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Innledning 
Forskningen på overgangen fra arbeidslivet til pensjon har i lengre tid – både nasjonalt og 

internasjonalt – vært preget av to sentrale teoretiske perspektiver; attraksjonsperspektivet og 

utstøtingsperspektivet (se f.eks. Higgs m.fl., 2003; Kohli m.fl., 1991; Hansen, 1996; Radl, 2012; 

Ebbinghaus, 2006). Attraksjonsperspektivet bygger i sin enkleste form på en forutsetning om 

rasjonelle aktører som ønsker å maksimere egennytte, mens utstøtingsperspektivet legger til grunn at 

overgang til førtidspensjon er ufrivillig og skyldes arbeidsmarkedets manglende evne til å inkludere 

svake grupper. Den empiriske rekkevidden av forklaringsmodellene har vært diskutert og forsøkt 

empirisk utprøvd i en årrekke i velferdsforskningen. Også nyere forskning på overgangen fra 

arbeidsmarkedet til pensjon er preget av disse teoriene, men få nyere studier forsøker å sette opp 

«kritiske» tester av disse teoriene. Det har således ikke blitt kåret noen klar «vinner» mellom 

attraksjons- og utstøtingsperspektivet i velferdsforskningen. Dette skyldes trolig to forhold: For det 

første er det all grunn til å tro at begge teoriene er nødvendige for å forstå prosessene som ligger bak 

avgang fra arbeidslivet. For det andre har det vist seg vanskelig å sette opp «kritiske tester» av disse 

to forklaringsmodellene. Til tross for dette, synes det fortsatt å være forventinger om å konkludere om 

teorienes relative forklaringskraft i velferdsforskningen. Behovet for å avklare teorienes gyldighet 

bygger både på en faglig forventning internt i de akademiske miljøene, men også at de sosialpolitiske 

implikasjonene av teoriene er vesentlig forskjellige: Høy arbeidsledighet og høy «trygderate» vil for 

eksempel i følge utstøtingsperspektivet kunne bøtes på ved å endre betingelsene for utsatt 

arbeidskraft på arbeidsmarkedet, mens attraksjonsperspektivet vil vektlegge problemer ved 

velferdsordningenes utforming og kompensasjonsgrad.  

Med utgangspunkt i overgang til førtidspensjon som case, vil jeg i dette essayet diskutere hvilke 

muligheter forskningen har for å teste den relative betydningen av attraksjonsperspektivet og 

utstøtingsperspektivet. Siden mesteparten av forskningen på feltet er basert på kvantitative analyser 

av registerdata – i likhet med mitt eget Phd-prosjekt – vil diskusjonen primært ta utgangspunkt i 

analytiske og empiriske utfordringer som har preget slik forskning. Avslutningsvis vil jeg imidlertid 

diskutere hvorvidt kvalitative studier kan være bedre egnet til å slutte om teorienes relative 



 

forklaringskraft. Diskusjonen vil primært ta utgangspunkt i velferdsforskningen i Norge. For å diskutere 

forholdet mellom attraksjons- og utstøtingsperspektivet vil Thomas Kuhns paradigmeteori, og da 

spesielt hans tilhørende tese om inkommensurabilitet, bli brukt. 

To teoretiske perspektiver på overgang fra arbeid til pensjon 
Attraksjonsperspektivet er inspirert av mikroøkonomisk teori og bygger på en forutsetning om 

rasjonelle aktører som ønsker å maksimere egennytte. Perspektivet antar at arbeidstakere søker mot 

fritid, og at førtidspensjon representerer en tilstand som muliggjør fritid. Overgang til førtidspensjon blir 

således forstått som et resultat av individuelle valg foretatt på bakgrunn av en nyttevurdering av å 

være pensjonert opp i mot det å være i arbeid  (Hernæs m.fl., 2002; Hansen, 1996; 1998).  

Det er imidlertid ikke mulig å identifisere attraksjonsperspektivet som en helhetlig teori i 

trygdeforskningen. Det er heller snakk om flere teoretiske bidrag som henvender seg til ulike aspekter 

ved overgangen fra arbeid til pensjon og trygd. De viktigste teoriene kan i en slik sammenheng sies å 

være arbeid-fritid-modellen, prinsipal-agent-teori, søketeori og humankaptialteori (se f.eks. Hansen, 

1996; 1998). Til tross for at disse teoriene forsøker å forklare ulike aspekter i overgangen til pensjon 

og trygd, deler de noen viktige antagelser og forutsetninger. For det første antar de, som allerede 

nevnte, at individer handler rasjonelt og ønsker å maksimere egennytte. For det andre setter teoriene 

ulike betingelser for informasjons- og situasjonsforutsetningene som ligger til grunn for individenes 

mulighet til å foreta slike nyttemaksimerende beslutninger. I tidligere forskning på førtidspensjonering 

er det særlig arbeid-fritid-modellen som har ligget til grunn for den teoretiske diskusjonen innenfor 

attraksjonsperspektivet. I den videre diskusjonen velger jeg derfor å ta utgangspunkt i denne og drøfte 

hvordan den har blitt brukt i forskningen på overgangen fra arbeid til pensjon.  

Arbeid-fritid-modellen fokuserer på potensielle pensjonisters vurdering av nytte og kostnad ved å være 

i arbeid, mot tilstander som muliggjør fritid. Nytten ved arbeid antas å være gitt ved personens 

arbeidsinntekt, men kan også bygge på andre aspekter som frynsegoder, arbeidsmiljø og 

karrieremuligheter. Tilsvarende antas det at kostnaden ved overgang til pensjon er gitt ved 

inntektstapet overgangen medfører (dvs. pensjonsordningenes kompensasjonsgrad), men kan også 

påvirkes av individenes arbeids- og fritidspreferanser. Enkelt forklart postulerer modellen at et individ 

vil søke om pensjon hvis nytten av fritid overgår kostnadene forbundet med overgang til pensjon. 

Pensjoneringstidspunktet avgjøres dermed som en funksjon av individenes tilgang på 

pensjonsordninger, de økonomiske kostnadene en slik overgang vil medføre, og personenes arbeids- 

og fritidspreferanser (se Hernæs m.fl., 2002).  

