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• 1. Noen generelle linjer i utvikling av begreper og 

forståelser, krav til gode teorier

• 2. Gjennomgang av Järvinen, Wacquant, Høigård

og Young



Utvikling av begreper 

• Tidligere sosiologi/kriminologi: om avvik og 
avvikere

• Gir en statisk forståelse

• Nyere sosiologi/kriminologi: maginalisering, 
eksklusjon, utstøting … 

• Mer prosessorienterte begreper.

• Mer relasjonsorienterte begreper. 

• 60-tallets stemplingsteori (Becker, Lemert, 
Goffman) introduserer relasjoner og prosesser 
men med de gamle begreper («production of
deviance», «deviant carreers» etc.) 



Alternative begreper

• Eksklusjon

- Franske aner, seiersgang i EU. 

- Bekvemt for å slippe å snakke om fattigdom? 

- Utvider fra økonomisk deprivering til også å 

omfatte sosial, kulturell, politisk, 

utdannelsesmessig, familiemessig, i forhold til 

borgerrettigheter.

- Innebærer det en avpolitisering eller ikke? 

- Skaper det opptatthet av grensen mer enn av 

fenomenet og produksjonen av det? 



Alternative begreper

Marginalisering

- Mer gradert, mindre dikotomt, mer bevegelse.

- Åpner også for forskjellige arenaer: sosialt, i 

forhold til arbeid, i forhold til politikk og 

borgerrettigheter. Mange studier av 

sammenhengen mellom marginalisering på 

forskjellige arenaer. 

• Utstøting

- Norsk kriminologi, svensk de «utslagna». Nok 

forbeholdt de mest marginaliserte. 



Utvikling av forståelser 

• Fra å finne feil hos avvikeren (genetisk eller 
sosialiseringsmessig

• … til å se på samspill med omgivelser

• Fra å anta at handling styres av individuelle 
disposisjoner som normer og verdier

• … via åpning for at muligheter også har betydning 
(Merton, A. Cohen …) eller at normer kan være 
etterrasjonaliseringer (Sykes & Matza)

• … til normgiverne og deres definisjoner av handlinger 
(stemplingsteori)

• … til å se på delkulturer, stil og identitet 
(Birminghamskolen)

• … til å se på strukturell determinering (marxisme)  



Krav til god teori:

• 1. At den bruker nøytrale og relevante begreper. 

• 2. At den har fatt i prosesser. 

• 3. At den griper både strukturelle føringer og 

individuelle disposisjoner, og gjerne samspillet 

mellom dem (både struktur- og aktørnivå). 

• 4. At den har fatt i både push og pull. 

(Eks. hvordan prostitusjon kan framstå som 

det beste alternativ for nettopp de som velger det.) 



Järvinen: Mål om konstruktivistisk teori

• Utgangspunkt i Berger og Luckmann: Den 

samfunnsskapte virkelighet.

• Grunnperspektiv som ligner Becker. 

• For B & L er det 3 grunnprosesser i samfunnet: 

- eksternalisering, når mennesker skaper 

institusjoner og symbolske universer

- objektivering, når dette menneskeskapte framstår 

som objektivt eksisterende

- internalisering, når dette tas inn i mennesket, så 

samfunnet bygges inn i individene. 



Margaretha Järvinen

• En sosialt konstruert verden er skrøpelig. Den 

kan endres og utfordres. 

• Sosiale avvik er slike utfordringer. (B & L har 

eksempelet med den heteroseksuelle mann i et 

homoseksuelt univers.)

• Et symbolsk univers er normativt og kognitivt –

det har viten om hva som skaper «patologi», 

hvordan det kan gjenkjennes og behandles. 

• Ekspertenes forklaring (eks «ADHD») reduserer 

trusselen mot vår virkelighetsoppfattelse. 



Järvinen

• Malcolm Spector & John I. Kitsuse: The Social 

Construction of Social Problems, NY, de Gruyter, 1987.

- skjelner mellom objektive forhold og definisjonen av dem

- objektive forhold er aldri sosiale problemer i seg selv, men 

kan bli det ved å bli definert som det

• ”The distinction between what we shall call the objective 

conditions and the definitions of them as a social problem 

… is central to our reformulation of the sociology of social 

problems. We shall argue that while the former has long 

provided the basis for the study of a wide range of social 

phenomena, … 



Järvinen / Spector & Kitsuse

“… the latter logically provides the subject matter for a 
sociology of social problems – subject matter that has been 
almost entirely ignored and unexplored”

“Thus, we define social problems as the activities of groups 
making assertions of grievances and claims with respect to 
some putative conditions. The emergence of a social 
problem, then, is contingent on the organization of group 
activities with reference to defining some putative condition 
as a problem, and asserting the need for eradicating, 
ameliorating, or otherwise changing the condition. The 
central problem for a theory of social problems, so defined, 
is to account for the emergence and maintenance of claim-
making and responding activities” 



Järvinen

• Fokus flyttes fra normbryter til normdefinerer

• … og fra hvorfor til hvordan

• Järvinen setter Spector & Kitsuse sammen med 

Becker og med Berger & Luckmann – og lander 

samme sted som Mary Douglas fra et helt annet 

utgangspunkt: Mennesker forsøker alltid å skape 

orden av kaos. Vi kategoriserer verden, og det 

som bryter med rammene, defineres som uorden. 

