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1. Innledning 

 

”Poverty, in any sense implying suffering, may be completely extinguished by the wisdom of 

society, combined with the good sense and providence of individuals” (Ryan, 1987) 

John Stuart Mill hevdet dette i sin berømte bok Utilitaranism i 1861. Kombinasjonen av 

samfunnets visdom og individers rett (og moral) kan fullstendig eliminere lidelse. I det 

moderne samfunnet kan en hevde at man har eliminert lidelsen fattigdom med tanke på sult. 

Poenget vil være at forståelsen av hva det vil si å lide har endret seg.   

 Etter den industrielle revolusjon og med 1800-tallets tiltagende individualisme, ble 

fattigdom oppfattet som ett utrykk for moralsk brist. Med demokratiseringen av samfunnet 

etter 1900-tallet (parlamentarismen) ble fattigdom i større grad oppfattet som sosial sykdom, 

samfunnet og strukturene fungerte ikke (Hagen og Lødemel 2004).      

Bekjempelse av fattigdom og sosial ulikhet er den grunnleggende ideen og 

begrunnelsen for oppbyggingen av velferdsstaten. Etter andre verdenskrig var det en bred 

enighet mellom de politiske partiene at med oppbygningen av den norske velferdsstaten skulle 

en sikre en rettferdig fordeling av levekår, og da spesielt i forhold til inntekt og formue. Man 

skulle eliminere inntektsfattigdom. Virkemiddelet var hele folket i arbeid. Et viktig aspekt ved 

rettferdig fordeling var at adgangen til posisjoner ikke skulle forhindres av sosiale eller 

økonomiske barrierer. Tanken som lå til grunn var altså at man skulle sikre like muligheter for 

alle (sjanselikhet) og ha en inntektsfordeling som var rettferdig. Det ble lenge tatt for gitt at 

bare den moderne sosialdemokratiske velferdsstaten modnet tilstrekkelig, ville problemer 

knyttet til fattigdom og sosial nød forsvinne av seg selv (Stjernø 1985). 

Arbeiderpartiets statsminister i 1979, Oddvar Nordli, uttalte at det var for første gang i dette 

landets historie, og for de andre nordiske land, at vi kan si bestemt at fattigdom og sosial nød 

er blitt utryddet. 20 år senere hevdet uttalte Oddvar Nordli, oppgitt, at dette ikke hadde skjedd. 

(Hagen og Lødemel 2004).  

Fattigdom er gjerne et begrep de fleste reserverer til andre verdensdeler eller en fjern 

fortid. Begrepet har likevel fått større oppmerksomhet innen media og den offentlige debatt i 

den senere tid. Den tiltakende oppmerksomheten ble rettet mot personer eller grupper som 

hadde økonomiske problemer. Økningen på antall sosialhjelps mottakere, tiltakende 

arbeidsledighet og gjeldskrisen ved inngangen til 1990-tallet ga legitimitet til å introdusere 

fattigdom som et samfunnsproblem (Aaberge m.fl. 1996).  

Fattigdommen ble først gjenoppdaget i Norge med publiseringen av Steinar Stjernøs Den 

moderne fattigdommen i 1985.  
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Innenfor modernitetsteori er den sentrale forestillingen at det foregår en tiltakende 

individualisering. Forfattere som Ulrich Beck (1997), Anthony Giddens (1984) og Zygmundt 

Bauman (1998) retter oppmerksomheten mot konsekvensene av endringsprosesser det vestlige 

samfunnet, dvs. hvordan institusjoner forvitrer, hvordan folks livsbetingelser og livsbaner 

endres, hvordan det moderne industrisamfunnets strukturer fragmenteres som en konsekvens 

av historisk endring.  

 Det moderne samfunnet som disse forfatterne beskriver og søker å forstå kan 

identifiseres med stikkord som; nye former for risiko, refleksivitet, radikal tvil, 

individualisering, globalisering, en vitenskap som har svekket autoritet, svekkende 

familieformer og identitetsdannelse. Disse tunge og omfattende prosessene er av en slik type 

at de griper inn i folks hverdag og gjør seg gjeldene i de fleste livssammenhenger. Fra den 

klassiske sosiologien var det grunnstrukturer og begreper som klasse, utdanning og kjønn som 

var avgjørende, og selv om vi fortsatt kan observere ulikhet gjennom slike forskjeller, er det 

ikke lenger disse som danner grunnlaget for viktige sosiale problemer individet måtte ende 

opp med (Krange og Øia 2005).  

 Utilitarismen blir normativ. Det er enkeltindividet som, gjennom sine valg 

prioriteringer, har ansvar for sin egen vanskelige situasjon. Individet har skyld. Med 

modernitetsperspektivet fokuseres fortsatt individers valg, men nå understrekes betydningen 

av ikke intenderte konsekvenser og andre begrensinger fra disse valgene og i modernitetsteori 

fordeles ikke skyld. Man kan likevel operere med aktør forklaringen på sosiale fenomener. 

Med bakgrunn i modernitetsteori stiller vi følgende spørsmål: I hvilken grad kan 

fattigdom være et utrykk for noe annet enn samfunnsmessige strukturer og sosial arv.?   
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2. Hva er fattigdom og hvordan kan fattigdom måles? 

 

2.1 Fattigdomsgrensen  

Hvordan skal fattigdom identifiseres? Dette er et spørsmål med ulike stridene oppfattninger. I 

Norge finnes det ingen offisiell definisjon på fattigdom. Det er langt fra noen enighet om en 

teoretisk definisjon og hvordan fattigdom skal operasjonaliseres. En objektiv grense mellom 

fattigdom og ikke-fattigdom finnes ikke. Siden begrepet i seg selv er stigmatiserende og 

belastende, vil det være ideologiske og politiske føringer på hvor en velger å sette grensen. 

Dessuten vil slike valg være avhengig av hva vi oppfatter som en akseptabel levestandard og 

forbruksnivå til enhver tid. Grensen en eventuelt velger vil også være avgjørende for antallet 

fattige i et samfunn (Stjernø 1985). 