Forskning inspirert av arbeid-fritid-modellen har særlig fokusert på potensielle pensjonisters tilgang på 

ulike pensjonsordninger, pensjonsordningenes kompensasjonsgrad og hvordan arbeids- og 

fritidspreferanser er fordelt mellom ulike grupper. I Norge har det særlig vært rettet fokus mot hvilke 

insentiveffekter innføringen og utvidelsen av AFP-ordningen har medført for sysselsetningsnivået blant 

2 
 



 

eldre i Norge (se f.eks. Røed og Haugen, 2003; Bratberg m.fl., 2004). Det finnes også en rekke studier 

som har lagt arbeid-fritid-modellen til grunn da de har studert hvilken effekt kompensasjonsgraden ved 

overgang til førtidspensjon har for sannsynligheten for at individer går ut av arbeidsmarkedet (se f.eks. 

Hernæs m.fl., 2002; Hernæs m.fl., 2000; Bowitz, 1997; Thøgersen m.fl., 1998).  

Utstøtingsperspektivet vektlegger på sin side strukturelle trekk ved arbeidsmarkedet, og legger til 

grunn at overgang til førtidspensjon skyldes arbeidsmarkedets evne til å inkludere svakere grupper. 

Førtidspensjon blir således vurdert som en form for skjult arbeidsledighet. Utstøtingsperspektivet 

bryter med attraksjonsmodellen på to sentrale punkter. For det første bryter perspektivet med 

attraksjonsperspektivet ved at overgang til førtidspensjon blir forstått i lys av makroøkonomiske og 

strukturelle forhold på arbeidsmarkedet. For det andre antar teorien at pensjonstilværelsen er uønsket 

og at individer dermed søker mot arbeid fremfor fritid. Arbeidstakere velger ikke å gå av med pensjon, 

de støtes ut av arbeidsmarkedet som et resultat av økende krav til profitt, effektivitet, omstilling og 

konkurranse (Halvorsen, 1977). I tillegg hevder Halvorsen at overgang til førtidspensjon må ses i 

sammenheng med psykiske og fysiske belastinger på arbeidsplassen, samt arbeidsmiljøets rolle som 

buffer eller bidragsyter til utstøting. Selv overgang til alternative førtidspensjonsordninger – som på 

papiret fremstår som frivillige pensjonsordninger – blir forklart ved arbeidsgiveres økende behov for å 

kvitte seg med uønsket arbeidskraft. Halvorsen (1991: 186) hevder for eksempel at utvidelsene av 

pensjonsrettighetene til AFP-ordningen i Norge fremstår som et forsøk på å «[…] lette nødvendige 

næringsstrukturelle omstillinger».1  

Tidligere forskning inspirert av utstøtingsperspektivet har særlig rettet fokus mot yrkesspesifikke 

risikofaktorer for førtidspensjon og trygd (se f.eks. Halvorsen, 1977; Dahl, 1999; Hansen, 1996), og 

særlig hvordan nedbemanninger og generell arbeidsledighet påvirker overgangsratene til trygd og 

førtidspensjon (Midtsundstad, 2002; Fevang og Røed, 2006). 

Til tross for at attraksjons- og utstøtingsperspektivet bygger på totalt forskjellige forklaringer på hvorfor 

individer ender på førtidspensjon, og dermed tilbyr motstridende forslag til hvordan man kan øke 

sysselsetningen blant eldre, kan det sies at begge perspektivene bygger på en form for økonomisk 

rasjonalitet – imidlertid på ulike nivå (se Hansen, 1996; 1998). I attraksjonsperspektivet tilskrives 

individene en rasjonell og nyttemaksimerende rolle, mens utstøtingsperspektivet fremstiller bedrifter 

som rasjonelle og brutale nyttemaksimerende aktører. I en slik sammenheng må det også påpekes at 

begge perspektivene har blitt kritisert for å overse viktige aspekter i overgangen fra arbeid til trygd og 

pensjon, og at det har blitt presentert og diskutert teoretiske alternativer til attraksjons- og 

utstøtingsperspektivet.2 Perspektivene står imidlertid fortsatt sentralt i nyere forskning på overgang til 

førtidspensjon, og det kan fortsatt sies å eksistere et behov for å konkludere om teorienes relative 

1 Se også Ebbinghaus (2006) for en tilsvarende argumentasjon i andre land. 
2 Perspektivene har blant annet blitt kritisert for å overse sentrale kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter før og etter overgang til 
pensjon (se f.eks. Wærness, 1979; Radl, 2012). 
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forklaringskraft.3 Dette forutsetter empirisk forskning som tilfredsstiller betingelsene begge 

forklaringsperspektivene forutsetter: dvs. informasjon om individenes preferanser, stønadsnivå, 

lønnsnivå, arbeidsmiljø, endringer i yrkesstrukturen, arbeidsledighet mm. (se f.eks. Kolberg, 1991: 96). 

Slike data er imidlertid aldri eller kun tilnærmet tilgjengelige, og derav blir mulighetene for å si noe 

presist om perspektivenes forklaringskraft tilsvarende redusert. Dette har medført, som blant annet 

Kolberg (1991: 95) påpeker, at analyser som har til hensikt å teste modellenes forklaringskraft 

vekselvis kan tolkes i lys av begge teoritradisjonene (se også NOU, 2007: 4, side 104).  

I den påfølgende diskusjonen vil jeg reise spørsmål ved om i hvilken grad denne begrensede evnen til 

å si noe presist om teorienes relative forklaringskraft også kan skyldes at teoriene er 

inkommensurable (Kuhn, 1996). Hvis vi følger Kuhns definisjon av inkommensurabilitet, vil i så fall 

dette innebære at attraksjonsperspektivet og utstøtingsperspektivet tilbyr så radikalt ulike syn på 

overgang til førtidspensjon, og at disse perspektivene er så «altoppslukende» i sin forståelse av 

overgang til pensjon, at de er umulig å sette opp mot hverandre. Inkommensurabilitetsbegrepet til 

Kuhn kan imidlertid ikke forstås uavhengig av hans helhetlige paradigmeteori. 

Inkommensurable paradigmer 
Kuhns paradigmteori kan sies å ha to hovedformål. For det første hevder han at den vitenskapelige 

kunnskapsproduksjonen ikke kan beskrives som en kontinuerlig og lineær prosess, men at den 

derimot vil være preget av brudd og diskontinuitet. For det andre hevder han at 

kunnskapsproduksjonen i vitenskapen er forankret i normative dimensjoner og kulturelle aspekter som 

preger et gitt forskningsfellesskap.  

