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NORSK SOSIOLOGFORENINGS HEDERSPRIS 2005  
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Gunn Elisabeth Birkelund 
g.e.birkelund@sosiologi.uio.no

Sosiologforeningens hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har 

preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt.  

Hedersprisen er tidligere blitt tildelt Arvid Brodersen og Sverre Holm (1996), 
Arne Næss og Hans Skjervheim (1997), Ørjar Øyen og Yngvar Løchen (1998), 
Natalie Rogoff Ramsøy og Harriet Holter (1999), Ottar Brox (2000), Johan Gal-
tung (2001), Dag Østerberg (2002), Tore Lindbekk (2003) og Fredrik Engelstad 
(2004).

I år har vi gleden å gi hedersprisen til professor i kriminologi ved Universite-
tet i Oslo: Nils Christie. 

Nils Christie er født 24.02 1928. Han tok magistergraden i sosiologi i 1952 og 
ble Dr. philos. i 1960. Han har en svært omfattende faglig produksjon (publika-
sjonsliste på 28 sider). Svært mange av bøkene er oversatt til en rekke språk. 
Det sier seg selv at det ikke er mulig å gi en grundig gjennomgang av en så 
omfattende publikasjonsliste, derfor vil det bare være et utdrag som presenteres 
her. Men skulle jeg prøve meg på en sammenfatning, vil jeg si at forfatterskapet 
hans kretser rundt tre tema: Sosialt avvik, sosial kontroll og sosial interaksjon. Disse 
tre temaene henger nøye sammen, slik at forfatterskapet preges av en stringens 
i argumentasjonen som jeg neppe klarer å få godt nok frem i denne presenta-
sjonen. La det derfor bare være nevnt, som inspirasjon til lesning av hans publi-
kasjoner. 

Nils Christie drøfter sosialt avvik i forhold til normalitet og hva samfunnet 
definerer som avvik. Stikkord her: Vi er alle lovbrytere. Han er opptatt av sosial 
kontroll og å forstå rettsvesenet i et systemperspektiv. Og han peker på sam-
menhengen mellom avvik og sosial integrasjon i samfunnet. Spissformulert: 
Straff bidrar ikke konstruktivt til sosial integrasjon. 
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Ad sosialt avvik
Fangevoktere
Magisteravhandlingen fra 1952 har tittelen Fangevoktere i konsentrasjonsleire. 
En sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i «serberleirene» i Nord-Norge i 
1942–43. 

Sommeren 1942 begynte tyskerne å sende Jugoslaviske fanger, for det 
meste serbere, til Norge for å internere dem i fangeleire i Nord-Norge. Både tys-
kere og nordmenn ble rekruttert som fangevoktere. Det ble etablert fem leire, 
som ble kalt serberleirene, i Nord-Norge. Leirene var preget av forferdelige for-
hold: sult, kulde, tvangsarbeid, mishandling og dødsfall, og kan sammenlignes 
«med den dårligste del av konsentrasjonsleirene i Tyskland» (s. 60). Av de første 
«sendinger» sommeren 1943 på i overkant av 2500 serbere, var 1700 (omtrent 
70 %) omkommet etter det første året. 

Etter krigen ble også nordmenn dømt for mishandling og drap av fangene i 
disse leirene. Hva kan forklare at vanlige mennesker blir drapsmenn og begår 
alvorlige overgrep mot andre mennesker? Hva skiller overgriperne fra de 
øvrige? Nils Christie prøver å finne svar på dette ved å gå empirisk grundig til 
verks. Bare det å skaffe oversikt over hvor mange nordmenn som hadde vært 
fangevoktere i disse leirene var et detektivarbeid. Nils Christie kommer frem til 
at det var 363 nordmenn som var fangevoktere i perioden 1942–43. Av disse 
ble 43 dømt for mishandling eller drap etter krigen var over. Han oppsøker 30 
av de 43 norske vokterne som ble dømt etter krigen i fengslene og intervjuer 
dem. Og han intervjuer 33 av de øvrige fangevokterne, som ikke ble dømt for 
mishandling eller drap, for å kunne bruke dem som ’kontrastgruppe’ til de 
dømte. Han analyserer alle dokumenter fra alle rettssakene mot fangevokterne 
etter krigen og dette materialet (som er ganske omfattende) sammen med 
intervjuene utgjør hovedmaterialet for avhandlingen. 

Hva var resultatene av alle disse analysene? Kort fortalt fant Nils Christie ut 
at det var mindre som skilte mishandlerne/drapsmennene fra de øvrige fange-
vokterne enn han hadde antatt på forhånd. Det var ikke mulig å skille mis-
handlerne/drapsmennene fra de øvrige fangevokterne mht utdanning eller 
yrke, evt tidligere kriminalitet, eller hvordan de skåret på en psykologisk auto-
ritetstest: «Derimot atskilte de seg ved at de var yngre, (…) og … ved å ha en 
annen innstilling til serberne.» (s 168) 

De som var dømt for drap eller mishandling hadde hatt mindre kontakt med 
serberne på det personlige plan enn de øvrige fangevokterne. Dette kan sann-
synligvis forklare hvorfor de betraktet serberne som en gruppe, ikke som 
enkeltindivider, med mindreverdige egenskaper. De mente også at serberne var 
farlige. Dette, skriver Nils Christie, er sannsynligvis holdninger som gjorde det 
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mulig for fangevokterne å omgå sitt eget normsystem om at man skal ikke mis-
handle og drepe andre mennesker. I denne situasjonen kunne og gjorde de det.

Nils Christie drøfter den sosiale organisering i leirene og andre faktorer som 
kan bidra til å skape situasjoner hvor mennesker begår overgrep. Han trek-
ker frem vaktenes fortellinger om lange vakttjenester, om et strengt autori-
tetshierarki, utstrakt bruk av trusler og differensiering etter nasjonalitet. 
Han trekker frem levekårene, både for vaktene og fangene i leirene, og geo-
grafisk isolasjon og konkluderer avhandlingen med å legge vekt på hvordan 
den sosiale situasjonen disse fangevokterne var i kan bidra til å forklare at noen av 
dem ble drapsmenn:

«Vakter som mishandler og dreper i konsentrasjonsleire er yngre og har mindre erfa-

ring (….) enn de som i samme situasjon ikke mishandler og dreper. (…..) de kan ha 

samme normer, de kan ha samme meninger, de kunne ha blitt som andre unge. Og 

viktigst, de andre kunne blitt som dem, hvis de var havnet i samme situasjon og 

utsatt for det samme press. (…) Målet må være å hindre at samme situasjon oppstår.» 

(s 169).

Avhandlingen ble møtt med taushet i offentligheten, noe som kan antydet skyl-
des at nordmenn så raskt etter krigen ikke var lydhøre overfor meldingen om 
at bødlene ikke var udyr. Først 20 år senere, i 1972, ble avhandlingen utgitt 
som Pax bok (etter initiativ fra Nils Petter Gleditsch, som takkes i forordet fra 
1971). Dette tema er dessverre viktig også i dag (jfr amerikanske soldaters mis-
handlinger i Irak).

Unge norske lovovertredere
Dr. Philos.-avhandlingen Unge norske lovovertredere, Universitetsforlaget 1960, er 
en grundig statistisk analyse basert på militærregistre av hele årskullet unge 
menn født i 1933. 

Nils Christie fikk tak i informasjon om hvem av dem som var registrert som 
lovovertredere, og sammenligner disse med årsklassen forøvrig for å finne evt 
forskjeller og likheter mellom de som ble lovovertredere og de som ikke blir 
det. Nils Christie sammenfatter sine funn slik:

 
«Registrerte mannlige lovovertredere utgjør ca 5 % av årsklassen. Lovbruddet dreier 

seg i det alt vesentlige om vinningsforbrytelser. Tilbakefall skjer hyppigere enn tidli-

gere antatt, (…). Sammenlignes lovovertrederne med deres jevnaldrende kommer 

enkelte forskjeller tydelig fram. I markert grad har de registrerte lovovertrederne en 

mer bymessig preget bakgrunn enn årsklassens øvrige medlemmer. De har videre noe 

dårligere boligforhold, noe større tendens til å komme fra ufullstendige eller små 
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familieenheter, større tendens til å komme fra familier med lav sosial rang og til selv 

å ha et yrke med lav sosial rang og med adgang til å føre en omflakkende tilværelse, 

og endelig: de har en utpreget tendens til å ha et utdannelsesmessig og/eller evnemes-

sig handikap.