• Kategoriseringene framstår som objektiverte, 

naturlige og ikke menneskeskapte. 



Järvinen: Problem med konstruktivismen

• Scott: Ingen logisk sammenheng mellom 
normbrudd og reaksjon. Handlinger som objektivt 
sett ikke er truende, kan true vår 
virkelighetsoppfattelse, når ikke kan fortolkes 
meningsfullt (som moralske panikker). 

• MJ: Man kan ikke tillate seg å se bort fra 
objektive forhold. For så kan man ikke si noe om 
hjemløshet er større eller mindre problem enn før. 
Og kan ikke si noe om latente funksjoner uten å 
anerkjenne de manifeste. Heller ikke moralske 
panikker.   



Järvinen

• P Bourdieu står for en alternativ konstruktivisme, 

som kan romme objektive forhold. 

Nøkkelbegreper: 

- Doxa – ureflektert forståelse og aksept av den 

sosiale verden

- Illusio – overbevisningen om at det er verdt å 

investere seg i sosiale spill, engasjementet

- Felt – et avgrenset sosialt univers hvor man 

kjemper om samme symbolske kapital eller 

sosiale anerkjennelse



Järvinen / Bourdieu

Nøkkelbegreper: 

- Kapitalformer – økonomisk, kulturell, sosial og 

symbolsk

Kapital er urettferdig fordelt. Noen har derfor 

dårligere kort i de sosiale spillene, og det er de 

marginaliserte i MJs lesning av PB. De taper pga

mindre kapital og pga at de kapitalsterke også er 

de som får sette deres definisjoner gjennom – som 

definerer ens sosiale identitet, som «skoletaper», 

«stoffmisbruker» (= «dårlig mor») osv. 



Järvinen / Bourdieu

• Settes i sammenheng med vurdering av tid: De 
sosialt dominerende/kapitalsterkes tid er dyrbar, 
de marginalisertes tid skal bare slås i hjel. 

• I denne teori har både den objektive verden og 
oppfattelsen/definisjonen av den en plass. Derfor 
behøves ikke anførselstegn om de stemplede 
kategorier. 

• Stemplingen både speiler en reell sosial 
kapitalfordeling og er i seg selv en sosial realitet.

• MJ synes derfor PB gir bedre teori, men har også 
noe kritikk. 



Järvinen / Bourdieu

• PBs teori: konstruktivistisk strukturalisme eller 

strukturalistisk konstruktivisme. 

• Den sosiale verdens strukturer eksisterer 

uavhengig av vår oppfattelse av den, samtidig 

som vår oppfattelse av den sosiale verden, 

gjennom klassifikasjoner og skjemaer for 

persepsjon og vurdering også former strukturene. 

• Våre instrumenter til å oppfatte verden er preget 

av denne verden – det gjelder også våre 

kategoriseringer som forskere. Må ikke bare 

overta kategorier som «kriminell» osv. 



Loïc Wacquant

• Elev av Bourdieu, men har her mest fatt i den 

strukturalistiske siden av ham. 

• Begrepsfester den nye post-industrielle 

storbyfattigdommen som «avansert marginalitet».

• Peker på 4 logikker i denne: 

• 1. Makrososiologisk dynamikk: Fattigdom og 

større ulikhet på tross av økonomisk vekst. 

Økonomien integrerer flere høyt kvalifiserte meds 

flere ukvalifiserte støtes ut, uansett konjunkturer. 



Wacquant

• 2. Økonomisk dynamikk: Stor del av 

arbeidsstyrken er permanent skjøvet ut, ikke 

lenger reservearmé. Samtidig er fulltidsarbeid 

mindre utbredt, og flere har vanskelig for å leve 

av arbeidet. Lønn-for-arbeid-kontrakten er brutt 

ned. 

• 3. Politisk dynamikk: Nedbygging av 

velferdsstaten, innskrenkning av dens tilbud. I 

Skandinavia løfter utjevningsordninger de fleste 

over fattigdomsgrensen, i mindre grad i F, D, UK 

og US (synkende rekkefølge). 



Wacquant

• 4. Romlig dynamikk. Fattigdommen mer 

konsentrert i bestemte kvarterer. Disse 

demoniseres (territoriell stigma). 

Selvforsterkende prosess

• 1-3 gir strukturelle forklaringer på marginalisering. 

4 har også det konstruktivistiske med i form av 

hvordan oppfattelser og selvoppfattelser speiler 

og reproduserer strukturelle fordelinger. 

• Tre mulige svar: velferdsstatlige lappeløsninger, 

kriminalisering av fattigdom, rekonstruksjon av 

velferdsstaten. 



Cecilie Høigård

• Også en slags Bourdieuelev, og vil også fange 

både strukturer og bevissthet. 