 

2.2 Absolutt og relativ fattigdom  

Fattigdom ble lenge oppfattet som et absolutt fenomen. Ved denne tilnærmingsmåten ble kun 

de som var offer for sult, kulde, fravær av grunnleggende materielle goder som bolig og klær 

oppfattet som fattige. Den absolutte fattigdomsgrensen er en konkret og målbar form hvor kun 

de som opplevde lidelser i form av fravær fra disse godene, klassifisert som fattige. Ved 

absolutt tilnærming teller man antall kalorier et menneske måtte trenge for opprettholde seg 

selv og sin stemmeberetighet. En slik tilnærming til å forstå fattigdom som et problem er lite 

hensiktsmessig i et samfunn med en velutviklet velferdsstat som i Norge (Hagen og Lødemel, 

2004). I bistandssammenheng kan det fortsatt være relevant å telle kalorier. Derfor oppereres 

det fortsatt med en absolutt fattigdomsforståelse som grunnlag for praksis (f. eks 

nødhjelpskonsepter). Men i internasjonal statestikk har definisjonen av relativ fattigdom 

overtatt ”hegemoniet”. 

 En mer fruktbar tilnærmingsmåte er å forstå fattigdom som et relativt problem. 

Ekstrem økonomisk knapphet i lys av det samfunnet en lever i og hvor en faller under det som 

betraktes som det minste akseptable nivå for forbruk og sosial deltakelse. Fattig er altså den 

som opplever å mangle det de fleste har. Fattige må altså avstå fra å delta i aktiviteter og avstå 

fra goder som de fleste av oss tar som en selvfølge, og de må avstå fra alt dette fordi de ikke 

har tilstrekkelige ressurser til å skaffe seg det. Den fattige rår over så små ressurser at deres 

livssituasjon blir svært avvikende fra andres livsutfoldelse (Hagen og Lødemel, 2004).  

 Det avgjørende blir altså hvordan man ligger sammenliknet med det store flertallet i det 

samfunnet man selv hører hjemme i. Relative mål er heller ikke uproblematiske, fordi enkelte 
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samfunn har så høyt konsumnivå i gjennomsnitt at fattige der, etter en fast målestokk, 

nærmest lever som grever gitt standaren i fattige land.  

Hagen og Lødemel (2004) peker dessuten på det mange vil oppfatte det som ”absurd” at alle 

minstepensjonister faller under grensen for inntektsfattigdom i Norge  

(som er medianinntekten).    

 

2.3 Direkte og indirekte mål 

Ved å legge vekt på de manglende materielle ressurser og lav inntekt som mål på fattigdom, 

kalles dette gjerne et indirekte mål på fattigdom. De direkte fattigdomsmålene legger vekt på 

hvilket forbruk man har eller hvilket liv man lever (Ringen, 1998) Begge tilnærmingene har 

fordeler og ulemper. Hvis en benytter et direkte mål vil de som har et lavt forbruk, men 

allikevel har høy inntekt å bli regnet som fattig. Hvis han eller hun velger en minimalistisk og 

sparsommelig livsstil, er man da fattig? Dersom en legger vekt på indirekte mål, som er valgt 

i denne oppgaven, altså inntekt, vil det hevdes at personer i ulike livsfaser kan ha ulike behov 

og dermed ikke oppnår samme velferdsnivå med samme inntekt.  

Diskusjonen om hvorvidt en skal bruke en absolutt versus relativ fortolkning av 

fattigdom har i hovedsak avspeilet forholdet mellom amerikansk og europeisk forståelse av 

fenomenet. USA er det eneste rike land som fortsatt benytter en absolutt tilnærming til å 

bestemme fattigdomsgrenser. De fleste i dag som forsker på levekår velger en relativ 

tilnærming (Stjernø 1985). Det er den relative tilnærmingen som også her vil være 

utgangspunkt for artikkelen. 

 

2.4 Objektiv og subjektiv fattigdom 

Videre vil det også være fruktbart og en nødvendighet å gjøre rede for objektive og subjektive 

mål av fattigdom. Ved bruk av objektive mål på fattigdom spiller det ingen rolle hvorvidt en 

oppfatter seg selv som fattig eller ikke. Den som har en objektiv registrert inntekt lavere enn 

for eksempel halvparten av medianinntekten, er fattig, uansett hva person selv betrakter om 

sin økonomiske situasjon. Hvorvidt skal forskerens inntektsgrenser og eventuelle andre 

kriterier og den selv oppfatte seg som fattige for at fattigdomskriteriet skal være oppfylt? Er 

en fattig hvis en faller under forskerens inntektsgrense, men ikke selv oppfatter seg selv som 

fattig, men føler at en disponerer en tilfredsstillende økonomi. Den subjektive fattigdommen 

tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av egen situasjon når man skal skille mellom de 

som er fattige og de som ikke er det. Fattigdomsbegrepet er negativt ladet og vil nok oppfattes 

som stigmatiserende og siden de fleste trolig ønsker å ha et positivt bilde av seg selv, vil nok 



 7 

mange nødig bruke begrepet fattig om seg selv. Det er også hevdet at folk tilpasser seg sin 

situasjon over tid og vil derfor miste enkelte handlinger fra sitt repertoar, det ville kunne være 

å unnlate deltakelse på den sosiale arenaen (kino, teater, konsert osv.).  

Når jeg har i dette essayet har spurt om informantene har måttet unnvære det ene eller andre 

av økonomiske grunner, var et gjentakende svar at det lå andre grunner til valget, enn den 

økonomiske. Innenfor psykologien/velferdsforskningen finner vi kognitiv disonnans. Et 

aspekt ved dette er at preferanser tilpasses realitetene. Blir det dårligere tider, utvikler 

individene beskjedne ønskemål, for å tilpasse sine forventninger til det de opplever og erfarer.  

På bakgrunn av folks vurdering av seg selv som velstående eller fattig legges det mindre vekt 

på subjektiv fattigdom i denne oppgaven. Opplevelsen av behov påvirkes av økonomi, hvor 

de med dårlig råd vil kunne oppleve regelmessige goder som luksus. I enkelte sammenhenger 

har mennesker som ikke har muligheter til å oppnå et gode, for eksempel gå å opptre på den 

sosiale arenaen, en tendens til å nedvurdere dette godet. Begreper ”høyt henger de, og sure er 

de” spiller nettopp på dette fenomenet (Elster 1983). Også i forhold til besøk på for eksempel 

kino kan det være slik at de som har begrenset økonomi forklarer sine sjeldne kinobesøk med 

at de ikke har behov for å se film i stort format.  

