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Kapittel 4

Samfunnsgeografiske 
metoder
Heidi Østbø Haugen og Andreas Forø Tollefsen
Viktige begreper: kvalitative og kvantitative tilnærminger, intervjuer, 
fokusgrupper, tekstanalyse, statistisk analyse, deskriptiv statistikk, 
regresjonsmodell, geografiske informasjonssystemer (GiS), vektor- og 
rasterdata

Innledning
Samfunnsgeografi er et romlig fag. Hvordan går samfunnsgeografer fram for å 
studere rom, sted, territorium og skala? Forskningstemaene samfunnsgeogra-
fer jobber med krever et bredt spekter av metoder. I dette kapitlet går vi gjen-
nom metodene samfunnsgeografer anvender i dag.

Innledningsvis presenterer vi metodene som historisk har blitt brukt av geo-
grafer. Geografifaget ble etablert som en studie av regioner, forstått som områ-
der der egenskapene langs gitte variable er de samme. Regionalgeografien 
(som beskrevet i kapittel 2) var et syntesefag. Forskeren skulle være ‘ute i felten’ 
og observere, og deretter beskrive sine observasjoner med elegant prosa og 
detaljerte kart. Metoden var induktiv ‒ man samlet data om verden og trakk 
konklusjoner på bakgrunn av disse.

Den beskrivende geografien basert på feltobservasjoner ble utfordret av det 
romlige paradigmet som vokste fram i etterkrigstiden. Som andre samfunns-
vitere, var geografer påvirket av den kvantitative revolusjonen på 1960- og 
70-tallet (se kapittel 2 om fagets historie). De tok i bruk kvantitative datasett og 
statistiske metoder for hypotesetesting. Hypotesene ble utarbeidet ved hjelp av 
deduksjon ‒ logiske konklusjoner bygget på et sett av premisser. Forskerne 
søkte etter regelmessige, romlige mønstre og strukturer gjennom å sette opp 
teoretiske modeller og teste disse ved bruk av statistiske metoder. En kritikk av 
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det romlige paradigmet er at det ‘fetisjerer’ det romlige ved å tillegge det en 
egen påvirkningskraft uten å ta hensyn til sosiale relasjoner og -prosesser. 
Metoder som bruker geografiske informasjonssystemer (GIS) i dag er påvirket 
av denne kritikken, som diskutert senere i kapittelet.

Reaksjonene mot de to ovennevnte paradigmene og metodene knyttet til 
dem banet vei for flere ulike forskningstradisjoner i samfunnsgeografien ‒ 
marxistisk, humanistisk og postmodernistisk geografi. Et mangfold av meto-
der ble tatt i bruk, og vi vil gi en oversikt over disse i resten av kapittelet. 
Metodene samfunnsgeografer bruker i dag kan organiseres under overskrif-
tene kvalitative metoder, kvantitative tilnærminger og GIS.

Kvalitative metoder
Den kvantitative revolusjonen måtte etter hvert vike for mer humanistisk ori-
enterte tilnærminger, og kvalitative metoder fikk mer innflytelse i geografifa-
get. Kvalitative studier genererer kunnskap om hvordan verden er erfart og 
tillagt mening av menneskene som befolker den. Imens statistikk og kvantita-
tiv metode er bygget på data om et stort antall forekomster, konsentrerer kva-
litative studier seg om et begrenset antall strategisk utvalgte enheter. Data i 
kvalitative metoder kan bli generert gjennom intervjuer der spørsmålsstillin-
gen er åpen og svarene ikke forhåndskategorisert, stamme fra direkte observa-
sjon av individer og grupper, eller bestå av tekster og visuelle representasjoner. 
Mennesker som utgjør kilden til data i kvalitative undersøkelser kalles ofte 
‘informanter’ eller ‘forskningsdeltakere’, i motsetning til det mer passive begre-
pet ‘respondenter’ fra kvantitativ metode.

Semi-strukturerte intervjuer er en styrt samtale, der forskeren stiller spørs-
mål til én eller flere informanter. Selv om intervjuene kan ha en form som lig-
ner på andre typer konversasjoner, skiller det seg fra hverdagslige samtaler på 
to måter. For det første er informantene valgt ut fordi forskeren tror de besitter 
nyttig informasjon enten som deltakere i samfunnet man studerer eller som 
‘nøkkelinformanter’, som i kraft av sin stilling og erfaring har mye kunnskap 
om temaet man studerer. For det andre styres samtalen av forskeren under 
intervjuet. Intervjuet kan ta form av turtaking med spørsmål fra forskeren og 
svar fra informanten, men det kan også være strukturert mer som en naturlig 
dialog, der forskeren prøver å holde samtalen til temaer hun anser som rele-
vante. For eksempel kan et spørsmål fra forskeren anspore informanten til å 
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fortelle om en selvopplevd episode, og forskeren kan følge opp med å spørre 
etter detaljer eller be informanten reflektere over hvorfor denne erfaringen 
gjorde så sterkt inntrykk.