• Bruker begrepet utstøtelse, kunne like godt hett 

marginalisering, da det er samme prosess-tanke. 

• Graffiti er stemplet som ulovlig, innebærer risiko. 

• Men ville heller ikke vært spennende hvis 

avkriminalisert … 

• Malerne jakter på anerkjennelse fra hverandre –

det driver fram estetisk flott (etter deres kriterier) 

og farefull maling. 



Høigård

• Straffenivået hevet.

• Stempling forsøkt forsterket. Moralske korstog. 

Fiendebilder.

• Lange fengselsdommer, store bøter og 

erstatninger. 

• Miljøet hives ut av uskylden, forråes: dop, vold, 

sosiale problemer. 

• Noen forandringer av strukturell art går sammen 

med forandringer på subjektivt nivå. Det påvirker 

rekrutteringen, miljøet og graffitien. 



Jock Young

• ”Betraktet man dem utenfra, kunne det være fristende å 
stille to samfunnstyper opp mot hverandre: de som 
praktiserer kannibalisme, dvs. de som ser det å absorbere 
visse individer ladet med farlige krefter som den eneste 
måte å nøytralisere dem på, versus dem som i likhet med 
vårt samfunn ikke tar i bruk antropofagi, men hva man 
kunne kalle antropoemi (av det greske emein, spy), og 
altså overfor samme problem har valgt den motsatte 
løsning, nemlig å utstøte disse farlige individene av den 
sosiale organismen gjennom å holde dem isolert enten en 
viss tid eller for bestandig, uten kontakt med 
menneskeheten, i anstalter opprettet med det mål for øye. 
Denne skikken ville vekke dyp avsky i de fleste av de 
samfunn vi kaller primitive.” Claude Lévi-Strauss



Young

• Ikke opplagt at kannibalisme/antopofagi er mer 
tolerant/humant enn antropoemi – eller omvendt. 
Og samfunn følger ikke kun et prinsipp. 

• Påstår at mens det moderne samfunn var tolerant 
overfor problemer men ikke overfor forskjeller. 
Dette tidfestes ca. som 1945-75, hvor trenden var 
å absorbere avvik (f eks rehabilitering av 
kriminelle) mens tanken om forskjellige verdier 
var uakseptabel. 

• (Høyst upresis tidsdiagnose, av samme samfunn 
som CLS betegnet som ekskluderingsorientert.) 



Young

• Senmoderne samfunn preget av verdipluralisme og 

multikulturalitet, men problemer som farlighet og 

kriminalitet kan ikke tolereres. 

• «Aktuar»-holdning: kalkulering med henblikk på 

risk/harm reduction. 

• Høyreorientert forklaring på kriminalitet ser 

sosialiseringsproblem, mens venstreorientert ser 

økonomi. 

• Allerede Merton har vist at begge forståelser er feil: 

Samme verdier, relativ deprivering, mål/midler. 



Young

• Vha CLS’ motstilling og metaforer kommer Young 

fram til at det senmoderne samfunn er bulemisk: 

Det spiser folk opp og spyr dem ut igjen.

• Samfunnet spiser alle opp gjennom inkludering i 

kommersiell og mediatisert kultur. Umulig å holde 

seg utenfor. (Men er nå det annerledes i enkle, 

små samfunn?) 

• Bruker nyere «underklasse»-studier som test for 

denne forståelsen. Motstiller Wilsons 

sosialdemokratiske forklaring mot Murrays 

konservative («for lite» / «for mye» velferdsstat). 



Young

• Ser enighet om at underklassen mangler de 

kulturelle ressursene for full samfunnsdeltagelse. 

Men stemmer det? 

• Nightingales analyse av unge, svarte menn i 

Philadelphias ghetto: Godt integrert i amerikansk 

kultur og drømmer. TV, reklamer, 

forbruksorientering, aksept av vold som løsning 

på problemer. 

• Mertons diskrepans verdier eller mål og 

muligheter eller midler fører til ekstra 

understreking av verdiene. 



Young

• Bulemisk: Kulturelt integrert, sosioøkonomisk 
ekskludert. 

• Fra Bourgois’ analyse av drugdealers
oppsummeres også at de er typisk amerikanske: 
forbruksorientert, ambisiøse, risikovillige, 
hardtarbeidende, ser eget ansvar for suksess og 
fiasko. 

• JY nyanserer litt, ved å også se på forskjeller 
mellom hovedkultur og subkultur,. Mener f eks at 
subkulturene overdriver machismo som 
kompensering. 



Kommentar til Youngs perspektiv: 

- Synes vi her får fint fatt i både de strukturelle 
betingelsers og de kulturelle forestillingers 
betydning. 

- Men litt  mye vekt på normer og verdier som 
styrende for handling etter min smak. 

- Og selv om jeg tror Merton har fatt i noe viktig i 
tanken om kulturelt fellesskap samtidig med ulike 
muligheter, er skillet vekt på mål vs. vekt på 
midler umulig å operasjonalisere. 

- 5. krav til god teori: At den skal være mulig å 
etterprøve. 