Det mest kjente bidraget til Kuhns paradigmeteori er trolig hans argumentasjon for en diskontinuerlig 

utvikling i vitenskapen. I følge Kuhn vil en periode med «normalvitenskapelig arbeid» bli etterfulgt av 

en periode med «uregelmessigheter» og forskning som utfordrer de grunnleggende prinsippene som 

preger et gitt paradigme. Dette kan i ytterste konsekvens medføre så radikale endringer at det blir 

snakk om et paradigmeskifte, eller et gestaltskifte i forskningsfellesskapet. Et slikt gestaltskifte 

innebærer nødvendigvis ikke at forskningsfelleskapet har oppnådd en forbedret forståelse av en antatt 

«sannhet der ute», men at forståelsen i forskningsfeltet har endret karakter. En gitt forsker fra et 

«nyere» paradigme vil således ikke ha en bedre forståelse av virkeligheten enn en forsker fra et eldre 

paradigme, men forskeren fra det nyere paradigmet har et nytt og annerledes begrepsapparat som 

eksplisitt forholder seg til uregelmessighetene som preget det gamle paradigmet. Kuhn tilbød således 

3 Statistisk sentralbyrå fikk for eksempel innvilget prosjektet «Push and pull factors in early retirement» via VAM-prosjektet 
initiert av forskningsrådet (Forskningsrådet, 2013). 
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et nytt perspektiv innenfor vitenskapsteorien ved at han rettet fokus mot forskningsprosessen fremfor 

selve resultatene ved forskningen.4 

Ved siden av å argumentere for et diskontinuerlig syn på forskningsprosessen, hevdet Kuhn også at 

den vitenskapelige kunnskapsproduksjonen er forankret kulturelt og sosialt i et gitt 

forskningsfellesskap. Et paradigme kan med andre ord ikke forstås uavhengig av 

forskningsfellesskapet som er tilknyttet dette paradigmet (Kuhn, 1997: 19). Kuhn kan således sies å 

tilby et vitenskapssosiologisk perspektiv på kunnskapsproduksjonen i vitenskapen (Collin, 2010). Kuhn 

ble imidlertid tidlig kritisert for at det var uklart hva som utgjorde de grunnleggende komponentene i et 

paradigme, og derav ved hvilke «parametere» et gitt paradigme og forskningsfellesskap skilte seg fra 

et annet.5 I et forsøk på å klargjøre hva et paradigme er, og dermed også hva et gitt 

forskningsfellesskap deler, vektlegger Kuhn særlig fire dimensjoner eller aspekter: symbolske 

generaliseringer, teoretiske modeller, modelleksempler og metodologiske verdier (Kuhn, 1997; Collin, 

2010).  

Symbolske generaliseringer kan forstås som formelle eller potensielt formaliserbare lovmessigheter 

som preger et gitt paradigme. I følge Kuhn bør disse lovmessighetene fortrinnsvis uttrykkes i 

matematisk form, men han påpeker samtidig at de ikke kan forstås som fullverdige formuleringer av et 

paradigmes substansielle innhold. De symbolske generaliseringene kan heller beskrives som et 

generaliserende og overordnet lovskjema, hvor ny forskning og nye data skal føres inn i et tilpasset 

formalisert uttrykk.6 Teoretiske modeller viser til paradigmets grunnleggende syn på hvordan verden er 

sammensatt og hva som utgjør dets grunnleggende byggesteiner. De teoretiske modellene kan 

således sies å «stikke dypere» enn de symbolske generaliseringene, og kan forstås som en form for 

en paradigmespesifikk ontologi – «dersom gruppen tror sterkt nok på den» (Kuhn, 1997: 22).7 Et 

paradigmes modelleksempler viser til tidligere forbilledlige problemløsninger på feltet (et såkalt 

exemplar). I følge Kuhn fungerer modelleksemplene både som pedagogiske verktøy for studenter som 

ønsker å forstå et paradigme, men også som inspirerende og rettledende mønstereksempler for 

videre forskning.8 Å utforske et paradigmes modelleksempler vil kunne gi verdifull informasjon om et 

paradigmes symbolske generaliseringer og teoretiske modeller, samt hvordan forskere sosialiseres 

4 Kuhns paradigmeteori brøyt således med standardoppfattelsen av vitenskapen som en kontinuerlig prosess i form av «å legge 
sten for sten på forskningens store byggverk», som dominerte synet på kunnskapsproduksjonen i vitenskapen på 50-tallet 
(Collin, 2010). 
5 Det er for eksempel blitt hevdet at det finnes over 20 ulike definisjoner av paradigmebegrepet i «The Structure of Sicentific 
Revolutions» (Masterman, 1970). 
6 Kuhns begrep om «puzzel solving» kan illustrere poenget ved at ny forskning og nye data beskrives av tilpassede versjoner av 
et overordnet og generaliserende lovskjema. I følge Kuhn representerer mindre uregelmessigheter i en normalvitenskapelig 
periode – dvs. forskningsfunn som ikke samvarierer perfekt med paradigmets grunnleggende forutsetninger – teoretiske 
«puzzels» som utfordrer forskernes kreativitet. «En god forsker» vil i følge Kuhn overvinne slike «puzzels», og fortolke 
uregelmessighetene på en slik måte at paradigmets forutsetninger ikke falsifiseres. Kuhns begrep om «puzzel solving» bryter 
således skarpt med Poppers ideal om falsifisering i vitenskapen (se f.eks. Kuhn, 1996: 146).  
7 Kuhn påpeker at det finnes forskjellige grader av symbolske generaliseringer. Han argumenterer for eksempel for at noen 
modeller kun fungerer som heuristiske verktøy, mens andre fungerer mer som metafysiske forpliktelser. Hvis en teoretisk modell 
fungerer som en metafysisk forpliktelse er det med andre rimelig å slå fast at denne modellen fungerer som en ontologi i 
forskningsfellesskapet. 
8 Modelleksemplene forble – i likhet med inkommensurabilitetsbegrepet – et av de viktigste områdene I Kuhns arbeid etter hans 
publisering av «The Struture» (Kuhn og Borradori, 1997). 
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inn i et gitt paradigme (Svendsen, 1997). Et paradigmes metodologiske verdier viser til hvilke verdier 

et gitt paradigme legger til grunn for hvordan kunnskapsproduksjonen bør foregå. Som Collin (2010: 

