bør formuleres, er komplisert.   

Kanskje vi ønsker å vite om personer som er aktive på Facebook er opptatt av 

teknologi.  TNS Gallup stiller opp utsagn omtrent som dette: ”jeg er en person som 

ofte gir andre å råd om hvordan de skal anvende moderne teknologi”  (fra helt enig  

helt uenig), som en indikator på posisjon i forhold til teknologi. Vi er sikkert opptatt 
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av om personer som er mye på ulike nettsteder er sosiale utenfor nettet.  Da kan vi 

lage spørsmål som forteller noe om dette, dvs. vi spør om andre aktiviteter utenfor 

nettet, og ser dette i forhold til ulike aktiviteter på nettet. 

Hvis vi så ønsker å  gå dypere inn i ulike typer bruk og brukere vil dette reise 

spørsmålet om metoder for dette. Et mulig svar vil være kvalitative intervjuer hvor 

vi vil intervjue ulike typer brukere. Men da må vi finne fram til hvilke grupper det er 

viktig å intervjue.  F eks bør vi ha med de som er mye og lite på nettet, personer som 

gjør ulike ting, kanskje ulike aldersgrupper, begge kjønn etc.  Dvs. at vi lager  

spesifiserte underutvalg, hvor vi så intervjuer  noen fra hver kategori. Slike 

underutvalg må velges og begrunnes. Vi lage en ramme, en intervjuguide, for hva vi 

vil ta opp i denne samtalen, som skal utdype ulike sider ved nettbruk.  

Kanskje vi også er interessert i hva mediene sier om  Internett.  Da vil vi velge ut  

noen medier, ut fra bestemte kriterier, en enkel måte er f. eks. de største avisene i 

Norge. Vi tar f eks en måned i et bestemt år, og går gjennom de største avisene, og 

koder hva de skriver. Dette kan gjøre både kvalitativt og kvantitativt. Hvis vi er 

interessert i forandring over tid,  tar vi en måned i 2008 og en måned i 2000  (Nå er 

en måned kanskje ikke nok, vi må muligens ta en lengre tidsperiode for å få et visst 

utvalg av oppslag) Her vil vi se på omfang (hvor mye, ofte) og analysere innholdet. 

Tolkning , forståelse og begreper                                                                                                                           

Når vi skal tolke data vil vi kunne anvende sosiologiske begreper, forståelsesformer 

og teorier fra andre studier. La oss tenke oss at visse sosiale nettsteder brukes mest 

av de under 17. Skyldes dette at de er unge dvs. deres aldersfase, eller skyldes det at 

det er de unge som ofte først begynner med noe nytt, og så følger det med 

generasjonene gjennom livet, eller deler av det? Det første er en alderseffekt, det 

andre er en kohort-effekt.  (Dataspill mente mange var en alderspesifikk 

ungdomsting da spillene kom, men de viste seg å følge med videre i livet.) 

Variasjoner med kjønn, alder og sosial bakgrunn vil vi se i forhold til andre 

undersøkelser om dette emnet, som kaster lys over våre funn. Men samtidig kan våre 



 10 

funn også vise tendenser som ikke harmonerer med tidligere funn: sosiale nettsteder 

er ett nytt fenomen, og verden forandrer seg raskt. Ingen stiger ned i den samme elv 

to ganger, og de som er 14  i 2008 er ikke identiske med de som var 14 i 1998, selv 

om de har mye til felles.  Så hvis noen sier at kvinner eller menn oftere er eller gjør 

slik og slik, eller at unge eller eldre er eller gjør slik og slik, så bryter man med den 

grunnleggende forståelse av at verden forandrer seg.  Kvinner og menn gjør eller er 

oftere slik og slik blant visse aldersgrupper ved et tidspunkt i et bestemt område. 

Eldre menn har flere med høyere utdanning enn eldre kvinner, blant de unge er det 

omvendt.  

Indikatorer og data. 

Data vokser  ikke ut av en sann  ”virkelighet”.  F eks er det i Norge ofte diskusjon 

om fattigdom, og avisene har ofte tall over antall fattige. Men hva fattigdom ”er”, er 

ikke så enkelt,  og anslag over antallet fattige er svært varierende.  De som skal 

samle inn penger til de fattige har ofte høyest tall. 

 

Den absolutte fattigdom, at man ikke har det man trenger for å overleve, er det lite 

av i Norge, men mye av i verden. Fattigdom i Norge handler om den relative 

fattigdom. Ofte defineres fattigdom som at man tjener under en viss andel av 

medianinntekten. (Median er inntekten i ”midten” hvis vi satte alle inntektene på en 

lang rekke. Så medianinntekten varierer ikke på samme måte som gjennomsnittet). 

En annen indikator er om man har fått støtte fra sosialkontoret ett vist antall ganger 

over en tidsperiode. Begge disse indikatorene finnes i statistiske registre. Vi kunne 

også intervjue et utvalg personer, og spørre om forhold vi mente indikerte fattigdom. 