 Men denne fremhevning av forskjeller representerer bare én side av saken. Likeså 

viktig er det kanskje å fremheve den annen side: På mange områder er våre resulta-

ter preget av større eller mindre likheter mellom registrerte lovovertredere og årsklas-

sen for øvrig. Både ved boligforhold, familieforhold, helseforhold og personlighets-

forhold er det likhetene som dominerer bildet.» (263-264).

Her vise Nils Christie sin evne til å holde to tanker i hodet samtidig. Selv om 
analysene viser at det er statistisk signifikante forskjeller mellom to grupper, 
behøver ikke dette bety at tolkningen kun skal baseres på disse forskjellene. 
Snarere kan det være grunn til å føye til at hovedbildet er at på tross av visse 
forskjeller, er det likhetene som er mest slående. Poenget med tolkning er at den 
må ses i forhold til hva man forventer å finne. Og når forventningene var at det 
ville være store forskjeller mellom disse to gruppene, så valgte Nils Christie å 
vektlegge at disse forskjellene ikke var så store som man hadde trodd. 

Artikkelen «A Study of Self-reported Crime», skrevet av Nils Christie, Johs. 
Andenæs og Sigurd Skirbekk (Scandinavian Studies in Criminology, 1965) viste 
dessuten at det er relativt små sosiale forskjeller i folks selvrapporterte lov-
brudd. Dermed står vi ved Nils Christies konklusjon mht sosialt avvik: Vi er alle 
lovbrytere – selv om de fleste av oss er det i liten skala. Dette hovedbudskapet 
har vært med på å forme den offentlige opinion og debatt om kriminalitet. På 
1960-tallet var samfunnet preget av svart/hvitt-tenkning om ’forbrytere’ versus 
oss andre, så dette var helt nye tanker. Men hvis vi alle er lovbrytere, hvorfor 
blir noen av oss definert som avvikere og andre ikke? For å forstå dette, må vi 
se avvik i forhold til et system som skiller ’avvikerne’ fra de ’normale’ i et sam-
funn. Da er vi over på Nils Christies andre tema: Sosial kontroll.

Ad sosial kontroll
I et arbeid fra slutten av 1960-tallet peker Christie på at kriminologi tidligere 
besto av «the study of criminals in splendid isolation from the formal system of 
control.» Dette betydde at man bare la vekt på sluttresultatet av det offentlige 
kontrollsystemet, nemlig hvem som ble definert som kriminelle, uten å proble-
matisere selve kontrollsystemet. Men, skriver han: «As criminology matures, 
studies of social control become a topic of paramount importance.» (Editor’s 
preface, Scand. Studies of Criminology, 1968, vol. 2, temanummer om «Aspects of 
Social Control in Welfare States»). 
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Tvangsarbeid
Allerede I 1960 publiserte Nils Christie en bok om sosial kontroll: Tvangsarbeid 
og alkohol, også denne utgitt på Universitetsforlaget. Her analyseres tvangsar-
beid (som også omtales i offentligheten som arbeidsterapi) i et kritisk lys. Lov 
om løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab fra mai 1900 angir betingelsene for tvangs-
arbeid. Nils Christie peker på at tvangsarbeid ikke fungerer etter hensikten, og 
løsgjengerloven ble da også opphevet i 1970. 

Boken inneholder blant annet en kritisk analyse av profesjonenes rolle i 
rettsapparatet. Dette temaet er Nils Christie er kommet tilbake til en rekke gan-
ger i sitt forfatterskap; hvordan norsk lovgivning, særlig strafferett, innebærer 
at enkelte profesjoner (særlig leger og jurister) tillegges arbeidsoppgaver som 
ligger utenfor deres kompetanse. Rettspsykiaterne har for stor makt i dag, og 
bør heller skrive små noveller (se Christies innlegg i dette nummer av Sosiolo-
gisk tidsskrift).

Den skjeve pyramide
I boken Hvor tett et samfunn (1982) har Nils Christie inkludert et omfattende 
kapittel som dokumenterer tidligere funn om at vi alle er lovbrytere, men som 
også viser at det slett ikke er lik sannsynlighet for at alle blir definert som lov-
overtredere. Han gjengir den ’skjeve pyramide’, som viser at «antall registrerin-
ger for lovbrudd øker meget sterkt med synkende sosialklasse.» Mao – alle 
begår lovbrudd, men rettsapparatet er selektivt mht hvem som registreres og 
hvilke typer lovbrudd som etterforskes. 

Dette ståstedet er senere utfordret av bla Willy Pedersen (1992), som synes fag-
miljøet på kriminologi i altfor liten grad har konsentrert seg om å identifisere de 
som begår alvorlige lovbrudd og som i hht data fra Ungforsk-undersøkelsene er en 
liten og utsatt gruppe ungdom. Når Nils Christie og andre definerer oss alle som 
lovovertredere gjør de disse ungdommene en bjørnetjeneste ved ikke å identifisere 
hvem de er slik at de kan hjelpes til et bedre liv, skriver Willy Pedersen. 

Her svarer Nils Christie (1992) at det er korrekt at kriminologene har lagt stor 
vekt på å få ut i offentligheten en forståelse av verden ikke er svart/hvitt mht rett 
og galt, men at vi alle kan være lovbrytere, og til dels også er dette. Identifikasjon 
av de som begår alvorlige lovbrudd vil også synliggjøre dem som en avviks-
gruppe. Og det er fremdeles viktig å problematisere systemets rolle mht identifi-
kasjon av hva som regnes som viktige lovbrudd, hva som anmeldes, etterforskes, 
evt henlegges, og hva som fører til siktelse. Satt på spissen: Hvitsnippforbrytelser 
gis mindre prioritet enn tyveri, vold og annet. Alt dette må også tas med, ellers 
kan forskningen bidra til økt og ikke mindre stigmatisering av lovbryterne. 

Altså: Forskningen må ha et systemperspektiv i tillegg til et individperspek-
tiv. I dag skulle tiden være moden for å få frem begge meldingene.
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Ad sosial integrasjon
Ut i fra en målsetting om å integrere mennesker bedre i samfunnet kan det 
være lite klokt å isolere dem i lukkede institusjoner. Dette vil også gjelde for de 
som har begått kriminelle handlinger. Det er altså en sammenheng mellom 
sosial integrasjon og straff.

Straff 
Nils Christies kanskje viktigste kriminalpolitiske arbeider drøfter straffens 
vesen. Her anvender han begrep som pine, jfr boken som på norsk har fått titte-
len Pinens begrensing (1982) (på engelsk: Limits to Pain). Straff dreier seg om påfø-
ring av pine. Spørsmålene som reiser seg når en drøfter straffeteori og -praksis er 
blant annet hvor mye pine og på hvilken måte. Tidligere ble man fysisk avstraffet; 
i moderne velferdsstater i dag straffes man ved frihetsberøvelse og isolasjon, 
først og fremst. Nils Christies ståsted spissformulert: Straff fungerer ikke, verken 
individual- eller allmennpreventivt. 

Gulag i Vesten?
I boken Kriminalitetskontroll som industri. Mot GULAG, vestlig type? (som første 
gang ble utgitt i 1993) viser Nils Christie empirisk hvor stor variasjon det er 
mellom land i Europa (Øst- og Vest-Europa), Nord-, Mellom og Sør-Amerika 
mht andelen av befolkningen som sitter i fengsel. Som kjent kommer Gulag-
begrepet fra Russland (egentlig Sovjetunionen), og Russland ligger fremdeles 
svært høyt på statistikken over antall fanger pr 100 000 innbyggere. Men særlig 
i USA har det vært en galopperende utvikling: I løpet av 1990-tallet har USA 
økt fra i underkant av 500 fanger per 100 000 innbyggere (et ufattelig høyt tall 
som bare Russland kan konkurrere med) – til over 700 fanger pr 100 000 inn-
byggere i 2000. 

Nils Christie drøfter om fengselsvesenet er blitt en industri også i Vesten, og 
trekker trådene tilbake til leirene under 2. verdenskrig. Boken preges, synes 
jeg, av en mer pessimistisk tone enn vi finner i hans tidligere arbeid. Vi har 
beveget oss, skriver Nils Christie, fra en forståelse av utryddelsesleirene som 
produkter av abnorme mennesker, via et annet stadium hvor vi så på dette som 
et produkt av abnorme system (her faller hans egen magisteravhandling inn, 
noe han selv påpeker), til et nytt stadium hvor vi – med Bauman – ser utryd-
delsen som et produkt av vår egen samfunnsform. 