Intervjuer for kvalitativ analyse krever grundig forarbeid og gode mellom-
menneskelige egenskaper hos forskeren. Det er viktig å få informert samtykke 
fra informantene og å sikre at åpenheten de viser ikke blir misbrukt. I noen 
forskningsprosjekter er det hensiktsmessig å involvere informantene i analyse-
arbeidet ved å be dem lese og kommentere på analysen. Det er imidlertid vik-
tig at det er forskeren, ikke forskningsdeltakerne, som skal stå inne for de 
endelige fortolkningene, som ikke nødvendigvis samsvarer med informante-
nes forståelser.

Fokusgrupper betegner diskusjoner som er igangsatt for forskningsformål. 
Deltakerne i fokusgruppene diskuterer et tema de alle har et forhold til. 
Forskeren får ikke bare tilgang til individuelle informanters meninger, men 
også hvordan folk uttrykker dem i en sosial sammenheng. Sammensetningen 
av gruppene er essensielt for at denne metoden skal fungere: Deltakerne må 
ikke være så sosialt ulike at det hemmer diskusjon, samtidig som det er hen-
siktsmessig at et spekter av meninger kommer fram. Forskeren inntar ofte en 
rolle som moderator for å bidra til at samtalen ikke sporer av eller stopper opp. 
Overvekten av informanter i diskusjonen kan forskyve maktforholdet mellom 
forskeren og de som blir forsket på, og gruppediskusjonene kan hjelpe folk 
med sammenfallende interesser til å artikulere disse og etablere en form for 
solidaritet. Dette har gjort fokusgrupper til en vanlig metode innenfor femi-
nistisk geografi (Longhurst 2003). Geografer er spesielt oppmerksomme på 
hvor fokusgruppene finner sted og hvordan dette påvirker hvilken informa-
sjon som kommer fram og deltakernes opplevelse av intervjusituasjonen.

Deltakende observasjon er en metode som i økende grad tas i bruk av sam-
funnsgeografer. Metoden er utviklet innenfor antropologi, og innebærer at 
forskeren er til stede når handlingene de studerer finner sted og deltar på 
informantenes premisser. Dette gir forskeren mulighet til å studere folks hand-
linger, ikke bare hva folk sier at de gjør. Det er dermed mulig å få data om 
sosiale og kulturelle forhold som informantene ikke artikulerer verbalt. 
Forskeren tar notater fra observasjonene sine, og prøver så langt det er mulig å 
gjengi utsagn ordrett. Dette krever en annen oppmerksomhet under deltakel-
sen enn når man ikke deltar i sosiale sammenhenger som forsker. Forskeren 
tar i bruk flere sanser og er ofte følelsesmessig involvert under feltarbeidet. 
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Samtidig krever metoden at man beholder en analytisk distanse og reflekterer 
både over observasjonene og sin egen rolle i felt. En tommelfingerregel er at 
forskeren bruker like mye tid på å ta feltnotater og skrive ned refleksjoner som 
på selve datainnsamlingen.

Tekster som analyseres kvalitativt kan enten være produsert spesielt for fors-
kningen (for eksempel skolestiler skrevet på oppdrag fra forskeren) eller eksis-
tere uavhengig at forskningsprosjektet de brukes i. Eksempler på sistnevnte 
tekster inkluderer blant annet stortingsmeldinger, byplandokumenter, reklame, 
avisartikler, utskrifter av nettdebatter og lærebøker. Visuelle uttrykk som kom-
muniserer idéer og virkelighetsforståelser, for eksempel kart, landskap og 
byrom, kan også analyseres som tekst.