 

2.5 Lavinntekt som mål  

Videre er det utilstrekkelig inntekt som er det vaneligste måten å måle fattigdom på, selv om 

det finnes andre dimensjoner vil penger være den mest sentrale siden lav inntekt betyr at 

mange aktiviteter og goder blir uoppnåelig. Penger er utrykk for suksess i arbeidsmarkedet og 

kan konverteres til suksess på andre områder som boligmarkedet. Pengene bestemmer 

hvordan vi kan presentere oss ovenfor andre gjennom klær og utseende. Samtidig avgjør de 

hvor vi ferdes og med hvem. Pengene konstruerer rammene for vår egen selvutfoldelse. 

Verdimåleren i et kapitalistisk samfunn er økonomisk kapital (Stjernø 1985).  

Det er i dag internasjonalt utbredt å sette fattigdomsgrensen til halvparten av en 

disponibel medianinntekt pr. person.  

 

Medianinntekten er den inntekt som ligger akkurat midt i inntektsfordelingen. Halvparten av 

alle inntektstakere har inntekt over dette nivået, den andre halvparten under. Inntekt omfatter 

arbeidsinntekt og sosiale overføringer, minus skatter, altså den inntekt personen faktisk kan 

anvende til forbruk (Hagen og Lødemel 2004:214). 

 

 Inntekten er i utgangspunktet det husholdningen kan forbruke uten at formuen blir 

redusert. Den vaneligste datakilden når en studerer fattigdom vil være inntekts- og 
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formuesundersøkelsene. Dette er utvalgsundersøkelser som i hovedsak bygger på 

opplysninger fra selvangivelsen. Inntekt utover selvangivelsen omfatter alle former for direkte 

bytter som uformelle utvekslinger gjennom sosialt nettverk, ulønnet husarbeid, dette vil også 

være et tilskudd til husstandens økonomiske ressurser. I fattige land (og i det tidligere 

Øst-Europa) var dette meget viktig for opprettholdelsen av konsumnivå. Et videre og nokså 

vesentlig aspekt ved inntektsfattigdom er hvorvidt et individ velger å arbeide svart. Det er 

også slik at individualistiske mål ikke fanger opp ”stordriftfordelen” ved det å bo og 

konsumere sammen med andre (i familien, grupper, kollektiver osv.) 

Begrunnet i artikkelens omfang vil ikke slike data bli presentert her, men kan i utgangspunktet 

belyses gjennom tidsnyttingsundersøkelsene (Aaberge m.fl. 1996). Videre skal vi se på ulike 

perspektiver for forståelse av fattigdom.  

 

3. Perspektiver for samfunnsforståelse 
 
I vitenskapsteori oppfattes teorimangfoldet som utrykk for faglig umodenhet. Denne retningen 

tenker seg at utviklede fag domineres av ett og bare ett paradigme (som for eksempel 

sosialøkonomien gjør). Alternativt kan man argumentere for at humanistiske fag må ha 

perspektivmangfold i sin kim. Når man har besvart et spørsmål, sier Weber, vil nye spørsmål 

trenge seg på, spørsmålene er på sett og vis viktigere enn svarene. Dermed unngår man ikke 

perspektivene som grunnleggende faglig tilnærming. En av de sentrale teoretiske 

diskusjonene er forholdet mellom struktur og handling. Debatten kan også kalles for forholdet 

mellom system og agent, eller forholdet mellom individ og samfunn. Diskusjonens kjerne er 

at den sosiale virkeligheten kan forstås på (minst) to ulike måter, enten ut i fra samfunnets 

strukturer eller ut i fra enkeltmenneskets handlinger.  

 
3.1 Struktur 
 
Sosiologer har konsentrert seg om hvordan samfunnets strukturer i stor grad påvirker hvordan 

vi lever våre liv. En kapitalistisk økonomi og en sterk, moderne stat legger sterke føringer på 

hvordan vi lever våre liv. Vi begynner på skolen når vi er seks år gamle, inntrer som oftest i 

arbeidslivet ved 20-årene, stifter familie og pensjonerer oss i en alder av omtrent 67år.  

Man tenker seg samfunnets strukturer bestemmer over våre liv. I tillegg virker det som om 

samfunnet lever og reproduserer sitt eget liv, med innbyggerne som gisler eller marionnetter. 

Metoden for å forstå forholdet mellom samfunn og individ er å beskrive samfunnets strukturer 

og mekanismer. Den metodologiske kollektivismen har sosiale institusjoner og kollektiver 
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som utgangspunkt og analyseobjekt. Denne metoden bygger opp under og styrker troen på at 

alle sosiale mikrofenomener kan tilbakeføres til kollektiver. Ut fra slik metode vil en 

tilbakeføre fattigdom som en konsekvens av samfunnets oppbygging og dens strukturer 

(Nygård, 2001). Strukturelle forklaringer vil kunne knyttes til langtidsarbeidsløshet eller en 

marginal posisjon i arbeidsmarkedet som er varig, funksjonshemning eller uførhet. Et 

samfunn bygget opp på et økonomisk system som kapitalismen, kan man tenke seg at 

markeder produserer ulikhet og at det er begrensninger i antall ettertraktede posisjoner i 

samfunnet. Vil da en naturlig konsekvens av den økonomiske strukturen være at noen blir 

offer for fattigdommens lidelser? Reproduseres fattigdommen over generasjoner, er fattigdom 

i et strukturalistisk perspektiv et utrykk for sosial arv?    

 
  
3.2 Handling 

 

Noen sosiologer hevder at samfunnet egentlig ikke eksisterer, i hvert fall ikke uten individene. 

Det er bare individer som handler, og de handler ut i fra sine egne muligheter og ønsker, ikke 

som samfunnets slaver. Handlingene skaper samfunnet. Disse sosiologene mener en kan ikke 

drive seriøs forskning ved å betrakte en død ting som samfunnet som en enhet som lever sitt 

eget liv. For å forstå samfunnet, endring og reproduksjon av mønstre på makronivå, må en ta 

utgangspunkt i folks handlinger, deres muligheter og ønsker. En viktig forestilling innenfor 

moderne samfunnsvitenskap er at moderne samfunn i høyere grad enn tidligere samfunn 

tillater at menneskene fritt skaper seg en individualitet, identitet (Krange og Øia 2004). Med 

individualitet menes det, egenskapene et individ skiller seg overfor andre individer. Spesielt 

gjelder kjennetegn som den enkelte selv har tilegnet seg og uttrykker seg gjennom. Det består 

også en tett sammenheng mellom menneskets individualitet og dets muligheter, evne og vilje 

til at ta selvstendige beslutninger. Vil da fattigdom være et utrykk for individuell ulykke? 