Mot dette kan jeg bare bidra med mine ord, skriver Nils Christie, og håpe at de 
får betydning slik at denne utvikling ikke oppfattes om en nødvendighet (s. 175). 
Og hans eget alternativ er å påpeke at straff ikke virker. Det eneste vi oppnår ved 
fengselsstraff er å øke sannsynligheten for tilbakefall/mer kriminalitet. Derfor bør 
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lovovertrederne raskest mulig komme tilbake i samfunnet og ikke isoleres i pine-
fulle straffeanstalter (les: fengsler) som berøver dem deres frihet og verdighet. 

Crime Control as Industry, som opprinnelig ble skrevet på engelsk, er oversatt 
til tretten språk. I det britiske tidsskriftet Sociology, skriver Zygmunt Bauman flg 
om denne boken: «I regret I was not acquainted with Christie’s findings at the 
time I wrote Modernity and the Holocaust.» (Bauman, sitert på baksiden av Chris-
ties bok i engelsk utgave). Og I tidsskriftet Criminology omtales boken som 
«another outstanding contribution from one of the world’s leading criminolo-
gists.» (W. Chambliss, sitert på baksiden av Christies bok i engelsk utgave).

Annet
Christie har skrevet en rekke andre bøker og artikler. Noen av disse bøkene har 
bidratt til den offentlige debatt. Blant de mest kjente er Hvis skolen ikke fantes
(1971). Her kritiserer Nils Christie skolen for å skape tapere. Nils Christie har 
også skrevet mye om ulike former for rusmidler, fra alkoholbruk blant ungdom 
i Oslo på 1960-tallet, til Den gode fiende. Narkotikapolitikk i Norden (1985). Her er 
han opptatt av at narkotikapolitikken er feilslått fordi den lager stadig nye 
tapere i samfunnet, som straffes med fengselsstraffer som ikke står i noe forhold 
til alvorligheten av rusmisbruket. Boken Bortenfor anstalt og ensomhet. Om lands-
byer for usedvanlige mennesker (1989) handler om bofellesskap blant psykisk 
utviklingshemmede og retten til å leve et liv på egne premisser. 

Selv om disse bøkene handler om ulike tema, kretser de alle rundt felles 
problemstillinger knyttet til sosialt avvik, sosial kontroll og sosial integrasjon. Vi 
bør også nevne at Nils Christie har samarbeidet med H. O. Christophersen 
(hovedredaktør) og K. Petersen om redigeringen av Eilert Sundts verker i utvalg, 
som ble utgitt på Gyldendal norsk forlag på 1970-tallet i en serie på 11 bind.

Hedersprisen til Nils Chrisite
Nils Christie har stått helt sentralt i utviklingen av faget kriminologi i Norge. I 
hans arbeider kan man lese tydelig påvirkning fra både sosialpsykologi, sosialise-
rings- og bytteteori og strukturfunksjonalistiske resonnementer. Han refererer 
kontinuerlig til innflytelsen fra sosiologiens klassikere og mer moderne bidrag. 
Slik sett flyter de to fagene jevnt og harmonisk side om side i hans arbeid. 

Nils Christie har også poengtert at skandinavisk og kanskje særlig norsk kri-
minologi er nært beslektet med sosiologi, i motsetning til hva som er tilfelle 
mange andre steder (hvor det for eksempel ofte kan være psykologi som er 
nærmere). Dette betyr at skandinavisk kriminologi har vært preget av en inter-
esse ikke bare for lovovertrederne og deres karakteristika, men vel så mye av 
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interesse for systemene, dvs. straffesystemet, rettsapparatet, og allmenne 
moral- og rettferdighetsoppfatninger, osv. Dette er et felt som selvsagt bygger på 
bl.a. Auberts arbeid, men som Nils Christie har videreutviklet.

Speilet
Innflytelsen fra sosiologi ser vi også tydelig i Nils Christies definisjonen av krimino-
logi: «… kriminologien ikke bare er til for å kaste lys på avvik og sosial kontroll, 
men også for å kaste lys tilbake på det vanlige. (…) Vi får et klarere lys på det vanlige i 
Norge ved å se på det uvanlige, eller den del det står strid om.» (1997: 96). 

Gjennom studier av avvikere holder Nils Christie opp et speil for oss (og refe-
rerer til Cooley): Fortell meg hva du ser, og jeg skal si deg hvem du er. Overført: 
fortell meg hvem du definerer som avvikere og hvordan du behandler dem og jeg 
skal fortelle deg hvem du er. Mao: studier av avvik er også studier av normalitet.

Släpp fångarne loss!
Det går en rød tråd gjennom hele Nils Christies virke: han skriver utifra et 
grunnleggende humanistisk ståsted: Alle mennesker har en egenverdi. Derfor blir 
studier av sosial avvik også studier av normalitet.

Faglig ser vi et tydelig systemperspektiv: mennesker preges av de sosiale 
omgivelsene de inngår i. Derfor blir studier av sosial kontroll også studier av 
rettsapparatet og straffepolitikken. 

Og politisk ser vi et tydelig reformperspektiv: skal vi komme noen vei med 
sosial integrasjon av avvikerne må vi bygge opp systemene slik at de fungerer 
rasjonelt og bidrar til å styrke det gode og svekke det onde. 

Det er hevet over enhver tvil at Nils Christie er og har vært en aktør med 
betydelig troverdighet i den fag-politiske debatten om forbrytelse og straff. Han 
har vært medlem av en rekke offentlige utvalg nedsatt av Regjeringen, bl.a. om 
organiseringen av politiet i Norge og om farlige kriminelle. Han har i årevis 
vært aktiv innen Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. I et komparativt per-
spektiv (jfr Gulag-boken) fremstår Skandinavia som relativt human mht fengs-
lingspolitikk, og selv om dette selvsagt har mange årsaker, så bør man ikke 
undervurdere innflytelsen fra de Skandinaviske kriminologer. 

Nils Christies forfatterskap er preget av en evne til å finne samfunnsmessige 
svært relevante problemstillinger, nitid empirisk gransking (Nils Christie er 
svært nøye med alt datamateriale), av en glitrende god penn, evne og vilje til 
formidling (som gjenspeiles i hans fengende boktitler), utifra et ønske om å nå 
ut til – og påvirke – offentligheten. 

Nils Christie har i mange år vært instituttleder ved Institutt for kriminologi 
og strafferett, rettssosiologi UiO. Han har hatt forskningsopphold ved flere 
utenlandske universitet (Berkeley, Jerusalem og Oxford) og han er svært mye 
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brukt som foredragsholder, både i inn- og utland. Han har vært medlem av The 
National Criminal Justice Commission in Washington. Han er medlem av 
Vitenskapsakademiet i Oslo og i Lund, og er æresdoktor ved flere utenlandske 
universitet (København, Stockholm og Sheffield) (Kalleberg 2000). Han fikk 
velfortjent Fritt Ords pris i 2001.

Sammen med Torstein Eckhoff redigerte Nils Christie en samling av Vilhelm 
Auberts skrifter utgitt til Auberts 60 års dag. I forordet karakteriserer de Aubert 
med ord som jeg gjerne vil bruke om Nils Christie også: 

«Han er en villende sosiolog. Han vil vite. Og han vil handle. Det er noe gammelmodig 

over Vilhelm Aubert (les: Nils Christie). (----) Han tar ansvar. Han har … fått det for seg 

at tingene ikke kan få gå sin skjeve gang. I all sin radikalisme er han en samfunnsstøtte. 

Av den typen som endrer for å bevare. Samtidig ivaretar han en gammeldags tradisjon 

om forsvar for svakhet.» (Ufred, «Til en venn og lærer», av T. Eckhof og Nils Christie.)

