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Hvordan forstå samfunn?

• Et velferdsstats- og medvirkningsperspektiv, 
inspirert av 

– Michael Mann

– Gøsta Esping-Andersen

– Helga Hernes

– John Rawls



Separate samfunnssfærer?

• Max Weber: Modernisering som rasjonalisering og 
differensiering av samfunnsområder

• Jürgen Habermas: Kolonisering av livsverdenen
vs. separate virkemåter

• Sosiale sfærer befinner seg i gjensidig påvirkning, og 
overgangen mellom dem er til dels diffus

– Økonomi: Fremmedgjøring gjennom forbruk eller 
selvutfoldelse gjennom utdanning og yrke?

– Politikk: Offentlige inngrep i privatsfæren                             
– økt innordning eller økt autonomi?



Hva er samfunn?

• Avgrenset sett av sosiale institusjoner og organisasjoner
– Gjenkjennbarhet, lojalitet

• ”Metodologisk nasjonalisme”:  Samfunn = nasjonalstat

• Nasjonalstat som kilde til legitimitet:                          
Lovgivning, medborgerskap, rettigheter, velferdsgoder

Michael Mann: 
Fire delvis uavhengige maktnettverk:
Økonomi, politikk, militærvesen, ideologi/kultur



Den moderne staten

• Maktapparat
– Hevet over særinteresser?

– Representant for særinteresser?

• Apparat for omfordeling
– Behandler borgerne likt?

– Behandler borgerne forskjellig?

• Stat og samfunn
– Staten legger rammer for utfoldelse i samfunnet

– Rammene formes av borgernes handlinger og normer



Markedsøkonomi og sosial velferd

• Gøsta Esping-Andersen: Tre verdener av velferdskapitalisme

• Kritikk av markedet
– Patriarkalsk. Status-orientering
– Revolusjonært: Avskaffe eiendomsrett
– Sosialdemokratisk. Rettigheter

• Demokrati og kapitalisme – kan de forenes?
– Trussel mot eiendomsretten?
– Reduksjon av risiko
– Statlig regulering gir overordnet posisjon



Fremvekst av velferdsstat

• Mobilisering nedenfra, gjennom 
arbeiderbevegelsen

• Klasse-allianser
– Med bønder

– Med funksjonærer

• Arbeidsgivernes interesser
– Reproduksjon av arbeidskraften



Hva er en velferdsstat?

• Samspill mellom stat, marked og familie

• T.H. Marshalls tre sett av rettigheter
– Sivile rettigheter – ytringsfrihet, forsamlingsfrihet
– Politiske rettigheter – stemmerett, stille til valg
– Velferdsrettigheter – helse, utdanning, livsopphold

• ”Dekommodifisering”
– Arbeidsmarkedet som forutsetning for demokrati
– Mennesket som vare på et marked – betydningen av reelle 

valg
– Alternative kilder til livsopphold



Tre former for velferdskapitalisme

• Liberal – anglo-amerikansk
– Moderate ytelser, behovsprøving.                          

Normativt grunnlag: Individuelt ansvar

• Korporativ – kontinental europeisk
– Middels ytelser, kombinasjon offentlig/privat 

Normativt grunnlag: Subsidiaritet, harmoni

• Sosialdemokratisk – skandinavisk
– Generøse ytelser, universelle ordninger.          

Normativt grunnlag: Solidaritet, likhet



Velferdsstat og stratifikasjon

• Universelle minimumsløsninger, markedsbaserte 
tilleggsforsikringer
– Stort innslag av privatskoler

• Standsdelte ordninger
– Statsfunksjonærer vs. private arbeidstakere
– Standsdelt skolesystem

• Universelle ordninger med omfattende dekning
– Middelklassen har egeninteresse i et universelt system
– Enhetsskole



Senere teori og debatt

• ”Variasjoner i kapitalismen”                                     
(Hall og Soskice 2001)

– Produksjonsregimer:  Stat,                                      
arbeidsgivere, arbeidstakere

– Knipper av institusjoner gir stabilitet

• Kritikk: Manglende kjønnsperspektiv

– Velferdsstatlige ordninger slår ulikt ut for kvinner og 
menn



Skandinavisk ”statsfeminisme”

– Helga Hernes: Den kvinnevennlige staten

» Staten som aktør for kvinnefrigjøring i 
Skandinavia

» USA: Equal opportunities, affirmative action

» Kontinental-Europa: Svak forankring i statlig 
politikk

• Balanse mellom allmenne rettigheter og 
særrettigheter



Hva er statsfeminisme?