Videre skal vi se nærmere på hvordan Ulrich Beck, Anthony Giddens, Zygmundt Bauman kan 

bidra til forståelse av fattigdommens individuelle karakter.   
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4. Individet og det moderne 

Innen objektivistiske retninger, som strukturalisme, poststrukturalisme og funksjonalisme 

vektlegges samfunnet eller strukturens dominans over aktørene. Den motsatte retningen, 

subjektivistiske perspektivet vektlegges den menneskelige atferds bevisste og intensjonelle 

karakter (Grimen 2004). Videre skal vi se nærmere på tre kjente modernitets tenkere, Becks 

analyse av risikosamfunnet, Baumans teori om ”Human Waste” og til slutt en konsensus 

tilnærming fra Giddens, teorien om strukturering.   

 

4.1 Ulrich Beck – Risikosamfunnet  

Etter å ha arbeidet med arbeidsmarkedsanalyser og i særlig grad sosiologiens rolle i dette 

fagområde frem til begynnelsen av 1980'årene, utga Beck i 1986 sin banebrytende bok 

Risikogesellschaft. Med analysen av risikosamfunnet markerer Beck seg som fremtredende 

samfunnskritiker og debattør. I sin analyse finner han en tiltakende individualisering som 

skaper nye risiki for den enkelte. Et stigende allment kunnskapsnivå, hevder Beck utgjør 

grunnlaget for en svekket autoritet i synet på vitenskapen. Dette er en del av en 

individualiseringsprosess, som er risikosamfunnets andre side.  

Den andre siden er med Becks ord «det egentlige moderne», hvor han beskriver en 

stigende individualisering. Utvikling på den historiske bakgrunn, som de moderne 

velferdssamfunn har skapt i form av å sikre de mest basale delene av levevilkårene, samtidig 

innført sikringer mot sosiale risiko som arbeidsløshet og alderdom.  

Stigende individualisering skjer på bakgrunn av en rekke forandringer i samfunnets sosiale 

struktur, hvor sosiale klasser, familieformer, tradisjoner, normer får mindre og mindre 

betydning for den enkeltes organisering av sitt eget liv. Der er i følge Beck snakk om en 

omfattende frihet til at planlegge å velge selv, men det er samtidig forbundet med en 

opplevelse av, at en stigende grad av risiko trenger inn i hverdagslivet hos den enkelte. Der er 

mange muligheter for å velge, men i motsetning til tidligere tider kan utfaldet av de enkelte 

valg ikke forutses i større omfang. Kjernefamilien er for eksempel ikke lenger en fast og 

forutsigbar livsform, karrieren er ikke lenger sikret ved en fast ansettelse i det offentlige osv 

(Beck 1997). Poenget her er at fortidens strukturelle tvang, som ble oppfattet som et mareritt 

av den opposisjonelle og frihetselskede kjetter, representerte tryggheten i tilværelsen for den 

konforme, for hverdagsmenneske.  
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4.3 Zygmunt Bauman – Human Waste 

Den polsk-engelske sosiologen Zygmunt Bauman, som leses av mange over hele kloden, 

bruker betegnelsen «human waste», eller det å være overflødig som menneske. For ham er et 

visst omfang av «human waste» et særtrekk ved det kapitalistiske økonomiske systemet, eller 

ved moderniteten som samfunnsform. Det er rett og slett slik at denne samfunnsformen 

produserer overflødighet, om enn på forskjellige måter gjennom skiftende historiske perioder. 

Fra industrireisningens glansdager, fram mot toppunktet for industriens andel av 

sysselsettingen på 1970-tallet, det Bauman kaller den tunge moderniteten, har kapitalismen 

alltid vært avhengig av å ekspandere, skape nye rom og nye markeder både innenfor og 

utenfor de vestlige kjerneområdene. Landsbygda ble trukket inn i vareproduksjonen, 

jordbruket ble mekanisert og arbeidskraft ble frigitt til industrien og ny etterspørsel ble 

dannet.   

 Baumans poeng er at overflødigheten i dag, i det han kaller postmoderniteten eller den 

flytende moderniteten, har antatt en annen karakter. I de vestlige kjerneområdene har det 

oppstått en ny form for sosial underklasse av individer som har et marginalisert forhold til 

arbeidslivet og som heller ikke besitter resurser til å delta i nye former for konsum, en av 

postmodernitetens kjernevirksomheter. De er utstøtt på en ny måte, hevder han. Med Bauman 

er det ikke lenger nytt rom å erobre, den globale kapitalismen har trengt inn i klodens mest 

bortgjemte områder. Arbeidsledige, asylsøkere, flyktninger, kriminelle, rusavhengige, alle 

som ikke er "brukbare" og samfunnsnyttige, blir overflødige. Den moderne kapitalismen 

skaper kroniske overskudd av arbeidskraft, mennesker det rett og slett ikke er behov for 

(Bauman, 1998). 

 

4.2 Anthony Giddens – Struktureringsteorien 

En av de mest leste teoretikerne innen moderne sosiologi er den engelske sosiologen Anthony 

Giddens. I likhet med Pierre Bourdieu og Jurgen Habermas har Giddens funnet retningene 

eller perpektivene innenfor sosiologi og samfunnsteori for ensidige. Giddens 

strukutreringsteori tar utgangspunkt i struktur/aktør eller individ/samfunn problematikken. 

Teorien er opptatt av produksjon og reproduksjon av sosialt liv. Den gjensidige 

sammenhengen mellom aktør og struktur. Hovedpoenget er at kollektivet (strukturen) og 

individuelle handlinger henger tett sammen og gjensidig former og påvirker hverandre. 