121) påpeker, er vektlegging av begrepet verdier – og ikke metodologiske prinsipper – sentralt her, 

siden det ikke er snakk om konkrete «forskrifter» for hvordan forskningen skal gjennomføres, men 

heller grunnleggende verdier. Hvis en skal forstå hvordan et forskningsfellesskap produserer – eller 

reproduserer – kunnskap, må man i følge Kuhn forholde seg til alle disse fire dimensjonene (Kuhn, 

1997). To ulike paradigmer bør med andre ord være ulike på én eller flere av disse dimensjonene, og 

tilsvarende bør et paradigmeskifte kunne identifiseres ved vesentlige endringer på minst én av dem. 

I følge Kuhn kan de strukturelle endringene fra et paradigme til et annet paradigme være så 

omfattende at det vil være tilnærmet umulig å sette paradigmene opp mot hverandre på en fornuftig 

måte. Dette skyldes at paradigmene er forankret i ulike «språk», eller ulike begrepssystemer, og at det 

ikke finnes et nøytralt «språk» som paradigmene kan sammenlignes i forhold til. Dette innebærer at 

det ikke vil finnes noen nøytrale standpunkter mellom to paradigmer, selv om slike standpunkter 

fremstår som de samme i to paradigmer.  Kuhn begrunner dette ved å henvende seg til 

språkvitenskapen og viser til at et og samme begrep kan ha ulik forståelse i forskjellige språk, og at 

det således kan være umulig å finne en god oversettelse av et gitt begrep mellom to språk. Denne 

«uoversetteligheten» utgjør grunnkomponenten i Kuhns tese om inkommensurabilitet og medfører, i 

sin strengeste forstand, at to paradigmer er usammenlignbare og mangler et felles referansepunkt. 

For å illustrere hvordan inkommensurabilitet fungerer i praksis viser Kuhn blant annet til Jastrows 

kjente and-og-hare-figur. Denne figuren illustrerer med én strek både en and og en hare. Selv om det 

visuelle sanseinntrykket som møter retina nødvendigvis er det samme, kan vår perseptuelle forståelse 

kun oppfatte én av dem på et gitt tidspunkt. Vi kan imidlertid veksle mellom å se anden og haren, på 

samme måte som det er mulig å betrakte informasjon fra to paradigmer vekselsvis. Et paradigmeskifte 

vil dermed innebære at «what were ducks in the scientist’s world before the revolution are rabbits 

afterwards» (Kuhn, 1996: 111). Et paradigme kan med andre ord beskrives som et “interpretive 

enterprise” (Kuhn, 1996: 122) som legger perseptuelle føringer for hvordan data kan leses og forståes. 

Og selv om det er (teoretisk) mulig at én og samme forsker kan observere data fra to ulike 

«interpretive enterprises», er det ikke mulig å sammenligne to paradigmer på nøytralt grunnlag.  

Kuhn har helt siden publiseringen av «The Structure of Scientific Revolutions» blitt kritisert for at 

paradigmebegrepet er for upresist, at det i mange tilfeller er vanskelig å påvise radikale brudd eller 

gestaltskifter på forskningsfelt, og at hans tese om inkommensurabilitet er logisk inkoherent (se f.eks. 

Wisdom, 1974). Kuhn har forsøkt å imøtekomme mye av denne kritikken, og har i senere arbeider 

rekonseptualisert forståelsen av paradigmeskifter til å ikke nødvendigvis dreie seg om suksesjon av 

store paradigmer, men at det heller å dreier seg om en rekke mindre revolusjoner. Kuhn har således 

anerkjent at det forekommer en viss kontinuitet innenfor den diskontinuerlige suksesjon av 

paradigmer, og at paradigmene ikke er hermetisk lukket for hverandre. Paradigmer bør i en slik 
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sammenheng forstås som idealtypiske konstruksjoner (Svendsen, 1997: 163). Tilsvarende har Kuhn 

påpekt at man må snakke om grader av inkommensurabilitet mellom to paradigmer, og at det gir lite 

mening å snakke om at paradigmer er totalt usammenlignbare eller at begreper er totalt uoversettelige 

(Kuhn og Borradori, 1997).9  

Kuhn mente selv at det ikke eksisterte ulike paradigmer innen samfunnsvitenskapen, men flere har 

hevdet at Kuhns innsikt i samfunnsvitenskapen var for begrenset til at man kunne slå seg til ro med 

dette (Collin, 2010). Ritzer (1975) argumenterer for eksempel for at en bør kunne akseptere at det 

eksisterer flere parallelle paradigmer innenfor et forskningsfelt, og at det gir mening å bruke Kuhns 

paradigmeteori på utviklingen innen samfunnsvitenskapen, selv om en ikke kan observere noen 

normalvitenskapelig periode på feltet.10 

I den påfølgende diskusjonen legger jeg til grunn en slik videre fortolkning av Kuhns paradigmebegrep 

og at det kun gir mening å snakke om grader av inkommensurabilitet. Videre antar jeg at 

inkommensurabilitetsbegrepet ikke kun er forbeholdt relasjonen mellom paradigmer, men at teoretiske 

perspektiver – gitt at de er ulike nok – også kan være inkommensurable (se Collin, 2010 for en 

tilsvarende diskusjon).  