Tekstanalyser illustrerer at det ikke er et én-til-én forhold mellom hvilken 
type data man bruker og hva slags analyse man gjennomfører. En tekst kan 
analyseres kvantitativt ved å undersøke hvor ofte bestemte ord og uttrykksmå-
ter forekommer. Kvalitative tekstanalyser kan anvende et nymarxistisk perspek-
tiv, der man søker etter koblinger mellom sosiale relasjoner, inkludert 
klasserelasjoner, og materielle uttrykk, som nabolag og bylandskap (Wilson 
2009). Diskursanalyse, et poststrukturalistisk perspektiv der man studerer 
hvordan mening skapes gjennom språk, har blitt en sentral metode i geografi-
faget (les om diskursbegrepet i kapittel 12). Metoden bygger på Michel 
Foucaults teorier om hvordan språk og diskurser bidrar til å skape og reprodu-
sere skjeve maktforhold. Et premiss i diskursanalyse er at språk ikke speiler en 
forut-eksisterende virkelighet, men bidrar til å skape den virkeligheten vi kjen-
ner og lever under. Når man analyserer en diskurs, ser man ikke bare etter 
temaer som er til stede i tekstene, men også motsigelser, dikotomier (normal/
unormal, moralsk/umoralsk, og så videre) og hva som ikke nevnes i tekstene. 
Det er videre viktig å identifisere den sosiale konteksten diskurser oppstår 
innenfor og hvordan diskursene er med på å forme og utfordre denne 
konteksten.

Det er stadig vanligere å bruke dataprogrammer for kvalitativ analyse for å 
organisere og studere data, både tekster, bilder, filmer og lydfiler. Programmer 
som NVivo og HyperResearch brukes til å kode data. Kodene kan være in vivo 
(direkte referanser til uttrykk som brukes i datamaterialet), beskrivende for 
innholdet i datamaterialet (for eksempel ‘føle seg hjemme’) eller inspirerte av 
teori (for eksempel ‘sense of place’). Ofte er kodene organisert i et hierarkisk 
system. Ett tekstavsnitt kan merkes med flere koder på ulikt abstraksjonsnivå. 
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Analyseprogrammene gjør det mulig å holde oversikt over et stort datamate-
riale og å jobbe med kvalitativ analyse i en forskergruppe.

På 1990-tallet vokste det fram en økende bevissthet i geografifaget knyttet til 
forskerens rolle og maktrelasjoner i forskningen. ‘Situert kunnskap’ (som 
beskrives i kapittel 12) er et begrep utviklet innenfor feministisk geografi for å 
uttrykke at kunnskapen forskeren genererer alltid er farget av egne erfaringer 
og antakelser. Istedenfor å late som om man er en uhildet iakttaker, bør forske-
ren reflektere over sin egen posisjon, som alltid må beskrives i forhold til fors-
kningsdeltakernes posisjon (McDowell 1992). Forskere og informanter kan 
inngå i gjensidige, asymmetriske, eller potensielt utbyttende forhold (England 
1994). Det er imidlertid ikke mulig å være fullt ut bevisst sine egne fordommer 
og blindfelt, og forskerens redegjørelse for sin posisjonalitet vil derfor aldri 
være fullstendig og uhildet (Rose 1997).

Kvantitative metoder
Den kvantitative revolusjon var rettet mot å gjøre geografifaget mer syste-
matisk i sine undersøkelser gjennom å promotere metoder fra naturviten-
skapene. Radikale og humanistiske geografer hevdet at kvantitativ geografi 
var ikke-humanistisk og reduserte menneskelig aktivitet til vektorer og sta-
tiske enheter. Kritikken var på mange måter berettiget, men bygget på en 
ufullstendig forståelse av det sammensatte sett av praksiser kvantitative 
geografer arbeidet med (Sheppard 2001). Den kvantitative revolusjonen og 
den etterfølgende motbølgen skapte flere uheldige dikotomier og til dels 
skarpe motsetninger i faget. Skillene mellom kvantitativ/kvalitativ, empi-
rist/ikke-empirist og enkelthet/kompleksitet begrenset samarbeidet mel-
lom forskere med ulike metodiske tilnærminger. I dag ser man imidlertid 
en utvikling der begge metodetilnærmingene i økende grad likestilles i 
geografifaget.

I kvantitativ metode bruker vi tall og statistisk analyse for å kunne trekke 
slutninger basert på et større utvalg enheter. Som regel er utvalget større enn i 
kvalitative metoder, og kan variere fra under 100 til flere millioner observasjo-
ner. Utvalget beskriver det antall observasjonsenheter vi har i datasettet, og 
kan for eksempel bestå av individer, byer eller land. Hvor mange enheter 
avhenger blant annet av hvilket geografisk nivå vi analyserer, hvor store res-
surser vi har til rådighet og hva slags analyser vi vil gjennomføre.
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I kvantitativ metode benytter vi gjerne enkle deskriptive teknikker for å 
beskrive egenskapene til en variabel (se Tekstboks 4.1). Verdiene kan presente-
res gjennom frekvenstabeller, som angir antall enheter i datasettet som inne-
har ulike verdier, samt gjennom ulike diagrammer. For å beskrive en fordeling 
av verdier i en variabel undersøker vi variabelens sentraltendens ved hjelp av 
aritmetisk gjennomsnitt og median. Spredningen rundt gjennomsnittet uttryk-
kes gjennom variansen og standardavviket. Disse målene gir oss informasjon 
eksempelvis om svarene på et spørsmål i en spørreundersøkelse er konsentrert 
rundt gjennomsnittet eller befinner seg ved de to ytterpunktene av skalaen. 
Variansen beregnes ved å summere enhetenes kvadrerte avvik fra gjennom-
snittet. Standardavviket regnes ut ved å ta kvadratroten av variansen, og brukes 
som utgangspunkt for en rekke statistiske analyser.