Strukturene virker begrensende på aktørenes frihet og aktørene skaper strukturene gjennom 

sine handlinger. Sosial praksis skaper og gjenskaper sosiale strukturer som igjen påvirker den 

sosiale praksis, slik resonnerer i tråd med Giddens også Baumann (Bauman 2004). 
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 Giddens forklarer at det strukturelle perspektivets feiltakelse er at den betrakter 

utgangspunktet for handling som bestemt av fenomener som aktørene selv ikke er bevisst 

over. Den motsatte feilen som begås av perspektivet som tar utgangspunkt i individet er hvor 

samfunnet ses på som et manipulert resultat av de menneskelige aktørene. Giddens forklarer 

videre at selv om aktørene er bevisste mennesker, er de begrenset av både underbevisste og 

utilsiktede konsekvenser av handling (Giddens 1984).  

 

5. Fattig i det moderne Norge - Metode 

Med utgangspunkt i målene for fattigdom skal vi her prøve å se fattigdom empirisk ut i fra 

inntekts og formueundersøkelser utført av Statistisk Sentralbyrå. Ved å benytte sekundær data 

fra Statistisk Sentralbyrå, kan vi tallfeste fattigdom ut i fra definisjonene som vi tidligere har 

diskutert. Videre kan vi sammenligne variabler for eventuelt å avdekke årsaker til ekstrem 

økonomisk knapphet. Vi har også utført en kvalitativ undersøkelse hvor et lite utvalg på 4 

sosialklienter er intervjuet for økt selvforståelse og forklaring. 

 

5.1 Fattigdommens omfang og varighet? 

Når vi sammenligner med andre europeiske land har Norge en liten andel av befolkningen 

med årlig lavinntekt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at den laveste andelen med lavinntekt 

i Europa finnes i de nordiske landene. Det må likevel påpekes at en slik relativ definisjon av 

lavinntekt som her ligger til grunn skjuler det faktum at lavinntektsgrensen vil være betydelig 

høyere i et ”rikt” land, sammenlignet med et ”fattig” land. Lavinntektsgrensene er utarbeidet 

på bakgrunn av mediangjennomsnittet for en treårsperiode, der beløpene er hentet fra den 

årlige inntekt- og formuesundersøkelsen. For å ha ved vedvarende lavinntekt må en person ha 

en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt (per forbruksenhet) som i en treårsperiode 

var lavere enn lavinntektsgrensen. 

 Statestikkens grunnlag er de årlige inntekts- og formuesundersøkelsene for 

husholdninger. Disse utvalgsundersøkelsene som i årene 1996-2003 omfatter fra om lag 

10 000 til 28 000 husholdninger. Ved dette datagrunnlaget er det mulig å belyse endringer 

som finner sted over tid. I datagrunnlaget inngår også et panel av personer som har blitt fulgt 

over flere år (SSB). 
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Tabell 1. Utviklingen i vedvarende lavinntekt. 1996-2003. Andel personer med ekvivalentinntekt under 

henholdsvis 50 og 60 prosent av mediangjennomsnittet i perioden. To ulike ekvivalensskalaer. 

 

Periode       OECD-skala 

50 prosent         60 prosent   

          EU-skala 

50 prosent              60 

prosent 

Antall 

observasjoner 

1996-1998 2,4 7,5 4,0 9,7 17 351 

1997-1999 2,3 6,8 3,7 9,0 17 334 

1998-2000 2,1 6,1 3,4 8,8 17 214 

1999-2001 2,2 6,1 3,3 8,5 17 162 

2000-2002 2,7 6,6 3,7 9,0 17 259 

2001-2003 2,9 6,5 4,0 8,9 17 339 

      Inkl også studenter 1. 

 

1996-1998 2,0 6,8 3,5 8,9 17 204 

1997-1999 1,9 6,2 3,1 8,1 17 187 

1998-2000 1,7 5,6 2,9 8,2 17 089 

1999-2001 1,8 5,5 2,8 7,8 16 999 

2000-2002 2,1 5,9 3,0 8,1 17 073 

2001-2003 2,4 5,8 3,3 7,9 17 110 

Eksl studenter. 

1. Personer som bor alene siste året i perioden og som mottar studielån. 

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger, Statistisk sentralbyrå. 

 

Vedvarende lavinntekt ved bruk av definisjonen til Eu får vi en medianinntekt per 

forbruksenhet som for treårsperioden 2001-2003 var på 210 400 kroner i gjennomsnitt per år 

(omregnet til 2003-kroner). Dette betyr at lavinntektsgrensen (60 prosent av 

mediangjennomsnittet) for en enslig person vil være 126 000 kroner, omregnet til 2003-

kroner. OECDs definisjon gir tilsvarende en medianinntekt i treårsperioden som omregnet til 

faste priser i gjennomsnitt var på 175 100 kroner. For OECDs lavinntektsgrensen for en enslig 

person være omlag 88 000 (SSB). Omfanget størrelsesorden eller den norske fattigdommen er 

i tallmessig omfang svært liten, og i internasjonal perspektiv, blant den laveste i verden. 

Norge har i stor grad lykkes med å utrydde stort omfang av varig lavinntekt.  

Trygdeordninger og den aktive sysselsettingspolitikken er et sikkerhetsnett som sikrer inntekt 

og tjenestebehovene til det store flertallet (Hagen og Lødemel 2004). 



 14 

 Av tabell 1 kan vi fortsatt observere henholdsvis et par-tre prosent av befolkningen som ikke 

blir fanget opp av velferdsstatens sikkerhetsnett.  

 

5.2 Sosialhjelpsmottak som fattigdomsindikator – Intervju av fire mottakere 

En fremgangsmåte for å beregne fattigdom, vil være å ta utgangspunkt i de som mottar 

den offentlige minstesikringen, sosialhjelpen. Denne stønadsformen er den som i størst grad 

blir forbundet med fattigdom, i mange sammenhenger settes sosialhjelpsmottak på lik linje 

som det å være fattig. Benyttelse av et slikt tilstak som sosialhjelp har i Norge variert over tid, 

det var i 2000 cirka 127 000 mottakere av sosialhjelp (Melby og Mørk 2000). 

Ved å intervjue sosialhjelpsmottakere var muligheten for å oppdage noe nytt ved 

fenomenet fattigdom som videre skulle kunne belyse ulike nye former for forståelse. I denne 

artikkelens omfang er det her konsentrert rundt fire intervjuobjekter. Hvor metoden som er 

valgt er å benytte et semi strukturert eller delvis strukturert intervju, en overordnet 

intervjuguide som utgangspunkt hvor spørsmål og rekkefølge kunne varieres.  