• Tiltak ovenfra
– Støtteordninger: fødselspermisjon, overgangsstønad, 

mm. 

– Likestillingslovgivning

• Sosiale bevegelser nedenfra
– Grasrotaksjoner, mediepress

• ”Feminisering” av velferdsordninger
– Barnehager, helsetjenester, eldreomsorg



Kritiske spørsmål

Idealene sammenfattet på en annen                

måte

– Demokratisk deltakelse; materiell trygghet;                                                
politisk medborgerskap; nasjonalt fellesskap

• Kritiske spørsmål

– Utenfra: Blir kvinners avhengighet mindre, 
eller bare flytter den seg fra menn til staten?

– Innenfra: Tar den godt nok vare på hensynet 
til individer?



Liberale spørsmål innenfra

• Blir den personlige autonomi for svak?
– Eks. fødselspenger: Styrker uavhengighet, skyver inn i bestemte 

karrieremønstre

• Er sosiale rettigheter for sterkt knyttet til arbeidslivet?
– Hva slags rettigheter følger av ulønnet arbeid?

• Blir kvinner definert inn i bestemte ideologiske mønstre
– Hva er det å være kvinne, å være ”forskjellig” og ”lik”?

• Blir kvinners situasjon for sterkt tolket ut fra en nasjonal kontekst?
– Hva slags anerkjennelse av kjønnsforskjeller mellom kulturer eller 

etniske grupper?



Demokratisk deltakelse

• Demokrati gjennom ”valgkanalen”
– Langsiktig synkende oppslutning

– Svekket folkestyre, økt ekspertstyre

• Styrke autonomi ved påvirkning,                         
medvirkning på dagliglivets arenaer
– Sosiale bevegelser, ”grasrotdemokrati”

– Helsevesen

– Skole, utdanningsvesen

– Arbeidsliv



Eiendomsrett og fordeling

• John Rawls: Rettferdighet som rimelighet

• Frihetsprinsippet: Alle har rett til et 
knippe av primærgoder

• Ulikhetsprinsippet: Ulikhet er akseptabelt 
dersom                   
– (a) det er til fordel for de dårligst stilte, 
– (b) offentlige stillinger er åpne for alle

• Eiendomsrett og arbeidsliv
– Personlig eiendom faller inn under 

frihetsprinsippet
– Eiendom til produksjonsmidler faller inn 

under ulikhetsprinsippet



Kapitalkonsentrasjon og omfordeling

• Rawls’ problembeskrivelse
– Nåværende kapitalkonsentrasjon er så sterk at den skader 

demokratiet
– Maktspredning gjennom større innslag av medeierskap og 

kooperativer

• En alternativ modell
– Sterkere inngrep i eiendomsretten
– Temme konsentrasjon gjennom regulering og medvirkning 

blant ansatte
– Styrke rollen som arbeidstaker gjennom offentlige 

ordninger



Grunnleggende rettigheter i 
arbeidsforhold

• Rett til innsyn og informasjon
• Rett til å uttrykke oppfatninger
• Rett til å forhandle om arbeidsvilkår
• Rett til deling av risiko

• Konsultasjon mulig på tre nivåer
– Ledelse
– Jobb
– Styre

• Hvordan defineres partsforhold?



Demokratiske konsultasjonsordninger

• Kollektive forhandlinger
– Individuelle eller kollektive
– Lokale eller sentrale

• Lovbestemt konsultasjon på jobbnivå
– Comité d’expression - Frankrike
– Bedriftsråd - Tyskland, Østerrike
– Arbeidsmiljøutvalg – Skandinavia

• Ansattes representasjon i selskapsstyrer
– Offentlig eide virksomheter i noen sør-europeiske land
– Tysk/østerriksk modell: 50/50 i store selskaper
– Skandinavisk modell: 1/3 i mellomstore og store selskaper



Mulighet til påvirkning og opplevd rimelighet
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Hvordan kan vi forstå samfunn?

• Samfunn er sammenkjeding av institusjoner, som dels er 
overlappende, dels er i konflikt med hverandre

• Dannes gjennom historiske prosesser og formes av politiske 
ordninger

• Endres gjennom ulik sammenfiltring med en mengde andre 
samfunnsdannelser 

• Bak endringer ligger også normative oppfatninger, som til dels 
fortolkes svært ulikt i mange samfunn

• Samfunnsdannelser er i stadig endring. Retningen er ikke gitt.