I samfunnsvitenskapen ønsker vi ofte å avdekke om det er sammenheng 
mellom variabler og hvor sterk sammenhengen i så fall er. Flere metoder kan 
brukes for å undersøke sammenhengen mellom to eller flere variabler. 
Korrelasjonsanalyse avdekker om økningen langs én variabel fører til end-
ring langs en annen variabel. Er det eksempelvis slik at et høyt utdannings-
nivå samvarierer med høy inntekt? I undersøkelser av samvariasjon er det 
viktig å skille mellom korrelasjon og kausalitet. Samvariasjon beskriver 

Tekstboks 4.1 Målenivå
Målenivået til variablene legger premissene for hvilke analyser som kan 
gjennomføres. 

•	 Nominalnivå kjennetegnes av at det består av gjensidig unike kategorier som 
ikke kan sorteres i noen bestemt rekkefølge, slik som kjønn, hårfarge eller 
religion. 

•	 Ordinalnivå er variabler som også er gjensidig utelukkende kategorier, men 
som kan ordnes i andre kategorier i den samme variabel, slik som hyppighet av 
bilkjøring (aldri, månedlig, ukentlig, daglig). 

•	 Intervallnivå er variabler som er tallfestet, kan sorteres, men mangler et 
naturlig nullpunkt. 

•	 Variable målt på forholdstalls-nivå består av tall og har et absolutt nullpunkt 
i tillegg til lik avstand mellom verdiene, for eksempel inntekt, alder og 
nedbør.
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forholdet mellom to variable, men sier ingenting om årsakssammenhenger. 
Konklusjoner om årsaksforhold krever at man inkluderer andre relevante 
variabler i forklaringsmodellen.

Den mest anvendte metoden innenfor kvantitativ forskning er regresjons-
modellen. I en regresjonsmodell ønsker vi å estimere sammenhengen mellom 
en eller flere forklaringsvariabler, beskrevet med X, og en utfallsvariabel Y. Slik 
statistisk modellering kan brukes til å beskrive den statistiske sammenhengen 
mellom X og Y eller til å trekke kausale slutninger om at X skaper Y gitt at en 
rekke forutsetninger er oppfylt.

En viktig forutsetning i statistisk analyse er at enhetene vi analyserer er 
unike og uavhengige av hverandre. I virkeligheten blir denne antakelsen ofte 
brutt, og kanskje særlig når vi har geografiske data som grunnkretser og byde-
ler. Hva som skjer i et geografisk område, påvirker gjerne det som skjer i et 
annet område. Vi kaller slike prosesser for geografisk avhengighet. Geografisk 
avhengighet kan oppstå mellom enheter på den avhengige variabel, eksempel-
vis at kriminalitet i ett område påvirker naboområdene, eller at en uavhengig 
variabel som kriminalitet i ett område påvirker den avhengige variabelen 
boligpriser, i et annet område.

Det er viktig at vi undersøker om det eksisterer geografisk avhengighet i 
dataene vi bruker og tar høyde for slik avhengighet i analysen. Om vi ikke gjør 
det, behandles observasjonsenhetene feilaktig som unike, noe som kan føre til 
for stor tillit til resultatene vi får ut av eksempelvis en regresjonsmodell (Ward 
og Gleditsch 2008). Romlige regresjonsmodeller fanger opp geografisk avhen-
gighet. Nesten alle geografiske data har grader av geografisk avhengighet. Man 
sier derfor gjerne at geografiske data er spesielle data, eller at ‘the spatial is 
special’. Analyseteknikker som tar høyde for dette inkluderer romlige regre-
sjonsmodeller og romlig analyse i GIS.