De ulike dimensjonene som var undersøkelsens bakgrunn (se vedlagt intervjuguide) 

var historikk, altså opplevelse av hvordan aktøren selv hadde kommet i uføret. En 

tidsdimensjon hvor spørsmålet var knyttet til hvordan opplevelsen av enten for mye eller for 

lite tid ble spurt. Den tredje dimensjonen tok opp spørsmålet rundt sosial deltakelse, hvorvidt 

en måtte frivillig eller ufrivillig oppgi goder som andre tar for gitt. Fjerde dimensjon tok for 

seg holdninger, spesielt i forhold til eventuell skyldfølelse ovenfor å måtte søke om 

sosialhjelp og hvorvidt de følte at de var selv var skyld i sin livssituasjon. Den siste 

dimensjonen og trolig den viktigste var hvordan aktørene selv oppfattet sine fremtidige 

muligheter. Resultatene av undersøkelses vil bli formidlet senere i artikkelen gjennom 

analysen mellom teori og empiri. 

Gjennom de forskjellige dimensjonene som er her ønsket å belyse gjennom artikkelen, 

bygger på at del temaene inngår i det overordnede forskningsspørsmålet. Ved å intervjue om 

et tema som fattigdom kunne det virke støtende på deltakerne, tilpassning ble derfor viktig, en 

delvis strukturert intervjuguide ble altså benyttet for å skape en god balanse mellom 

standardisering og fleksibilitet (Johannesen m.fl, 2002). 

Knyttet til oppgavens tema var det essensielt og viktig å vise ekstra varsomhet i 

forhold til spørsmål knyttet til opplevelser siden fattigdom kan berøre andre i form av pinelige 

og skamfulle aspekter. Rammen eller situasjonen rundt intervjuet ble også i stor grad 

gjennomtenkt. Rammen som ble brukt i denne undersøkelsen var ansikt til ansikt relasjon 
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hvor intervjuer og informant benyttet samtaleform under rolige kafé omgivelser. Stedet og 

omgivelsenes betydning ble vektlagt i stor grad.  

Ved dokumentering av intervjuet ble det benyttet opptager/diktafon og skriftlige notater. På 

bakgrunn av oppgavens omfang er ikke intervjuene transkribert, men viktige utdrag vil videre 

bli presentert. Metoden er fenomenologisk-hermeneutisk orientert (Johannesen m.fl, 2002). 

 Gyldigheten også kalt validiteten og verdien av de uttalelsene som mottas fra 

informantene kan reflektere kvaliteter hos intervjueren. Hvordan intervjueren responderer i 

forhold til informanten er viktig å være bevisst på som forsker. Verbale og kroppslige 

responser på uttaleser og svar fra informanten vil altså være viktig i en intervjusituasjon. 

Videre ville påvirkning gjennom det som også er kalt intervjueffekt være en viktig faktor som 

ble nøye gjennomtenkt, det ville være seg alt fra ikke å stille ledene spørsmål å unngå å kle 

seg veldig forskjellig. Med temaet ville fattigdom det å kle seg med det flotteste og dyreste bli 

galt. Intervjuets form og innhold ble i størst mulig grad overlatt til informantene slik at som 

intervjuer tilpasset jeg meg mest mulig deres ”sfære”. På denne måten var det ønskelig at 

informantene skulle føle seg mer hjemme i intervjusituasjonen, og dermed i større grad være 

villige til å kunne formidle sine meninger. Intervjuene ble videre utført anonymt på grunnlag 

av det sensitive tema som undersøkes. Ved å benytte seg av kvalitative undersøkelser er det 

også viktig å påpeke at forskeren som oftest forholder seg kun til et lite antall personer blant 

en større gruppe mennesker. Det vil derfor være problematisk og la analysen gjelde andre 

individer en de som faktisk er med i undersøkelsen (Hellevik 2003). 

Fordelen med en eksplorerende tilnærming er at gjennom forskningsprosessen kunne 

variere spørsmål, forfølge resonnement, gå i dybden, eventuelt endre eller endre fokus, 

innfallsvinkel og spørsmål underveis i intervjuprosessen slik at metodens fylde ble rikt og at 

en endte opp med et variert datamateriale (Johannesen m.fl. 2002). Denne tilnærmingsmåten 

ga større muligheter til å undersøke store og kompliserte helheter. Ved at man fokuserer seg 

om få undersøkelsesenheter vil forskeren altså få anledning til å kunne forfølge, utvide og 

utdype forhold ved problemstillingen, for å kunne danne seg et mer helhetlig bilde av sitt 

temaområde: 

"Kvalitative data og metoder har sin styrke i det å få frem totalsituasjonen. Slike 

helhetsfremstillinger åpner for økt forståelse for sosiale prosesser og sammenhenger" 

(Holme og Solvang 1991:77). 
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6. Knapphetstyranniet 

 

 6.1 Opplevelse av fattigdom  

 Respondentene levde under det som var opplevd som et knapphetstyranni med hårfine 

balanseganger mellom inntekter og utgifter. Det å måtte snu og vende på hver krone, frykten 

for små endringer som kunne gjøre alt verre. Metaforer respondentene brukte om deres 

opplevelser var; ”Fjellklatring der underlaget svikter”, ”svømmetur så sliten og lang at en 

ønsker å drukne”. Opplevelse som utrykkes kan beskrives med ord som hjelpeløshet, panikk, 

følelse av å være overlatt til seg selv, kontrolltap og tap av mulighet til å kunne styre og velge 

sin egen fremtid.  

 Oppsummert vil nok mange av disse følelsene hos respondentene kunne tilbakeføres 

til en svekket autonomi. Svekket følelse og tro på kontroll over valg og egne handlinger. 

Denne opplevde reduserte autonomi følelsen gjorde seg spesielt synlig i forhold til klientrolle, 

inntektssituasjon, gjeldssituasjon og spesielt i forhold til kjøpekraft. Respondentene hadde 

ikke tilstrekkelig økonomi til slikt som vi andre gjerne tar for gitt som å kunne abonnere på en 

avis. Respondentene opplevde at andres vurdering av dere selv var negative i forhold til 

sosialklienter eller fattige hvor det oppleves som et personlighetstrekk og moralske 

egenskaper. Respondentene vektla konstant hvorvidt det føltes som om andre syntes at de var 

verdiløse, late, arbeidssky, kravstore, dumme og mislykket.  