Attraksjons- og utstøtingsperspektivet – inkommensurable paradigmer? 
Hvis vi fokuserer på Kuhns syn på forskningsprosessen, og hvordan et gitt forskningsfelt er preget av 

diskontinuerlige suksesjoner av paradigmer, er det lite som vitner om at utstøtings- og 

attraksjonsperspektivet representerer to separate paradigmer. Det er vanskelig å identifisere en 

periode preget av «normalvitenskapelig arbeid» på trygdefeltet. Tilsvarende er det vanskelig å 

identifisere et «gestaltskifte» på feltet, eller noe som i det hele tatt ligner på et paradigmeskifte. Man 

kan imidlertid identifisere endringer i den teoretiske forståelsen av overgang fra arbeid til trygd internt i 

perspektivene, i hvert fall i blant utstøtingsteoretikerne. Kolberg, som selv var en av de fremste 

bidragsyterne til utstøtingsmodellen, foreslår for eksempel på begynnelsen av 90-tallet at en bør 

supplere utstøtingsmodellen med andre teoretiske modeller for å forstå overgang fra arbeid til trygd 

bedre.11 Kolberg (1991: 92) skriver: 

«Det springende punktet er naturligvis om utfallene når det gjelder overganger mellom arbeid 

og trygd er så entydig gitt at man faktisk meget langt på vei kan se bort fra individers 

strategiske atferd eller kollektive aktørers formål, eller om slike formål må bygges systematisk 

inn i analysene» 

9 Som påpekt av Kuhn selv (se Kuhn og Borradori, 1997) og andre (f.eks. Wisdom, 1974; Svendsen, 1997) ville en slik total 
inkommensurabilitet medført at det ville ha vært umulig at problemstillinger vedvarte fra et eldre til et nyere paradigme. Dette 
ville ha vært ulogisk, siden nyere paradigmer nettopp adresserer uregelmessigheter som preget det eldre paradigme ( se f.eks. 
Kuhn, 1996: 153). 
10 Mange har hevdet at det heller ikke er mulig å identifisere en slik normalvitenskapelig periode innen naturvitenskapen (Collin, 
2010). 
11 Man kan også observere en tilsvarende utvikling i Knut Halvorsen sitt forfatterskap. Boken «Førtidspensjon: valget er ditt» 
(2010) vitner om at utstøtingsperspektivets «grunnlegger» i Norge også har modifisert sin forståelse av overgang til pensjon. 
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Kolberg argumenterer her for at en fruktbar analyse av overgang fra arbeid til trygd ikke bør 

utelukkende forstås i lys av utstøtingsmekanismer, men også suppleres med poenger fra 

attraksjonsmodellen. Man kan også se en tendens til at forskere inspirert av attraksjonsmodellen i det 

minste har «lyttet til» noen av poengene fra utstøtingsteoretikerne. I rapporten «Yrkesdeltakelse, 

pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver» oppsummerer Hernæs m.fl. (2002) forskningen som 

er gjort på førtidspensjonering i løpet av 90-tallet i Norge. Her diskuterer de kort at overgangen til 

pensjon ikke trenger å bygge på individuelle beslutninger, men også kan skyldes trekk ved 

arbeidsmarkedet, nedbemanningssituasjoner eller helseplager (Hernæs m.fl., 2002: 18). Hernæs m.fl. 

benytter seg imidlertid ikke av utstøtingsmodellen når de diskuterer konkrete empiriske utfordringer i 

pensjonsforskningen: 

«Hovedproblemet knyttet til denne type analyser er eksistensen av uobservert heterogenitet 

[…] Kompensasjonsgraden i pensjonssystemet vil normalt være høyere jo lavere den 

forventede arbeidsinntekten er. Men lav forventet arbeidsinntekt kan være et resultat av at 

man har preferanser som går i retning av mye fritid. Dessuten er det ikke utenkelig at jobber 

med lav inntekt også er jobber som er tunge, kjedelige og slitsomme, slik at personer som har 

disse jobbene under alle omstendigheter ønsker å gå av tidlig.» (2002: 23) 

Selv om forfatterne åpenbart anerkjenner at det kan forekomme utstøtingsmekanismer på 

arbeidsmarkedet, velger de ikke å la utstøtingsperspektivet få noen forklaringskraft for den 

uobserverte heterogeniteten i sine modeller. I den grad lavinntektsjobber påvirker sannsynligheten for 

overgang til pensjon, skjer dette igjennom individenes nyttevurdering av forholdet mellom arbeid og 

fritid. Det finnes imidlertid flere forskere som er inspirert av attraksjonsmodellen og som i større grad 

forholder seg til poenger fra utstøtingsperspektivet. I artikkelen «Early Retirement and Economic 

Incentives» (Røed og Haugen, 2003) studerer for eksempel forfatterne effekten av trekk ved 

arbeidstakernes bedrift, og særlig hvorvidt bedriften har vært utsatt for nedbemanning, selv om 

hovedfokuset i studien ligger ved insentiveffekter i pensjonsordningene.   

Det er således ikke snakk om to hermetisk lukkede paradigmer hvor det ene perspektivet har erstattet 

det andre perspektivet over historiens løp. Det er heller snakk om to teoretiske perspektiver som i stor 

grad er forankret i to atskilte forskningsfellesskap, men hvor det forgår en viss kommunikasjon og 

innflytelse på tvers av perspektivene. Selv om det er vanskelig å påvise noen gestaltskifter mellom 

disse to perspektivene på trygdefeltet, kan det fortsatt være tilfelle at teoriene kan forstås som to 

parallelle paradigmer hvor den «paradigmatiske tyngden» er ulikt fordelt i to forskningsfellesskap, slik 

blant andre Ritzer (1975) hevder er mulig. I en slik sammenheng kan det fortsatt være relevant å 

utforske hvorvidt perspektivene er vesentlig forskjellig på Kuhns fire «paradigmedimensjoner»: 

symbolske generaliseringer, teoretiske modeller, modelleksempler og metodologiske verdier. 
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Det er rimelig åpenbart at attraksjons- og utstøtingsperspektivet bygger på ulike symbolske 

generaliseringer, og derav også ulike overordnede «lovskjema». I attraksjonsperspektivet, i likhet med 

andre teorier som er relatert til rational-choice-teori, er det til og med vanlig med matematiske 

funksjoner som uttrykker de teoretiske byggesteinene, akkurat slik Kuhn mener symbolske 

generaliseringer kan observeres i et gitt paradigme. Et relevant eksempel kan være den vektede 

nyttefunksjonen for å fortsette i arbeid hvor uførepensjon representerer den mulige avgangsordningen 

(𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)), slik den er formulert i Bowitz (1997: 915): 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) =  𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗ 𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑎𝑎) + �1 − 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)� ∗ 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟) 

hvor 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) er sannsynligheten for at en uførepensjonssøknad vil bli godkjent, 𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑎𝑎) er nytten av å 

være uførepensjonert og 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟) er sannsynligheten for at søknaden blir avvist. I 

utstøtingsperspektivet er det ikke vanlig å uttrykke de teoretiske forventningene på en slik måte.12 Det 

er allikevel ikke urimelig å se for seg at et forsøk på å formalisere utstøtingsperspektivet ville ha 

resultert i en modell som hadde vært radikalt annerledes enn hva Bowitz og andre økonomer legger til 

grunn for sin forskning.13 Et mer interessant spørsmål kan kanskje være i hvilken grad perspektivenes 

teoretiske modeller, i den forstand Kuhn diskuterer dette begrepet, kan sies å representere to 

ontologier med forskjellige metafysiske forpliktelser (Kuhn, 1997). Ved å bruke rational-choice-teori i 

generell forstand som case, mener Collin (2010) at dette er en velegnet problemstilling for å diskutere 

hvorvidt rational-choice-teori kan forstås som et eget paradigme. I følge Collin er det for eksempel 

sterke likhetstrekk mellom «ontologien» i rational-choice-teori og Newtons lover. I likhet med Newton, 

legger rational-choice-teori til grunn at den sosiale virkeligheten består av «sosiale atomer», nemlig 

individer, og at atferden til disse «sosiale atomene» følger enkle handlingslover (Collin, 2010: 134). I 

attraksjonsperspektivet kan en kanskje si at potensielle pensjonister, kjennetegnet ved deres mulighet 

til å foreta frie pensjonsvalg, utgjør de «sosiale atomene», mens individenes vurdering av nytten ved 

fritid og arbeid følger slike enkle handlingslover. Man vil ikke kunne identifisere slike selvstendige 

«sosiale atomer» i utstøtingsperspektivet, men derimot individer som er uatskillelige fra en overordnet 

økonomisk struktur. Eventuelle teoretiske lover for pensjonsatferd vil på tilsvarende vis være tilknyttet 

slike makrostrukturer, fremfor individene på mikronivå. Det synes derfor rimelig å konkludere med at 

den grunnleggende forståelsen av hvordan overgangen til pensjon skal forstås, og dermed også 

hvordan perspektivene definerer og forstår sine forskningsobjekter, er vesentlig ulike i de to 

perspektivene (se Kuhn, 1997: 22 for en tilsvarende diskusjon). 

12 Flere forskere har imidlertid forsøkt å illustrere konsekvensene av arbeidsmarkedstiltak inspirert av utstøtingsperspektivet som 
en matematisk funksjon (se f.eks. Colbjørnsen, 1982). 
13 En kan for eksempel se for seg at nyttefunksjonen av å være uførepensjonert, 𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑎𝑎) , kunne blitt erstattet av et uttrykk for 
utstøtingskrefter på arbeidsmarkedet. Vi må imidlertid ikke glemme at utstøtingsperspektivet i større grad vektlegger prosesser 
på makronivå, og at prosessene som medfører individuell utstøting ikke kan forstås uavhengig av disse. Det er således ikke 
sikkert at et formalisert uttrykk på den måten det er illustrert over er egnet for å beskrive et lovskjema basert på 
utstøtingsperspektivet. 
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Det er også mulig å identifisere potensielle modelleksempler i begge perspektivene, som både 

fungerer som inspirerende rettesnorer for videre forskning, og som pedagogiske inngangsporter til 

perspektivene.14 Jeg vil imidlertid hevde at det er mer interessant å fokusere på de metodiske 

verdigrunnlagene i perspektivene. Her kan det nemlig påvises, i hvert fall ved første øyekast, flere 

likheter enn forskjeller mellom perspektivene. For det første vektlegger begge perspektivene data på 

aggregert nivå. Det er for eksempel en vanlig oppfatning i attraksjonsperspektivet at irrasjonelle 

handlinger kan forekomme i større eller mindre grad, men at rasjonelle mønstre allikevel vil kunne 

observeres og gjøre seg gjeldende på et makronivå (se f.eks. Blossfeld, 1996). Tilsvarende kan en 

observere at utstøtingsteoretikere relaterer refleksjoner rundt beslutningen om å ta ut pensjon på 

individnivå til makroøkonomiske forhold på arbeidsmarkedet (mer om dette senere). For det andre, 

nødvendigvis knyttet til det første poenget, kan en observere at begge perspektivene har generert 

mest kvantitative analyser.15 Dataene er imidlertid ofte på ulike nivå av ulik karakter. Halvorsen (1991; 

1977) og Kolberg (1991) benyttet eksempelvis for det meste aggregerte tidsseriedata med fokus på 

næringsutvikling, arbeidsledighetsnivå og helse. I attraksjonsforskningen har det til sammenligning 

vært mer fokus på individdata, helst i form av paneldata, med informasjon om inntektsnivå, 

ytelsesgrader og hvorvidt potensielle pensjonister har tilgang til førtidspensjon. Etter hvert som 

registerdata har blitt mer tilgjengelige for velferdsforskningen, og i takt med at kompliserte 

analyseteknikker har blitt mer utbredt i sosiologisk forskning, kan en imidlertid observere at analysene 

inspirert av attraksjons- og utstøtingsperspektivet har blitt mer like (se f.eks. Hansen, 1996; 

Midtsundstad, 2002).16 Hovedforskjellen mellom perspektivenes metodologiske verdigrunnlag kan 

dermed sies å ikke være hva slags type data en benytter, eller hva slags type analyser en opererer 

med, men snarere hvordan en velger å fortolke disse dataene. Vi nærmer oss således et sentralt 

poeng i dette essayet, som muligens lar seg bedre håndtere av Kuhns tese om inkommensurabilitet. 

Uavhengig av hvorvidt en konkluderer med at attraksjons- og utstøtingsperspektivet kan identifiseres 

som to ulike paradigmer i tråd med Kuhns fire «paradigmedimensjoner», eller Ritzer og Collins 

utvidede fortolkning av disse dimensjonene, vil jeg hevde at det kan være hensiktsmessig å reise 

spørsmål ved om inkommensurabilitetsbegrepet kan belyse forholdet mellom teoriene. Sitatet fra 

Hernæs m.fl. (2002) på side 8 i dette essayet kan i en slik sammenheng illustrere teorienes 

vekselsvise forklaringskraft: Kompensasjonsgraden ved overgang til førtidspensjon vil nødvendigvis, 

som forfatterne påpeker, samvariere med inntektsnivå. Inntektsnivå vil videre kunne samvariere med 

hva slags type arbeid arbeidstakerne utøver, og hvor i arbeidsstyrken arbeidstakerne befinner seg. 