På høy tid at norsk sosiologforening hedrer deg – gratulerer med hedersprisen 
2005!
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	Sosiologisk tidsskrift (ST) vart i 1993 til etter initiativ frå det dåverande Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning i NAVF, ...
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	I framtida vil ST også romme «rosa sider», der NSF informerer om lagssaker, lagsaktivitetar mv.
	Ein gjennomgang av årgangane så langt viser at dei opphavelege intensjonane for ST om å publisere fem typar stoff - teoretisk fo...
	Avslutningsvis vil vi gjenta oppmodinga den aller første redaksjonen kom med i nr. 1, 1993: Vi ynskjer «alle sosiologar (i gavnet)» velkomne med sine faglege bidrag!
	Karen Christensen Johs. Hjellbrekke
	PS: Vi minner om at vi for sommaren 2005 planlegg eit tema-nummer med tittelen «Nyliberalisme og sosiologi: empiriske, metodolog...
	Jon Rogstad
	Leder i Norsk sosiologforening

	Gratulerer, dette er til deg!
	Fra og med dette nummeret får du Sosiologisk tidsskrift som en del av medlemskapet i Norsk sosiologforening. Sammen med de fire ...
	Ferden fram til en løsning har vært lang og komplisert. Etter mange runder med diskusjoner, avveininger og innspill er vi svært ...
	Oppslutning fra medlemmene har vært helt avgjørende for at vi ferdigforhandlet en avtale. Sist og viktigst fra en enstemmig gene...
	Resultatet er at Sosiologisk tidsskrift vil gå fra å være et forholdsvis lite til å bli et stort tidsskrift. Likevel er en øknin...
	Når vi har valgt å knytte til oss Sosiologisk tidsskrift har det også en faglig- demokratisk begrunnelse. Særlig har vi lagt vek...
	Avslutningsvis vil jeg nevne at avtalen med Sosiologisk tidsskrift kun utgjør en del av hva man får som medlem i foreningen. Med...

	Kroppen - og de unævnelige emotioner. En emotionssociologisk analyse af idrætskroppe i den fysioterapeutiske klinik
	Lone Friis Thing
	L.F.Thing@ucsf.dk

	The body - and the unmentionable emotions. A Danish case study on the body in physiotherapy
	The article highlights how emotions have an absent presence in physiotherapy. Research in the sociology of emotions emphasizes t...
	Keywords: Physiotherapy, emotions, body regimes


	Introduktion
	Denne artikel uddyber, hvorledes emotioner har en ’fraværende tilstedeværelse’ (Leder 1990) i behandlingssystemet i sundhedsvæse...
	Emotionssociologisk forskning1 fremhæver behovet for at se mennesket i sin helhed og argumenterer, at emotioner og kropslighed e...
	Forståelsen af kropslige funktioner er ikke naturlige, de skabes og genskabes i sociale og kulturelle sammenhænge og styres af s...
	Konkrete begivenheder fra fysioterapi og interviewcitater med idrætspatienter i behandling vil illustrere den manglende samtale ...
	Casen er et observationsstudie af idrætspatienters genoptræning i den fysioterapeutiske klinik. Da idræt involverer identitet og...
	Efter indledningen følger et metodisk afsnit, og dernæst introduceres emotionsbegrebet. Afsluttende kommenteres emotioners ’frav...

	Metode
	Forskning i idrætsskader har primært haft en biomedicinsk vinkel. Undersøgelser, der fokuserer på lægfolks levede erfaringer med...
	Undersøgelsen omfatter 17 knæskadede patienter, som jeg har fulgt til genoptræning i fysioterapiklinikken gennem 1º år. Patiente...
	Når patienten skulle til behandling, fulgte jeg med og sad som observatør i et hjørne af fysioterapiklinikken. De fleste patient...
	Feltarbejdet er udført i den private, fysiurgiske klinik, som er stedet, hvor den skadesramte krop møder behandlingssystemet, og...
	Organiseringen af korsbåndsgenoptræningen i klinikken foregår i en mindre træningssal og har en holdstørrelse på ca. 3 personer ...
	Undersøgelsesgruppen er heterogen. Ønsket var en relativ heterogen gruppe af både elite- og breddespillere og patienter, som er ...

	Emotionsbegrebet
	I en fascinerende og livsbekræftende bog om ’kroppens vilje’ beskriver Frank (1991) rammende sin egen kræftsygdom. Han synliggør...
	Williams og Bendelow fremhæver at emotioner skal ses som ’de manglende led’ i medicinsk sociologi mellem hjerne og krop, indre o...
	Lupton har undersøgt, hvorledes lægfolk omtaler ’den gode læge’(1996: 159). Ifølge patienterne skal en god læge kunne lytte, bru...
	Både spørgsmål, som hvad emotioner egentlig er, eller hvordan emotioner defineres og studeres teoretisk og metodisk, kan stilles...
	I den almene brug af ordet ’følelse’ henvises til en fornemmelse, som man kan mærke med kroppens følesans, eller en fornemmelse ...
	I daglig tale henfører og defineres ’følelser’ generelt til noget, der ikke er adfærd og til noget, der ikke indbefatter sproget...
	Artiklen skaber således en begrebslig distinktion mellem følelser og emotioner (se også Elias 1991; Lupton 1998: 33). Følelser d...
	Gennem tiden er der gjort mange forsøg på at definere emotionsbegrebet. Jeg har tidligere skitseret mindst fire forskellige soci...
	On the face of it the old nature-nurture controversy has been dead and buried for at least thirty years. But beneath the ashes i...

	Med baggrund i den interaktionistiske og den processociologiske emotionsteori definerer jeg emotioner som processuelle oplevelse...
	Emotioner er derfor hverken naturlige egenskaber, som er gemt ’inde i’ kroppen eller rent socialt skabte sproglige fænomener, da...

	Klinikkens kropsliggjorte emotionsregime
	Det der med samtalen som bliver lagt på is, mens at man går meget op i træning, men det er også svært, fordi hvad er en fysioter...
	Men fokus i klinikken er virkelig på genoptræning, genoptræning, genoptræning. Der går man ikke så meget op i det der med samtal...
	Meningen af gråd ved en begravelse henviser ikke til samme tilstand som gråd over at vinde sportskonkurrencen. Lige så vel som a...
	I genoptræningslokalet, som ikke er ret meget større end en stor stue, emmer atmosfæren af koncentration. Tre kvindelige knæskad...
	Efter få knæbøjninger pibler sveden frem på kvindernes ansigter. Der arbejdes systematisk mod at genfinde kroppens naturlige sta...
	Lægfolks beskrivelser af emotioner tyder på at ’negative’ oplevelser er uhåndterbare (Lupton1998: 49). Følelsen af at have det d...
	Fordi det er tit synes jeg, når man er færdig, så har man måske lige et spørgsmål, men så er behandleren allerede videre til næs...

	Strukturelt set foregår personlige samtaler kun i behandlingens ’mellemrum’, dvs. i de få øjeblikke hvor man kan snige en samtal...
	I spejltræningen har terapeuten overblikket og overskuer alle bevægelser. Der fejlrettes både i form af forevisning og ved at st...
	Træningsteknikkerne og formidlingen deraf er præget af en biomedicinsk terminologi og rationalitet. Hvis patienten spørger til e...
	Jeg følger 23-årige Anne Marie i behandling. Hun blev skadet som 15-årig og gik med korsbåndsskaden i syv år, før hun som voksen...

	Den manglende dialog om emotionelle erfaringer
	Den strukturelle holdorganisering i genoptræningen giver ikke mulighed for individuel samtale om emotionelle aspekter i genoptræ...
	Ja, der mangler sådan et eller andet med, at man på et eller andet tidspunkt undervejs i forløbet, at man fastsatte nogle tider....

	Som det fremgår af interviewene, så har patienterne behov for evaluering af det individuelle sygdomsforløb. De har behov for at ...
	Man er bare for pæn, man går ikke rigtig, man går dem ikke rigtig på klingen og siger, at jeg har brug for at tale. Så tænker ma...

	Hvad angår behov for samtale, og hvad angår tidsstrukturen i behandlingen, så er der er en forventning om at alle accepterer vil...
	I bogen The Managed Heart der handler om kommercialiseringen af de menneskelige følelser skelner Hochschild mellem to aspekter a...
	Detaljer, det som for mig betyder noget, som for mig har været det væsentlige. Det er ikke vigtigt for mig at sige: «Nå men i da...


	Emotionsarbejdet: Patienten som kontrolleret, velovervejet og vidende
	Kroppens personlige rum er en del af selvet (Merleau-Ponty 1989). Kun få personer har direkte adgang til kroppen, på nær kæreste...
	Jeg kan huske, at der specielt var nogle gange, hvor det gik virkelig langsomt med musklerne. Jeg havde været til en test på hos...