 

Fattigdom bør  vare over en viss tid, statistikken viser at ganske mange har lite 

penger i en kort periode, men få har det over en lengre periode. Det er stor forskjell 

på å være blakk og fattig. Definisjonene med basis i inntekt og sosialhjelp er med 

andre ord ikke ukompliserte,  i Norge er det også slik at de fleste av de med lav 

inntekt ikke har kontakt med sosialkontoret. Med andre ord, hvis vi sier at de fattige 

er de som både har lav inntekt over en viss tid  (f eks tre år) og har besøkt 
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sosialkontoret flere ganger  i denne perioden, blir det færre fattige enn bare med en 

indikator.  Hvis de i tillegg også skal subjektivt oppleve seg som fattige, blir det 

enda færre.  

 

Når man skal beregne fattigdom  for ulike familietyper medfører dette at man må gi 

ulike familiemedlemmer en kostnad, f. eks. kan en tenke seg at en voksen får 

verdien 1, neste voksen i husholdet 0.7, og barn 0,5 eller lavere. Første barn er 

dyrere enn andre barn, hvilke verdier man gir de ulike familiemedlemmer influerer 

hvor mange fattige man får i landet. Hvis alle barn har samme verdi i et slikt 

regnestykke, vil de med mange barn ofte bli fattige, hvis det regnes inn 

”stordriftsfordeler” i familier, blir store familier ikke så ofte fattige. 

 

Hvilket område geografiske  områder man regner fattigdom ut fra vil bestemme hvor 

mange fattige man får på ulike steder. Hvis man regner fattige i Europa som de som 

har under 50% av medianinntekten i Europa blir det ingen fattige i Norge, men 

mange i Romania. Når vi velger nasjonalstaten som grenser får vi en annen fordeling 

av de fattige. Noen har hevdet at relativ fattigdom bør følge regionale/lokale grenser, 

det ligger i hele ideen om relativ fattigdom, fattig i det miljøet du lever i. Da kan 

man få ulike fattigdomsgrenser i ulike regioner i Norge. Det vil mange synes er 

underlig og urettferdig.  En definisjon hvor man ikke er fattig i Oslo Øst men fattig i 

Oslo vest, vil møte protester.  Men at man er rik i et land og fattig i et annet når man 

har samme forbruksnivå, betyr at man sammenlikner ulike grupper når vi snakker 

om antall fattige i ulike land. En person som er nær fattigdomsgrensa i Fredrikstad 

vil kanskje ikke være det i Strømstad like over grensa. Den fattige fra Fredrikstad 

kan til og med handle billig i Strømstad, hvor han er rikere enn en ikke-fattig i 

Strømstad. Fattige mennesker i store deler av verden vil nok mene at de vi definerer 

som fattige i Norge er velstående, siden de har bolig, TV, mat og møbler. Men de er 

relativt sett fattige i Norge. 
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En måte å definere fattigdom på er ut fra det som kalles standardbudsjetter. Man 

setter opp en liste over hva familier i Norge bør ha eller ha adgang til, og  beregner 

hva  det vil koste for ulike familietyper. I slike modeller får man en diskusjon av hva 

folk trenger, og hva de normativt bør trenge. Hvor mye penger bør en familie bruke 

på TV? På ulike former for fritid? Er du fattig uten Tv? Uten flatskjerm?  Norske 

standardbudsjett regner f. eks med at alle barn bør være med i en organisert aktivitet, 

og har beregnet hva  det koster. Standardbudsjettene brukes ofte av sosialkontorer 

som en norm om hva søkere om støtte har rett på. Til standardbudsjettene  er det 

alltid normative diskusjoner: hvor går grensene for det som kan kalles relativ 

fattigdom? Hvor mye mer trenger en familie med fem barn enn en med fire? 

 

Fattigdom har også mange ulike sider. Barn som har foreldre som lever av trygd har 

større sjanse for å ende opp utenfor arbeidslivet enn de med foreldre i arbeid. For 

barna er  foreldrenes sosiale integrasjon like viktig som økonomisk nivå.. 

 

Fattigdomsanalysene viser at det ikke er noen enkel grense for fattigdom, og at 

overskrifter om at det er så og så mange fattige i Norge hviler på statistiske 

definisjoner.  Dette illustrerer at ”fakta” ikke forteller om fenomener direkte, de 

indikerer dem.  Data er indikatorer, som gis mening gjennom fortolkning og teori. 

Hvor mange fattige? Det bestemmes av de statistiske og normative grensene som 

settes.  Statistikk og andre typer data er ikke noe speilbilde av en gitt virkelighet, de 

er indikatorer som vi gir mening. De kjente indeksene som  konsumprisindeksen er 

en god illustrasjon til indikatorproblematikken, gjennom data på en rekke områder 

skal vi kunne identifisere pristigningen.  Hvilke data vi putter inn influerer svaret. 

Derfor er det ofte diskusjoner om hva som skal være med, nå har det f eks vært 

diskutert om ikke prisen på å kjøpe bolig bør med og ikke bare prisen på å leie bolig.   

 

”Data” gir ikke mening i seg selv, de gis mening, eller vi kan si det er da de blir til 

data. Noen ganger er det synlig at vi skaper dataene (eks: når er man fattig), andre 

ganger er det dagliglivets forståelse vi bruker og det er ikke så lett å se at data 
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”skapes”. Men problematikken er den samme. ”Virkeligheten” ligger ikke foran oss 

for bare å bli hentet opp. Den ligger der i en eller annen forstand, men forholdet til 

”fakta” er ikke så enkelt som vi ofte tror i dagliglivet.  

 

 

 

 

 