14 Modelleksempler innenfor attraksjonsperspektivet er for eksempel nært knyttet opp mot klassisk rational-choice-teori (se 
Svendsen, 1997 for en gjennomgang). Tilsvarende kan man si at utstøtingsperspektivet i det minste er inspirert av marxistisk 
tankegods. Man kan for eksempel se at Halvorsen (1977: 27) bygger på Marxs forståelse av arbeid som en del av «human 
nature». Halvorsen tegner således et skarps skille mellom hans syn på arbeid som noe grunnleggende ønskelig og verdifullt for 
mennesket (og at det faktisk er dette som skiller mennesket fra andre skapninger), til økonomer som tilskriver fritid tilsvarende 
status.  
15 Se Higgs m.fl. (2003) for et relevant unntak. 
16 Det er naturlig å tenke seg at hvis longitudinelle registerdata hadde vært tilgjengelig for Halvorsen og Kolberg på 70- og 80-
tallet, hadde de benyttet seg av disse i sine analyser. Slike data blir imidlertid ikke tilgjengelige før på begynnelsen av 90-tallet, 
en tid hvor utstøtingsperspektivets «gullår» var over. Hansens (1996) avhandling kan i en slik sammenheng ses på som et av 
de første forsøkene på å sette utstøtings- og attraksjonsperspektivet opp mot hverandre med slike registerdata.  
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Sammenhengen mellom høy kompensasjonsgrad og høye avgangsrater til førtidspensjon vil i følge 

utstøtingsperspektivet kunne forklares ved at disse jobbene er utstøtingsutsatte. «Jobber som er 

tunge, kjedelige og slitsomme» vil nødvendigvis også kunne være utsatt for økonomisk og 

helsemessig utstøting. Forfatterne velger imidlertid å la slike forklaringer «gå igjennom» individenes 

preferanser for arbeid og fritid.  

En åpenbar innvending til dette eksempelet er at den hypotetiske modellen Hernæs m.fl. viser til, 

utelater viktig informasjon som ville ha vært viktig for å belyse utstøtingsperspektivet – nettopp trekk 

ved individenes arbeidsmiljø og -situasjon. Argumentasjonen til Hernæs m.fl. viser imidlertid at denne 

informasjonen ikke hadde tjent utstøtingsperspektivets sak uansett: individenes nyttemaksimerende 

vurdering av forholdet mellom arbeid og fritid, og den påfølgende beslutningen om å førtidspensjonere 

seg eller ikke, er fortsatt den grunnleggende forklaringskomponenten.  

Denne «tilpasningsevnen» til attraksjonsperspektivet skyldes at teorien åpner opp for at de individuelle 

beslutningene kan foretas i ulike og skiftende situasjonsforutsetninger og -betingelser. Dette medfører 

at attraksjonsmodellen kan sies å være omringet av et «beskyttende belte», hvor hypoteser og 

forutsetninger fritt kan skiftes ut (Hansen, 1996; Lakatos, 1970). En slik egenskap finner man imidlertid 

også i utstøtingsperspektivet. Antagelsen om at overgang til førtidspensjon skyldes 

utstøtingsprosesser på arbeidsmarkedet, og at førtidspensjon i en slik sammenheng er uønsket for 

pensjonistene, kan sies å være like grunnleggende i utstøtingsperspektivet som antagelsen om 

individuelle og rasjonelle valg i attraksjonsperspektivet. Halvorsen (1977: 26) hevder for eksempel at 

selv i de tilfeller hvor individer oppgir at de selv velger å gå av med pensjon, må denne beslutningen 

om ta ut pensjon ses i sammenheng med arbeidsmarkedets evne til å inkludere disse individene.  

Denne tendensen til at «empiriske uregelmessigheter» blir fortolket i tråd med perspektivenes 

grunnforutsetninger, til tross for at empirien kan sies å bryte med teorienes prediksjoner, kan muligens 

forklares ved Kuhns begrep om «puzzel solving». I følge Kuhn er hovedutfordringen til forskere i en 

normalvitenskapelig periode å nettopp håndtere slike paradigmatiske anormaliteter, uten at 

paradigmets grunnleggende forutsetninger brytes. Det er altså ikke evnen og muligheten til å 

falsifisere teorier som kjennetegner «god forskningen» i følge Kuhn, men derimot evnen til å finne 

teoretiske løsninger innenfor rammene av et gitt paradigme. I følge Kuhn er det imidlertid kun to mulig 

utfall av denne puzzel solving-prosessen: Enten bryter «puzzel solvingen» ned, og reproduksjonen av 

paradigmets grunnforutsetninger kan ikke lenger legitimeres, noe som nødvendigvis medfører et 

gestaltskifte i forskningsfeltet. Alternativt vedvarer paradigmet i sin opprinnelige versjon.  

Ingen av disse tilstandene kan påvises i velferdsforskningen. Som allerede diskutert er det få tegn til 

radikale endringer i den teoretiske forståelsen av overgangen fra arbeid til pensjon, og det har reelt 

sett ikke fremkommet noen «teoretiske løsninger» på forholdet mellom attraksjon og utstøting. 

Samtidig er det få tegn til at teoriene vedvarer i sine «ekstremversjoner» i noen av 
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forskningsfellesskapene. «Puzzel solvingen» på feltet bærer mer preg av å finne den riktige 

balansegangen mellom perspektivenes forklaringskraft. Hvis vi konkluderer med at forholdet mellom 

teoriene bør forstås i lys av Kuhns inkommensurabilitetstese, kan det vise seg at det er umulig å finne 

slik balansegang. 