	Ved at afstå fra at tale om emotioner fastholdes værdigheden for den knæskadede (Thing 2004a,b). Individets handlemulighed og fo...
	Jeg havde stor forståelse for det, man kan bare sige. Men stadig væk lægger vi andre x antal kroner, som vi ikke får noget for (...

	Den traditionelle fysioterapis ’scientifisering’ af kroppen eller klinikkens mimen af medicinen bevirker, at kroppen som en holi...
	Patienten ønsker ikke at fremtræde som ’afviger’ (Goffman 1975: 14). Tilpasningsstrategien for patienten er at præsentere en til...
	Emotioner fortolkes som modsætning til rationalitet i vestlig kultur, og en emotionel kontakt signalerer manglende viden og refl...

	Er erfaringsperspektiver og refleksioner over praksis bare luksus?
	Artiklen påpeger, at dansk idrætsfysioterapi i høj grad stadigvæk er forankret i et traditionelt medicinsk behandlingsregime, hv...
	Hensigten med artiklen er ikke at animere til et mere effektivt økonomisk behandlingssystem. Behandlingstiden i den konkrete fys...
	Anne Marie på 23 år, som har været korsbåndsskadet i 7 år før acl-operationen, er et godt eksempel til at illustrere patientpers...
	Idrætspatienters identitet er knyttet til idrætspraksis. Hvis håndboldspil afsluttes eller hindres efter et skadesforløb, viser ...
	Fremtidig evidens baseret praksis må derfor ikke afgrænses til ekspertorientering, de kliniske beslutninger må tages i dialog me...

	Konklusion
	Det kropslige emotionsregime i den undersøgte klinik, måden hvorpå behandler- patientkontakter etableres, opretholdes og skabes ...
	I visse dele af idrætsfysioterapien fremstår kroppen stadigvæk som en genstand, patienten har, og kroppen fremstår som en mekani...
	Set i lyset af patientfortællingerne viser casen, at begrebet det kropslige emotionsregime teoretisk set er brugbart, da patient...
	Emotioner i behandlingen af kroppen i fysioterapi har en dobbeltstruktur. Tabuiseringen kan skyldes behandlingssystemets neglige...
	Opsummerende konstateres at et emotionssociologisk perspektiv sætter fokus på forholdet mellem patient og behandler ved at synli...
	Emotioners tabuisering i den undersøgte klinik, må ikke generaliseres til at omfatte emotioner i alle fysioterapeutiske enheder,...
	Noter
	1 I en af de nyeste emotionssociologiske publikationer Emotion and Social Theory af Simon Williams (2001) præsenteres emotionsso...
	2 I denne undersøgelse har patienterne ikke svært ved at sætte ord på de kropslige erfaringer (Rosberg 2000: 282), men klinikken...
	3 Der eksisterer emotioner i behandlingen, primært i form at humor så som ’joking-relations’ og ’sort- humor’ over egen sygdomsp...
	4 Duqusne universitet har samlet interesse for den eksistentiel-fænomenologisk psykologiske skole med kendte navne som Giorgi, P...
	5 Den interaktionistiske model repræsenteret ved den fortolkende emotionssociologiske tradition vejleder artiklens emotionsanaly...

	Litteratur
	* Navnene er fiktive
	** S= samboende, G= gifte
	*** DA= delt administrasjon, MA= mannen administrerer, KA= kvinnen administrerer, DK= delt kontroll, MK= mannen kontrollerer


	«Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi» Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold1
	Janne Bjorheim Bøe
	Janne.Boe@uib.no

	Kari Wærness
	Kari.Warness@sos.uib.no

	«We are as economically equal as can be». Economic management systems in Norwegian families with children
	The article is based on a qualitative study of the systems of economic management within Norwegian family households with childr...
	Keywords: Family, money management, gender equality




	Innledning
	Økonomi og velferdsforskning har hittil i hovedsak basert seg på en antagelse om at familiehushold utgjør økonomiske enheter der...

	Empirisk forskning om ulik velferd for familiemedlemmer
	Etter hvert har vi fått en god del empiriske studier som viser at «en krone ikke er en krone» som gir samme velferd for de ulike...
	I den offentlige diskurs har det dominerende familieidealet i vårt land i løpet av en generasjon endret seg fra en-forsørger/hus...

	Beskrivelse av utvalg og metode
	Det empiriske materialet som ligger til grunn for denne artikkelen består av semistrukturerte individuelle intervjuer sommeren 2...
	Som nevnt var intervjuene semistrukturerte i den forstand at intervjueren hadde utarbeidd en mal som inneholdt de temaene som sk...

	Beskrivelse av parenes forvaltningssystemer: Felles utgifter versus felles inntekter
	Alle parene brukte internettbasert bank og/ eller telebank og kontofon. Det er bare to personer (Brita og Idar) som har tilnærme...
	Som det fremgår av oversiktstabellen, har vi funnet å kunne dele inn parenes forvaltningssystemer etter i hvilken grad de define...
	I systemet med felles utgifter defineres pengene som den enkelte tjener som hans eller hennes. Skillet mellom hva er «mitt» og h...
	I forvaltningssystemet som baseres på felles inntekter er ikke dette en viktig distinksjon. I dette systemet defineres pengene s...
	Det vi har valgt å betegne «varierende grad av felles inntekter/utgifter» er en kategori som rommer flere måter å konkret organi...
	Det er de to hovedkategoriene av økonomiske forvaltningssystemer, felles utgifter og felles inntekter vi vil fokusere mest på vi...

	«Det skal være likt - punktum»; Forventning om økonomisk rettferdighet
	Alle parene snakker om at fordelingene av penger mellom dem skal være «lik» og «rettferdig». Måten pengene forvaltes på skal gje...

	Likhetsidealet for par med felles utgifter: «Vi er vår egen lykkes smed»
	Som vi allerede har vært inne på, er skillet mellom hva som er «mitt» og hva som er «ditt» svært tydelig for de to par som entyd...

	Likhetsidealet for par med felles inntekter: «Jeg tror at denne gjensidige avhengigheten er positiv»
	Som vi allerede har vært inne på, er de parene i denne gruppen svært ulike med hensyn til husholdsinntektens størrelse og hva hv...
	Hvordan begrunner parene at dette er et rettferdig system når begge bidrar så ulikt med penger? Noen par trekker inn bidrag av a...

	Når bidragene ikke regnes som likeverdige: «Jeg mener ikke at det er rettferdig, jeg gjør ikke det»
	Selv om vi i vårt utvalg av informanter ikke har noen som har gitt uttrykk for store uenigheter og konflikter om husholdsøkonomi...
	Cathrine er en annen som ikke er fornøyd med det forvaltningssystemet hun og Carl har. De har et system tilnærmet det med felles...
	De som legger mest vekt på det fellesskapet som systemet felles inntekter fører til, kunne på den annen side gi utrykk for at de...

	Kjønn og økonomisk makt i husholdet
	I hvilken grad forvaltningssystemet er basert på felles utgifter versus felles inntekter, henger ikke entydig og klart sammen me...
	Giddens (1992) hevder at en måte for mannen å opprettholde sin mannlighet på i dag er å søke å opprettholde sin rolle som hovedf...
	Et viktig funn fra mange studier i andre land, er at kvinner er mer familieorientert i sitt forbruk enn menn (Pahl 1995). Særlig...
	Hvordan er så sammenhengen mellom økonomisk forvaltning og arbeidsdeling i husholdet? Dette var ikke et hovedtema i denne unders...
	I vårt materiale kommer det fram at økonomi ikke er et tema som særlig ofte fører til konflikter og diskusjoner. Dette kan som s...

	Avslutning
	Vi har i denne artikkelen vist at det ikke finnes noen faste mønster for hvordan norske barnefamilier skal forvalte sin økonomi....
	Vi har også sett nærmere på hvordan fordelingen av økonomisk makt og ansvar i familier med ulike inntekter og ulikheter i hvem s...
	Noter
	1 Denne artikkelen er en del av forskningsprosjektet «Økonomisk likestilling i norske barnefamilier» som finansieres av Barne- og familiedepartementet. Departementet er ikke ansvarlig for forfatternes synspunkter.
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	Introduksjon
	Populært kommer tesen om utdanningens sosiale reproduksjon til uttrykk i vendinger som at «leger avler leger, advokater avler ad...
	I denne studien sees disse to perspektivene i sammenheng med hensyn til forklaringen av ungdommers utdanningsvalg - inspirert av...
	Artikkelen er disponert som følger. I neste avsnitt redegjøres det for tidligere, relevant forskning på feltet. Spesielt rettes ...