 En observasjon uten påvirkning fra meg var at på venterommet var flertallet enig om 

hvor stor uvilje det var fra det offentlige kontoret til å gi ut økonomisk bistand. Det kunne 

virke som om klientene følte seg dårlig behandlet på et vis. Under intervjuene ytret alle fire 

respondentene den dårlige behandlingen de hadde fått, først og fremst i forhold til å kunne 

komme seg ut av uføret.  

 Som vi tidligere har sett er det i følge Beck snakk om en omfattende frihet til at 

planlegge å velge selv, men det er samtidig forbundet med en opplevelse av, at en stigende 

grad av risiko trenger inn i hverdagslivet hos den enkelte (Beck, 1997). Opplevelsene de 

sosialklientene som her er intervjuet kan vi lett se at reflekteres Becks analyse av 

risikosamfunnet. De følte at deres valg gjenspeilet deres dårlige inntektssituasjon, men 

samtidig var deres valg begrenset av andre. En kvinne i 40 årene utrykte; ”at noen rett å slett 

var heldigere enn andre.” Kvinnen uttrykte at det verken var hennes valg alene som var 

årsaken, men i et gjensidig forhold til omgivelsene, struktur.  

 Arbeidsledige, asylsøkere, flyktninger, kriminelle, rusavhengige alle som ikke er 

"brukbare" og samfunnsnyttige blir overflødige i følge Baumann i teorien ”Human Waste”. 
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Ved å anvende Baumans teori på mennesker som er satt ”utenfor” eller altså er marginalisert, 

vil spesielt utsagnet fra en innvandrer i 20 årene være passende; ”det er ikke plass til meg” 

også denne informanten vektla sine handlingsvalg, men ved å henvise til plass eller rom vil 

det kunne tilbakeføres til omgivelser som virker begrensende. 

 Ved å tolke respondentenes holdninger er et spesielt funn sosiologisk interessant, 

hvorvidt de følte at de selv var ansvarlig. Informantene under ett hevdet at de ikke var selv 

ansvarlig for uføret de hadde så uheldig hadde havnet i, men vektla som sagt omgivelsene 

samtidig som det var tilfeldighetene rundt deres valg. Giddens ville dermed med sin 

struktureringsteori forklare at selv om aktørene er bevisste mennesker, er de begrenset av 

både underbevisste og utilsiktede konsekvenser av handling (Giddens 1984). 

 Videre tilbakeførte alle respondentene sitt uheldige utgangspunkt til en tidligere 

handling som årsak, det var seg tap av ektemann, tap av arbeid og dårlig mottakelse av 

innvandrer. De fortalte at de ofte var selv ansvarlig for deres livs endring men de var blitt 

begrenset av andre til sin videre utfoldelse av sitt liv. En av respondentene fortalte at etter at 

hennes mann valgte å forlate henne fordi hun hadde ”svin på skogen” som hun formulerte det, 

var det vanskelig å begynne på nytt i hennes alder.  

Hun utrykte; ”At vårt ekteskap ikke kunne fortsette er nok min skyld, fordi jeg fant en annen, 

som også forlot meg. Og min mann tok med seg alt.” Kvinnen følte altså at hennes sidesprang 

var skylden i hennes dårlige inntektssituasjon samtidig som hennes naivitet i forhold til å la 

hennes tidligere ektemann ha kontrollen over materielle og økonomiske ressurser. Og nå var 

det for sent utrykte hun.  

 Av fire informanter var den skilte kvinnen den eneste som oppfattet sine muligheter 

videre som negative. Ved å analysere dimensjonen mulighetsoppfattelse ville de fleste fortsatt 

se positivt på fremtiden, som en av informantene utrykte det; ”det eneste jeg trenger er 

startkabler og et lite støt, så går maskinen som en klokkerent igjen” Informantene hadde 

drømmer og mål som de fleste andre. Utdanning var en mulig løsning og siden det nå var mer 

vanelig med eldre mennesker på skole, hadde hun tenkt på å søke. Igjen utrykte hun stor 

bekymring i forhold til hennes omgivelser altså hvordan utdanningsinstitusjonen var bygget 

opp i forhold til opptaktskrav. Grunnet dårlig karakterer fra skolen som hun refererte til som 

gymnas, altså videregående skole i dag, var hun redd for å ikke få skoleplass. Arbeid kunne 

også være en løsning for flere av informantene. Men det kunne ikke være hvilket som helst 

arbeid, det måtte være noe de likte, noe som var tilpasset deres personlighet. Med 

modernitetsteori om postulatet individualisme vil en muligens kunne forklare informantene 
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som så ”egenartede”, ”spesielle” eller ”individuelle” at de på tross sin uheldig lave 

inntektssituasjon var blitt kravstore i større grad i det moderne liv. 

 Ved å sammenlikne de tre teoriene som her ligger til grunn kan vi ved hjelp av 

empirien kjenne igjen flere aktuelle kjennetegn, som gjensidig beriker hverandre. 

Med Giddens teori kan vi gjennom empiri som ligger til grunn, analysere hvordan aktørene er 

begrenset av både underbevisste og utilsiktede konsekvenser av handling, med utgangspunkt i 

aktørenes egne tolkninger hvor de vektlegger kompleksiteten av det moderne sosiale liv.  

Beck sin analyse av risikosamfunnet gjenspeiles av denne artikkelens funn; hvor informantene 

selv vektlegger deres valg som årsak, og at de selv er ansvarlig for konstituering av selvet. 

Friheten som både Beck og Baumann diskuterer i forhold til organisering av eget liv, 

oppfattes derimot nærmest ikke som et gode og kan derfor tolkes mer som en risiko for å 

mislykkes. I tråd med Beck og Baumann kan vi snakke om en ny sosial underklasse av 

individer som ikke har muligheten til å delta på lik linje med de andre i forhold til konsum. 