En mulig innvendig til en slik konklusjon kan være at mye av den foreløpige forskningen som har 

benyttet attraksjons- og utstøtingsperspektivet har basert seg på data som ikke har møtt teorienes 

forutsetninger, og at forskningen således ikke har evnet «å måle» det den forsøker «å måle». Det kan 

for eksempel hevdes at man ikke kan oppnå en dypere innsikt i prosessene som ligger bak 

førtidspensjonering uten å faktisk snakke med individer som har førtidspensjonert seg eller som 

vurderer å gjøre dette. Man kan med andre ord ikke vite hvorvidt individer velger å førtidspensjonere 

seg, eller hvorvidt individer blir støtt ut av arbeidsmarkedet, før man faktisk har hørt individenes egne 

beretninger. Higgs m.fl. (2003) gjør nettopp dette i en kvalitativ studie basert på offentlig ansatte i 

Storbritannia. Ikke uventet finner disse forfatterne at overgangen fra arbeid til pensjon må forstås i lys 

av både attraksjon og utstøting, og at forklaringsmodellenes forklaringskraft varierer mellom individer 

avhengig av deres livssituasjon, arbeidssituasjon og økonomiske rammer. Jeg vil påstå at selv om 

denne studien gir oss verdifull innsikt i hvordan forholdet mellom attraksjons- og utstøtingsprosesser 

må forstås i sammenheng med de kontekstuelle rammene førtidspensjoneringen foregår i, evner ikke 

studien å si noe presist om teorienes relative forklaringskraft. 

Det synes altså urimelig å konkludere med at velferdsforskningens begrensede evne til å si noe 

presist om teorienes relative forklaringskraft skyldes utelukkende at forskningen mangler relevant 

informasjon for å tilfredsstille teorienes spesifikke forutsetninger. Selv i de tilfelle hvor slik informasjon 

er til stede, viser Halvorsen og Hernæs m.fl. at det fortsatt er et vesentlig fortolkningsrom igjen. Dette 

medfører at empiriske sammenhenger i et visst omfang både kan tas til inntekt for attraksjon og 

utstøting, avhengig av hvilket perspektiv som legges til grunn for fortolkningen. 

Denne begrensede evnen til å avklare balanseforholdet mellom attraksjons- og utstøtingsperspektivet, 

kan skyldes at det er vanskelig – eller umulig – å fortolke dataene i lys av begge perspektivene 

simultant, noe som i så fall vil innebære at perspektivene representere to ulike «interpretive 

enterprises». Det som i det ene øyeblikket fremstår som en and, eller utstøtingsprosesser, fremstår i 

det neste øyeblikket som en hare, eller insentiveffekter og preferanseforskjeller.  

Avslutning 
Det synes rimelig å konkludere med at Kuhns paradigmeteori uthever og påpeker noen sentrale 

aspekter i relasjonen mellom attraksjonsperspektivet og utstøtingsperspektivet i velferdsforskningen. 

Denne innsikten forutsetter imidlertid at man behandler noen aspekter av Kuhns paradigmeteori 

mindre bokstavelig enn hvordan mange har valgt å forstå Kuhns første publikasjon av «the Structure». 

For det første gir det lite analytisk innsikt å analysere spenningsforholdet mellom perspektivene hvis 
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man fokuserer på Kuhns vektlegging av normalvitenskapelig perioder etterfulgt større vitenskapelige 

revolusjoner. For det andre kommer vi ikke langt hvis vi forstår paradigmer som lukkede teoretiske 

systemer med få eller ingen kontaktflater. For det tredje gir inkommensurabilitetsbegrepet lite analytisk 

verdi hvis en forstår dette som en form for total uoversettelighet mellom to paradigmer.  

Forskningsutviklingen på trygdefeltet, og relasjonen mellom attraksjons- og utstøtingsperspektivet, kan 

ikke forstås som preget av hva Kuhn kaller normalvitenskaplige perioder, etterfulgt av radikale brudd 

hvor forståelsen av pensjonering har endret betydelig karakter. Det er heller ikke snakk om fullstendig 

atskilte forskningsfellesskap uten kommunikasjon seg imellom. Spesielt blant forskere inspirert av 

utstøtingsperspektivet ser man at teoretiske elementer fra attraksjonsperspektivet, og andre teorier, 

tas med i en oppriktig diskusjon av prosessene som ligger bak førtidspensjonering (se f.eks. 

Halvorsen, 2010). I den grad vi kan forstå perspektivene som hermetisk lukkede paradigmer, må man 

i så fall se på dem som paradigmer som eksisterer internt i ulike studier, hvor forskere kan skifte 

synsvinkel fra det ene til det andre.17 Kuhns begrep om inkommensurabilitet kan i en slik sammenheng 

belyse hvordan teorienes grunnleggende forståelse av førtidspensjon legger føringer for hvordan man 

fortolker data. At teori legger føringer for empiriske fortolkninger er imidlertid ikke så nytt i seg selv. 

Men hvis de teoretiske føringene fra attraksjons- og utstøtingsperspektivet er så omfattende at de 

representerer ulike «interpretive enterprises», innebærer dette at en reell sammenligning av 

perspektivenes forklaringskraft er umulig. Kuhns paradigmeteori inviterer i det minste til å eksplisitt 

reflektere over forutsetningene for å fatte presise beslutninger om teorienes gyldighet. 

Hvis vi slår fast at Kuhns paradigmeteori, og da spesielt hans tese om inkommensurabilitet, til en viss 

grad kan forklare hvorfor velferdsforskningen ikke har evnet å si noe presist om teorienes 

forklaringskraft, kan dette kaste et nytt lys over de sosialpolitiske implikasjonene av forskningen som 

benytter disse teoriene. Det vil for eksempel være lite sannsynlig at nye data, nye metoder og nye 

studier kommer til å gi noen presis avklaring på forholdet mellom teoriene. Inkommensurabilitet 

mellom disse perspektivene vil i så fall samsvare dårlig med et økende fokus på å forhindre 

arbeidsledighet blant eldre, og at velferdsforskningen skulle kunne bidra til en hensiktsmessig 

politikkutforming i så henseende.  

Hvis vi aksepterer at teoriene er inkommensurable, er det således nærliggende å konkludere med at 

forskningen på førtidspensjonering ikke trenger mer data, eller nye metoder, men derimot teoretiske 

løsninger på forholdet mellom attraksjon og utstøting. Her det imidlertid viktig å påpeke at forskningen 

ikke mangler teoretiske alternativer som fokuserer på andre aspekter i overgangsprosessen fra arbeid 

til pensjon.   

  

17 Det synes imidlertid rimelig å konkludere med at økonomene i mindre grad begir seg ut på slike vekselsvise fortolkninger av 
dataene enn hva som er tilfelle blant sosiologer og andre forskere. 
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