	Tidligere forskning
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	Satt på spissen ligger forklaringene på hvorfor foreldres utdanningsnivå påvirker deres barns utdanningsvalg i følge tradisjonel...
	Ofte settes de tradisjonelle sosiologiske og de økonomisk influerte forklaringene av utdanningsvalg opp som motsetninger. Dette ...
	Flere mekanismer - eller om en vil: statistiske forklaringer på hvorfor vi observerer makrosammenhengen mellom foreldres og dere...
	(i) Unge mennesker av i dag ønsker å oppnå minst den samme sosiale statusen som sine foreldre. En måte å oppnå dette på er å ta ...
	(ii) Barn av høystatusforeldre oppnår gjennomsnittlig sett bedre skoleprestasjoner enn barn av lavstatusforeldre (Boudon 1974, D...
	(iii) Barn av høystatusforeldre har større økonomiske ressurser å trekke på i forhold til å få hjelp fra sine foreldre i løpet av den tiden utdanningen varer (jfr. Boudon 1974 og Kodde & Ritzen 1988).
	Videre hevder Becker (2003), med samme utfall på makronivået som resultat, at:

	(iv) Barn som vokser opp i hjem der foreldrene har mye utdanningsressurser opparbeider større forventninger til å nå langt i utdanningssystemet, og slike forventninger er igjen med på å skape denne utholdenheten.
	Mekanismene eller forklaringene i (i) - (iv) ser både fremover og bakover. Mekanisme (i) er først og fremst fremtidsrettet, selv...


	Denne studien
	Generelt sett er det gjort lite forskning i forhold til eksplisitt å teste i hvilken grad de ulike mekanismene foreslått av bl.a...
	Konkret er hensikten i denne studien å belyse hvordan tre ulike mekanismer i statistisk forstand eventuelt kan være med på å for...

	Figur 1. Forholdet mellom foreldres utdanning, mekanismer og ungdommers utdanningsvalg. En oversiktsmodell
	I den grad mekanismene økonomiske ressurser, tidligere skoleprestasjoner og forventninger har noe for seg som statistiske forkla...
	Data og Metode


	Data
	Dataene for denne studien kommer fra undersøkelsen «Voksen i år 2000» (VITT) som ble gjennomført i perioden 1990 - 2000. Denne u...

	Uavhengige variabler
	Respondentene ble i 1992 bedt om å oppgi begge sine foreldres utdanning i henhold til en ordinal skala. Variabelen foreldrenes s...

	Avhengige variabler
	Den første avhengige variabelen er om respondentene hadde valgt allmennfaglig studieretning (kodet 1) eller yrkesfaglig studiere...

	Mellomliggende variabler - mekanismer
	Den første mekanismevariabelen er foreldrenes samlede inntekt. Denne ordinale variabelen er hentet fra informasjon gitt av begge...

	Analyser
	Siden alle de avhengige variablene er dikotome, benyttes utelukkende logistisk regresjon som estimeringsteknikk (Long 1997). Den...
	I Tabell 1 vises resultatene fra en serie regresjonsmodeller der den avhengige variabelen er om respondentene har valgt allmennf...
	Resultater

	Valg av type videregående utdanning5
	Resultatene for Modell (1) i Tabell 1 viser at jenter har en større sannsynlighet enn gutter for å velge allmennfaglig eller såk...
	Tabell 1. Valg av allmennfag versus yrkesfag på videregående skole i 1993 blant 16 åringer i Hordaland etter ulike bakgrunnsvariabler. Logistisk regresjonsanalyse (N = 553).
	forventninger og ungdommenes egne forventninger (Pearsons r = .62; p < .001). I de kommende analysene konsentrerer vi oss for en...


	Student/elev eller ikke i 1998
	Modell (1) i Tabell 2 viser at gutter har en lavere sannsynlighet enn jenter for å ha status som studenter/elever når de er 21 å...
	I Modell (6) og (7) analyseres effekten av om ungdommene valgte allmennfag på videregående skole eller ikke - den avhengige vari...

	Student/elev eller ikke i 2000
	I motsetning til resultatene i Tabell 1 og 2, er det ingen kjønnsforskjell for det å være registrert som student/elev ved 23 års...
	Analysene i spesielt Tabell 1 og 2 har indikert at foreldrenes inntekt, ungdommenes tidligere skoleprestasjoner og ungdommenes u...
	Dessverre sier ikke de logistiske regresjonskoeffisientene i Tabell 1-3 særlig mye om i hvilken grad de rapporterte sammenhengen...
	Tabell 4. Foreldrenes inntekt, tidligere skoleprestasjoner og egne forventninger etter foreldrenes utdanning. OLS og logistiske regresjonsanalyser.
	hvordan bedre skoleprestasjoner på ungdomskolen samt foreldrenes forventninger øker tilbøyeligheten til å velge allmennfaglig st...

	Figur 2. Sannsynlighet for å velge allmennfag i 1993 blant gutter og jenter etter foreldres utdanning
	Figur 3. Sannsynlighet for å velge allmennfag i 1993 blant gutter og jenter etter skoleprestasjoner og forventninger
	Figur 4. Sannsynlighet for å være student/elev i 1998 blant gutter og jenter etter skoleprestasjoner og linjevalg i videregående skole
	Oppsummering og konklusjon
	Forklaringene på utdanningens sosiale reproduksjon kan søkes i fortiden eller i fremtiden; i forhold til «trykket» fra sosial ba...


	Figur 5. Sannsynlighet for å være student/elev i 2000 etter student/elevstatus i 1998 og foreldres utdanning
	(i) Ungdommer som har foreldre med store utdanningsressurser velger allmennfag på videregående skole i større grad enn ungdommer...
	(ii) Ungdommenes tidligere skoleprestasjoner og forventninger om linjevalg i videregående skole forklarer om lag halvparten av s...
	(iii) Foreldrenes økonomiske ressurser, ungdommenes tidligere skoleprestasjoner og forventninger om linjevalg i videregående sko...
	(iv) Ungdommenes tidligere skoleprestasjoner og forventninger om linjevalg i videregående skole forklarer kun en liten del (dvs....
	Før det trekkes en konklusjon i forhold til disse resultatene, er det grunn til å påpeke at dataene som ligger til grunn for dis...
	At foreldres inntekt ikke ser ut til å fungere som en mekanisme, bryter som nevnt litt med det forventede mønsteret (jfr. Hansen...
	Det er også verd å merke seg at de to viktigste mekanismevariablene - skoleprestasjoner og forventninger om linjevalg på videreg...
	Appendiks


	Frafallsproblematikk (dvs. panelattrisjon) og resultatet av sample-selection- modeller
	Av Tabell A1 går det frem at andelen gutter går noe ned over tid - fra 54% i 1990 (se avsnittet om Data og Metode) til 46% i år ...
	Tabell A1. Deskriptiv statistikk for studiens variabler.
	For å korrigere for panelattrisjon ble de mest komplekse modellene i studien - Modell (5a, 5b) i Tabell 1, Modell (7) i Tabell 2...
	Noter
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	Med andre ord. Foredrag på Sosiologenes Vinterseminar 6. januar 2005
	Nils Christie
	Nils.Christie@jus.uio.no

	For noen uker siden var jeg på besøk i Texas. Jeg skulle holde foredrag for noen som kanskje var litt sinte på meg, og ruslet en...
	De var i alle aldre. Den eldste var oldemor, den yngste spedbarn. De fleste var kvinner, men også mange ung-gutter. Alle var i f...
	Evan var 14 år da han ble fengslet. Nå var han 25. Han hadde ikke vært utenfor murene en eneste dag i disse årene. Dømt for voldtekt. Latterlig, sa bestemor. Han er uskyldig. Men egentlig er temaet uvesentlig. De ville vært der, uansett.
	En oldemor, to bestemødre, mor, søstre og brødre, fettere og kusiner. Og så bestevennen fra dengang. Evan hadde ikke villet at flere av vennene skulle møte opp, det ville blitt for overveldende.
	De hadde kokt og bakt i dagevis. Alt var gjort ferdig til den store festen. Det er som om også jeg har vært i fengsel i 11 år, sa mor. Nå er jeg fri, sa bestemor. Men jeg har ikke sovet på mange netter foran av dette.
	Urolig så vi alle mot en hoveddør rett imot oss. Kanskje noe var gått galt. Mor hadde forsøkt å besøke ham for noen dager siden, men var ikke sluppet inn.
	Uroen stiger. Men så, der oppe, ut av en helt annen dør, der kommer de. En lang, lang rekke menn. Dagens kvote av løslatte på vei mot buss-stasjonen. Alle med en gjennomsiktig plastpose i hånden. Man vil kunne se hva de bringer ut.
	Vi venter. Uroen stiger blant oss. Men så kommer han, en lang, smilende ung mann. Han rives ut av rekken, klemmes, kysses, klemm...
	Det jubles og det gråtes. Det adopterte familiemedlem fra Norge angrer bittert på at lommetørkleet ligger igjen på hotellet. Det...
	En annen mann ble også møtt. Det var av en bestefar. De to gikk stille sammen mot en bil. En tredje mann gikk også ut av den lange rekken og blir stående litt for seg. Han ventet visst på noen.