Postmodernitetens kjernevirksomhet som Beck utrykker er konsumet som konstituerer 

identiteten (Beck, 1997). I tråd med dette  vil Baumann hevde at identitetsdannelsen dannes i 

større grad gjennom konsum. Under selve intervjuene ville flere av informantene hevde at de 

ikke hadde unnlatt å kjøpe noe grunnet mangel på det universelle byttemiddelet i dagens 

moderne samfunn, penger, men ville stedet hevde at de selv hadde truffet et valg på bakgrunn 

av at de ikke lenger følte noe behov. Igjen kan vi tolke respondentenes egne tolkninger hvor 

aktørene muligens over tid kan ha utviklet et lavere behov, men samtidig prøver å forsvare 

seg mot en erkjenning av å måtte befinne seg nederst i et klassehierarki.     

  

7. Avslutning 

  

 7.1 Sampillet mellom struktur handling/individualitet.  

 Fattigdom i Norge, et sosialdemokratisk velferdsland kan i utgangspunktet være en 

unødvendig lidelse som er menneske og samfunnsskapt, politisk skapt. Ved at menneske, og 

samfunnet viser nulltoleranse for fattigdom kan siste rest trolig avskaffes. I hovedsak handler 

dette om fordeling og samfunnssolidaritet. Spørsmålet er hvorvidt det er en vilje. I denne 

artikkelen er tre viktige bidrag til samfunnsvitenskapen brakt frem, først å fremst for å kunne 

belyse den moderne fattigdommens individuelle karakter. Vi kan gjennom teori synliggjøre 

viktige aspekter ved fattigdom gjennom; Beck, Baumann og Giddens. Først å fremst vil 

Giddens struktureringsteori fremheves siden den tar opp dilemmaet mellom struktur 

individualitet. Ved å ikke entydig fokusere på enten eller, vil man med en slags 
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konsensustilnærming som Giddens benytter, øke forståelsen av det sosiale problemet 

fattigdom.   

 Empirien min er de fattige sine egne autentiske opplevelser, innhentet innenfor en 

ramme av fortrolighet og intervjurelasjon. Selv utrykkes viktigheten av å lytte til de fattiges 

egne stemmer. Det er først å fremst de som er hovedpersonene i en slik sammenheng. Videre 

vil det hevdes at de fattige er selv fattigdomsekspertene; de vet selv hvor ”skoen trykker” 

siden de selv bærer uføret, til daglig og ofte over lang tid. De fattige er mennesker er like 

ulike som alle oss andre; det finnes mange veier inn i fattigdom. To sentrale kjennetegn som 

er felles er mangel på fotfeste innen to viktige markeder; arbeidsmarkedet og 

bostedsmarkedet.  

 Enhver konkret fattigdomssituasjon, altså det liv som er skildret gjennom 

modernitetsteori, slik de fattige lever i utrygghet, mangel på autonomi og risiko for å 

mislykkes. De grunnleggende forutsetninger for fattigdom skapes ikke av den fattige selv, 

men av politisk-økonomiske forhold i samfunnet. Men den konkrete utformingen av 

fattigdom forekommer gjennom valg av små daglige avgjørelser, som de selv tar. Denne 

levemåten/livsstil er ikke naturgitt men er et valg blant flere alternativer. Videre vil flere 

eksperter hevde at forskning skal konsentrere seg om å analysere de politisk-økonomiske 

strukturer.  

For å kunne forutsi noe om virkningene av praktiske hjelpeordninger som sosialhjelp, 

for å bedre de fattiges livsbetingelser må det først iverksettes inngående studier av  

de fattiges dagligliv og livsmønstre. Tiltak eller programmer for bekjempelse av fattigdom må 

bygge på en forståelse av samspillet mellom alle de faktorer som skaper den ulykkelige 

situasjonen, intet mindre enn samspillet mellom struktur og individualitet.           
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Semi-strukturert eller delvis strukturert intervju, overordnet intervjuguide som utgangspunkt for intervjuet, spørsmål og rekkefølge kan varieres. 
 

Historikk Økonomisk trygghet Sosial Deltakelse Tidsdimensjon Holdninger Mulighetsoppfattelse 

Informantens egen 
oppfattelse av 
hvordan han/hun er 
kommet i uføret. 
 
Utdanning. Arbeid. 
Bakgrunn. 
 
Når mottok du din 
første støtte? 
 
Hvordan evt hvorfor 
måtte du søke om 
støtte? 
 
Hvor lenge har du nå 
mottatt støtte? 
 
 
 
 

Hvilke økonomiske 
bekymringer står 
informanten 
ovenfor. 
 
Hvilke er de største 
utfordringene du selv 
føler at du står 
ovenfor økonomisk? 
 
 
Hva prioriteres først 
og hva prioriteres til 
slutt? 
 
Føler du at det er dine 
egne prioriteringer 
som er grunnen til at 
støtte er et nødvendig 
tiltak? 

Hvordan 
informanten 
oppfatter sin 
egen aktivitet 
sosialt og 
kulturelt. 
 
Har du latt være å; 
kino, teater, 
konsert, be gjester, 
gi gaver, reise 
osv? 
 
Føles det 
urettferdig at noen 
har større 
utfoldelse i form 
av kjøpekraft enn 
andre? 

Arbeid, skolegang 
strukturerer 
hverdagen. 
 
Hvorvidt det føles 
et overskudd av 
tid? 
 
Så mye tid at en 
ikke har tid til noen 
ting? 
 
Hvordan 
disiplinere seg 
selv? 
 
Ustrukturert 
hverdag? 

Holdning om og til å 
søke sosialhjelp. 
Følelsen av å trenge 
hjelp. 
 
Vil du hevde at du er 
selv ansvarlig for at 
du er kommet i en 
vanskelig til av livet? 
 
Føles det tilfeldig at 
det ble akkurat du som 
måtte søke om støtte? 
 
Hvordan tror du andre 
ser på sosialklienter? 
 
Hvordan føler du at 
ditt eget selvbilde blir 
påvirket? 

Informantenes egen 
oppfattelse av muligheter 
for å komme ut av uføret. 
 
Hvilke utfordringer føler du 
er størst? 
 
Mål og drømmer? 
 
Hvordan ser du dine 
muligheter fremover? 
 
Føler du at du får 
tilstrekkelig hjelp og 
informasjon om muligheter 
videre? 
 
Vil utdanning eller arbeid 
løse situasjonen? 
 
Hva slags arbeid? 
 
Videre planer? 

 