Geografiske informasjonssystemer (GIS)
GIS er bredt definert som et datasystem for innsamling, behandling, analyse og 
presentasjon av geografiske data. Nesten alt som eksisterer eller skjer kan plas-
seres et sted. Når dataene våre inneholder eksplisitte geografiske referanser, 
som koordinater, kan vi anvende GIS i analysen. GIS er altså et verktøy som vi 
kan benytte når vi ønsker å undersøke geografiske spørsmål ved å bruke rom-
lig analyse til å identifisere mønstre eller sammenhenger.
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Utviklingen av GIS var i utgangspunktet ikke motivert av akademisk inter-
esse, men drevet frem av ønsker og behov i det offentlige for mer geografisk 
informasjon. Da GIS senere ble introdusert i geografifaget, tok det ikke lang 
tid før denne metoden ble gjenstand for bred kritikk. Det ble satt likhetstegn 
mellom kvantitativ metode og romlig analyse, og GIS ble stemplet som et 
positivistisk verktøy. For eksempel mente Taylor (1990) at GIS var nyttig for 
å beskrive informasjon, men ikke for å produsere kunnskap. Debatten mod-
net og ble mer konstruktiv etter hvert, og har ført til en pragmatisk holdning 
til GIS som et verktøy for forskning uavhengig av metodisk tilnærming (Cope 
og Elwood 2009).

Geografiske enheter eller fenomener blir representert som enten vektorer 
eller raster datatyper. Figur 4.1 viser både vektor- og rasterrepresentasjoner av 
antall konflikthendelser i Uganda. Vektordata beskrives som avgrensede objek-
ter, og representeres som punkter, linjer eller polygoner. Punkter har ingen 
utstrekning og posisjonen til punktet angis med et par med x- og y-koordina-
ter. Mer komplekse objekter kan representeres med linjer eller polygoner. 
Linjer er endimensjonale og kan representeres med to eller flere koordinatpar, 
mens polygoner representeres med fire eller flere koordinatpar. Eksempler på 
geografiske objekter som beskrives ved hjelp av linjer kan være landegrenser, 
veier eller GPS-spor. Polygoner er todimensjonale mangekanter, som for 
eksempel land, fylker eller naturreservater.

Figur 4.1 Punkt og rasterdata i geografiske informasjonssystem. Venstre panel viser konflikthendelser i 

Uganda som punktvektor, mens høyre panel viser konflikthendelser som raster med kontinuerlige verdier.
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Rasterdata består av en matrise av piksler (ruter), hvor hver piksel har en 
posisjon og en verdi. Mens vektordata har klart definerte grenser, mangler ras-
terdata slike grenser, og vi refererer derfor til rasterdata som kontinuerlige felt. 
Verdien til en piksel kan eksempelvis være nedbør, temperatur, befolkningsan-
tall eller høyde over havet. Disse fenomener er kontinuerlige i den forstand at 
alle steder på jordkloden kan tilordnes en verdi.

Forskere som benytter GIS må ofte bearbeide de geografiske dataene før de 
kan settes sammen og analyseres. Det oppstår gjerne utfordringer når ulike 
geografiske data, som gjerne kommer i forskjellige formater, skala og oppløs-
ning, skal kombineres. Hvis flere datasett er samlet inn for ulike geografiske 
nivå, er det ikke opplagt hvilke enheter de skal analysere. Det kan være at noen 
data er samlet inn som punkter, noen på grunnkrets, mens andre igjen er sam-
let inn på kommunenivå. Da oppstår det vi gjerne kaller ‘spatial scale’-proble-
met (Atkinson og Tate 2000) (les også om analytisk skala i kapittel 3).

Når vi har samlet inn og sammenstilt geografiske data, kan vi benytte rom-
lige analysemetoder for å avdekke avhengigheter, mønstre og sammenhenger. 
Noen vanlige romlige analyser er avstandsmåling, arealmåling, punkttetthet 
og romlig autokorrelasjon. Sistnevnte metode beskriver graden av samvaria-
sjon på en variabel mellom enheter lokalisert nært hverandre i rom. Når enhe-
ter nært hverandre i rom innehar like egenskaper, beskrives dette som positiv 
romlig autokorrelasjon. Når to nærliggende enheter innehar ulike egenskaper, 
snakker vi i motsatt fall om negativ romlig autokorrelasjon.

Avslutning
Ulike forskningsspørsmål krever ulike metoder. Å velge fruktbare metoder for å 
adressere forskningsspørsmålene våre er en av de viktigste vurderingene forskere 
og studenter i samfunnsgeografi gjør. Selv om de fleste samfunnsgeografer etter 
hvert fordyper seg i og jobber med enkelte metoder, trenger alle en viss kjennskap 
til bredden av metoder og respekt for deres styrker og begrensninger.
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