	* * *
	Et Bibelsk tema. Hjemkomsten. Den fortapte sønn. Gjøkalven som skal slaktes. Faner og klingende spill burde det være utenfor eth...
	På et vis, er det episoder som denne som er blitt min vei i sosiologien. Hendelsene som kanskje gjør at man plutselig forstår no...

	* * *
	Det var to hendelser som under arbeidet med min magistergrad kom til å bety mye for meg. Den ene var en ikke-hendelse. Jeg snakk...
	Og så den annen hendelse som bekreftet den første: Cveja Jovanovic var skolelærer. Han kunne tysk. Han fant en tysk-norsk ordbok...

	* * *
	Institutt for sosiologi delte mot slutten av min studietid hus i Løkkeveien med det som litt senere ble til Institutt for krimin...
	Det er en dansk kortfilm jeg er meget glad i. Den heter; «Kan man klippe i vann?». Den handler om en barnehage som la om driften...
	Jeg følte meg meget hjemme i denne film.
	Selv ble jeg reddet av krigen. Skolen ble ofte stengt, og vi slapp nok lettere igjennom enn det som hadde vært vanlig i roligere...
	Etter en tid skilte de to instituttene lag. Jeg fulgte Andenæs. Jeg forstod så lite av det Sverre Holm sa. Og så lignet det på n...
	Men her var jo alle verdensstjernene, hvorfor ikke lytte, hvorfor ikke suge det til seg?
	Fordi jeg ikke hadde noe å forbinde det med, det de beskrev. Det var ikke min verden de snakket om, eller i det minste snakket u...
	Jurister representerer ofte den motsatte ytterlighet i forhold til sosiologene. Juristene er provinsielle, de snakker i hovedsak...
	Men jeg kunne blitt lærd. Jeg vet jeg tapte noe ved ikke å gå ombord i gjestenes tankeverden. Det kunne blitt fint. I etterhånd har jeg søkt trøst i tre resonnement:
	Alle lærerne fra USA, det minnet om noe, det kunne blitt en gjentakelse av den mislykkede skolesituasjonen. Noen ville lære meg noe, lenge før jeg visste hva jeg skulle bruke det til. Jeg ville gått opp i drømmer.
	Eller, om det ble fint med noen av gjestene, og det var flere ganger nære på, kanskje jeg var blitt der, blitt i deres tankeverd...
	Og så det siste resonnement, - som er det viktigste: Livet blir filtrert gjennom tidligere hendelser. Uskylden er tapt fra dag 1...

	* * *
	La meg illustrere fra egen virksomhet: Jeg har ofte strevet med å finne dekkende ord på personene og om fenomenene jeg skriver o...
	Spesielt vanskelig hadde jeg det med en bok som ble hetende «Bortenfor anstalt og ensomhet» (1989). Den handler om livet i noen ...
	Åndssvake står det noen steder skrevet. Mentalt tilbakestående står det andre steder. Eller retarderte. «Er du helt dum», sa jeg...
	Kategorier kleber. Omgivelsene ser personene i kategoriene slik som kategoriene sier de er. Og de kategoriserte kan komme til å ...
	Jo lenger jeg bodde i landsbyen, jo vanskeligere ble det å finne ordet. Det ene ordet som skulle si hvem de var, de som bodde de...
	Et tilleggsproblem lå i hva jeg skulle kalle boken om dem jeg ikke hadde navn på. Mitt ønske var å kalle den Til gettoens forsva...

	* * *
	Selvfølgelig trenger vi ordene. Men samtidig må vi ut av dem, ut av så mange av dem som vi våger. Mannen som vil være kvinne, kv...
	* * *
	Motviljen mot de store ord gjelder også for kjerneområdet i mitt eget fag, kriminologien. Jeg har vært professor i dette faget d...
	Dette mener jeg nå. Men i 1960 tok jeg doktorgraden på en avhandling om alle norske menn født i 1933 som var registrert av myndi...
	Kriminalitet finnes ikke. Jeg holdt engang foredrag om dette på Radiumhospitalet. På første benk satt professorene, bakover satt...
	Jeg har kalt den siste boken min En passende mengde kriminalitet. Det er for å få åpnet for spørsmålet om hvorledes vi kan bidra...
	Min metode, om jeg må få lov å bruke så stort et ord, er her som i flere tidligere arbeider, å legge betydelig energi i å forsøk...
	Men hvis de store ordene, spesielt fra institusjonenes vokabular, fungerer som en sperre for forståelsen, hvordan da få sagt det...
	Psykopati er et annet av de alt for store ordene. Lenge var det stille om psykopatene i Norden. Bo Gerle hadde kanskje et ansvar...
	Man antar at psykopater utgjør cirka en prosent av befolkningen, mens cirka 20-25 prosent av fengselspopulasjonen vil være psykopater (Hare og Hart 1992). Disse antas å være ansvarlig for over halvparten av all alvorlig kriminalitet.


	Jeg forstår godt, at i et samfunn hvor vi kjenner hverandre mindre og mindre som totale mennesker der oppstår behov for noen som...
	Men det blir så uklart, det blir ikke standardisert, vil psykiaterne si. Og jeg vil svare: Ja, uklart som det gode dikt. Nettopp...
	Men det ville jo ikke strafferettsvesenet ha nytte av!
	Jo, det ville være meget nyttig for dette vesenet. Det ville gi ansvar tilbake hvor ansvar bør ligge. Hos dommeren. Han ville ik...

	* * *
	Psykiatere som historiefortellere eller novellister. Hva da med sosiologene?
	George Caspar Homans er en av min ungdoms helter. Marineoffiseren med en røst som kunne overdøve enhver storm og som blant annet...
	Hvorfor denne enkle historie om moren til konen til George Homans? Fordi jeg husker den. Og hvorfor husker jeg den? Fordi den er...

	* * *
	Det er blitt mange av oss nå. Vilhelm Aubert skrev en gang at det var så få sosiologer i Norge at vi var tvunget til å skrive fo...
	Men hvis dette er riktig, er noe annet galt. Og jeg vender tilbake til eksemplet med psykiateren. Jeg vil at hun/han skal beskri...
	Noen vil umiddelbart innvende: Alle kan ikke skrive som Hanna Arendt. Nei vel, men noen av de første forutsetning for å kunne, e...
	De fleste blant oss har opplevd glimt av det meste av det som det er mulig å oppleve når vi kommer over framslengsalderen. Sosio...
	Men om de fleste har erfart det meste, hva kan da en sosiolog bidra med?
	Noe av det viktigste er kanskje å oppgradere folks egenerfaringer, hjelpe folk til å utforske sine egne erfaringer, gjøre dem gy...
	Jeg rusler for tiden rundt i den bydel der jeg bor i Oslo og forsøker å forstå hvordan kommunens hjelpeapparat fungerer. Ett ord...
	Min mistanke er at samfunnsforskerne bidrar til utarmingen, bidrar til produksjonen av fattigdom ved å holde på så langt borte fra der hvor folk er. Jeg tenker ikke så meget på kontorene, som på ordene.
	Noter
	1 Men det er mange som ikke liker disse funnene. De vil se nærmere på hode og personlighet til posebærerne. De vil lage et eget Universitetsfengsel for å studere dem. Universitetet i Bergen tripper ivrig for å få nyskapningen til seg.
	2 Takk til Finn Tschudi for å ha ledet meg til Bruner.
	3 Fra Olof Lagercrantz (1985): Om konsten att läsa och skriva.
	4 Aftenposten 7-1-05.
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	Norsk sosiologforenings hederspris 2005 til nils christie1
	Gunn Elisabeth Birkelund
	g.e.birkelund@sosiologi.uio.no
	Sosiologforeningens hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt.

	Hedersprisen er tidligere blitt tildelt Arvid Brodersen og Sverre Holm (1996), Arne Næss og Hans Skjervheim (1997), Ørjar Øyen o...
	I år har vi gleden å gi hedersprisen til professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo: Nils Christie.
	Nils Christie er født 24.02 1928. Han tok magistergraden i sosiologi i 1952 og ble Dr. philos. i 1960. Han har en svært omfatten...
	Nils Christie drøfter sosialt avvik i forhold til normalitet og hva samfunnet definerer som avvik. Stikkord her: Vi er alle lovb...



	Ad sosialt avvik
	Fangevoktere
	Magisteravhandlingen fra 1952 har tittelen Fangevoktere i konsentrasjonsleire. En sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i «serberleirene» i Nord-Norge i 1942-43.
	Sommeren 1942 begynte tyskerne å sende Jugoslaviske fanger, for det meste serbere, til Norge for å internere dem i fangeleire i ...
	Etter krigen ble også nordmenn dømt for mishandling og drap av fangene i disse leirene. Hva kan forklare at vanlige mennesker bl...
	Hva var resultatene av alle disse analysene? Kort fortalt fant Nils Christie ut at det var mindre som skilte mishandlerne/drapsm...
	De som var dømt for drap eller mishandling hadde hatt mindre kontakt med serberne på det personlige plan enn de øvrige fangevokt...
	Nils Christie drøfter den sosiale organisering i leirene og andre faktorer som kan bidra til å skape situasjoner hvor mennesker ...
	«Vakter som mishandler og dreper i konsentrasjonsleire er yngre og har mindre erfaring (….) enn de som i samme situasjon ikke mi...

	Avhandlingen ble møtt med taushet i offentligheten, noe som kan antydet skyldes at nordmenn så raskt etter krigen ikke var lydhø...

	Unge norske lovovertredere
	Dr. Philos.-avhandlingen Unge norske lovovertredere, Universitetsforlaget 1960, er en grundig statistisk analyse basert på militærregistre av hele årskullet unge menn født i 1933.
	Nils Christie fikk tak i informasjon om hvem av dem som var registrert som lovovertredere, og sammenligner disse med årsklassen ...
	«Registrerte mannlige lovovertredere utgjør ca 5 % av årsklassen. Lovbruddet dreier seg i det alt vesentlige om vinningsforbryte...
	Men denne fremhevning av forskjeller representerer bare én side av saken. Likeså viktig er det kanskje å fremheve den annen side...

	Her vise Nils Christie sin evne til å holde to tanker i hodet samtidig. Selv om analysene viser at det er statistisk signifikant...
	Artikkelen «A Study of Self-reported Crime», skrevet av Nils Christie, Johs. Andenæs og Sigurd Skirbekk (Scandinavian Studies in...


	Ad sosial kontroll
	I et arbeid fra slutten av 1960-tallet peker Christie på at kriminologi tidligere besto av «the study of criminals in splendid i...
	Tvangsarbeid
	Allerede I 1960 publiserte Nils Christie en bok om sosial kontroll: Tvangsarbeid og alkohol, også denne utgitt på Universitetsfo...
	Boken inneholder blant annet en kritisk analyse av profesjonenes rolle i rettsapparatet. Dette temaet er Nils Christie er kommet...

	Den skjeve pyramide
	I boken Hvor tett et samfunn (1982) har Nils Christie inkludert et omfattende kapittel som dokumenterer tidligere funn om at vi ...
	Dette ståstedet er senere utfordret av bla Willy Pedersen (1992), som synes fagmiljøet på kriminologi i altfor liten grad har ko...
	Her svarer Nils Christie (1992) at det er korrekt at kriminologene har lagt stor vekt på å få ut i offentligheten en forståelse ...
	Altså: Forskningen må ha et systemperspektiv i tillegg til et individperspektiv. I dag skulle tiden være moden for å få frem begge meldingene.


	Ad sosial integrasjon
	Ut i fra en målsetting om å integrere mennesker bedre i samfunnet kan det være lite klokt å isolere dem i lukkede institusjoner....
	Straff
	Nils Christies kanskje viktigste kriminalpolitiske arbeider drøfter straffens vesen. Her anvender han begrep som pine, jfr boken...

	Gulag i Vesten?
	I boken Kriminalitetskontroll som industri. Mot GULAG, vestlig type? (som første gang ble utgitt i 1993) viser Nils Christie emp...
	Nils Christie drøfter om fengselsvesenet er blitt en industri også i Vesten, og trekker trådene tilbake til leirene under 2. ver...
	Mot dette kan jeg bare bidra med mine ord, skriver Nils Christie, og håpe at de får betydning slik at denne utvikling ikke oppfa...
	Crime Control as Industry, som opprinnelig ble skrevet på engelsk, er oversatt til tretten språk. I det britiske tidsskriftet So...


	Annet
	Christie har skrevet en rekke andre bøker og artikler. Noen av disse bøkene har bidratt til den offentlige debatt. Blant de mest...
	Selv om disse bøkene handler om ulike tema, kretser de alle rundt felles problemstillinger knyttet til sosialt avvik, sosial kon...

	Hedersprisen til Nils Chrisite
	Nils Christie har stått helt sentralt i utviklingen av faget kriminologi i Norge. I hans arbeider kan man lese tydelig påvirknin...
	Nils Christie har også poengtert at skandinavisk og kanskje særlig norsk kriminologi er nært beslektet med sosiologi, i motsetni...
	Speilet
	Innflytelsen fra sosiologi ser vi også tydelig i Nils Christies definisjonen av kriminologi: «… kriminologien ikke bare er til f...
	Gjennom studier av avvikere holder Nils Christie opp et speil for oss (og refererer til Cooley): Fortell meg hva du ser, og jeg ...

	Släpp fångarne loss!
	Det går en rød tråd gjennom hele Nils Christies virke: han skriver utifra et grunnleggende humanistisk ståsted: Alle mennesker har en egenverdi. Derfor blir studier av sosial avvik også studier av normalitet.
	Faglig ser vi et tydelig systemperspektiv: mennesker preges av de sosiale omgivelsene de inngår i. Derfor blir studier av sosial kontroll også studier av rettsapparatet og straffepolitikken.
	Og politisk ser vi et tydelig reformperspektiv: skal vi komme noen vei med sosial integrasjon av avvikerne må vi bygge opp systemene slik at de fungerer rasjonelt og bidrar til å styrke det gode og svekke det onde.
	Det er hevet over enhver tvil at Nils Christie er og har vært en aktør med betydelig troverdighet i den fag-politiske debatten o...
	Nils Christies forfatterskap er preget av en evne til å finne samfunnsmessige svært relevante problemstillinger, nitid empirisk ...
	Nils Christie har i mange år vært instituttleder ved Institutt for kriminologi og strafferett, rettssosiologi UiO. Han har hatt ...
	Sammen med Torstein Eckhoff redigerte Nils Christie en samling av Vilhelm Auberts skrifter utgitt til Auberts 60 års dag. I forordet karakteriserer de Aubert med ord som jeg gjerne vil bruke om Nils Christie også:
	«Han er en villende sosiolog. Han vil vite. Og han vil handle. Det er noe gammelmodig over Vilhelm Aubert (les: Nils Christie). ...

	På høy tid at norsk sosiologforening hedrer deg - gratulerer med hedersprisen 2005!
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	Norsk sammendrag
	KROPPEN - OG DE UNÆVNELIGE EMOTIONER
	EN EMOTIONSSOCIOLOGISK ANALYSE AF IDRÆTSKROPPE I DEN FYSIOTERAPEUTISKE KLINIK
	Lone Friis Thing
	L.F.Thing@ucsf.dk
	Artiklen belyser emotioners ’fraværende tilstedeværelse’ i behandlingssystemet, her eksemplificeret ved en case om kroppen i fys...
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