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Introduksjon til 
klasse- og lagdelingsteori

Litteratur:
Crompton, R. (1998). Class and Stratification. An Introduction to Current 
Debates. 
Pakulski, J & M. Waters (1996). The reshaping and dissolution of social 
class in advanced society
Wright, E. O (1996). The continuing relevance of class analysis – comments

Sosial lagdeling

Refererer til samfunnets systematiske 
ulikhetsstrukturer

Vertikale forskjeller (over- og underordnet)
Sosial ulikhet = ulikhet i makt, prestisje, status, inntekt

Samfunnets lagdelingssystem
Summen av sosiale ordninger som skaper sosial ulikhet

Hovedkomponenter
Definisjoner av hva som regnes som goder i samfunnet
Fordelingsnøkkel: posisjon goder
Mobilitetsnøkkel: individ posisjon 

Ressurser

Økonomiske
Kulturelle
Sosiale
Menneskelige
Politiske
Sivilrettslige
Æresmessige
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Teorier om sosial differensiering

Nyliberal (økonomisk) teori
Ulikhet skaper effektivitet
Likhet i muligheter framfor likhet i resultater

Funksjonalistisk teori
Sosial ulikhet nødvendig for å rekruttere de mest talentfulle 
menneskene til de samfunnsmessig mest viktig posisjonene
Forutsetter like muligheter

Kritikken 
– samfunnet preges av konflikt

Er ulikhetene legitime?

Marxistisk teori
klassekamp vil føre til omveltning av det kapitalistiske samfunnet

Konfliktteori
Makt og tvang som forklaring på sosial ulikhet

Klassebegrepet i sosiologien

Et grunnleggende økonomisk begrep
marxistisk versjon: eiendomsforhold til produksjonsmidlene
weberiansk versjon: posisjoner i markedet

Sosiale klasser utgjør faktiske sosiale 
grupperinger
Klassetilhørighet gir grunnlag for ulikheter i 
livsvilkår
Klasser er kollektive aktører i samfunnet
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Klassebegrepets ulike betydninger

Livsstil, prestisje, status, kultur
Strukturert ulikhet i ressurser
Klasser som aktører i samfunnet

Klasseskjemaer

Common-sense
Indekser over sosio-økonomiske status
Teoretiske/relasjonelle inndelinger

Klassebegrepets fortsatte relevans?

Endringer i yrkesstrukturen
’Arbeidets’ betydning

mindre lønnet arbeid
velferdsordninger

Svekket betydning av klasse som en politisk 
aktør for sosial endring
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Hvis ikke klasse, hva er da viktig?

Fra produksjons- til forbrukssamfunn
Pakulski & Waters

Økonomi liten betydning for folks livssjanser
Økonomisk baserte grupper marginale i forhold til grupperinger 
basert på kjønn, etnisitet, verdier, livsstil og forbruk
Sosiale klasser lite relevant for å forstå folks identitet og andre 
sosiale ulikheter i samfunnet
Endringsmønstre i samfunnet bestemt av andre forhold enn 
klassemotsetninger

Svar på kritikken

Wrights forsvar for klassebegrepet
klasse relevant, selv om det ikke er det dominerende 
ulikhetsskapende prinsipp i samfunnet
fortsatt klassespesifikke mønstre i sosial mobilitet, vennskap og 
homogami
fortsatt svært ujevn fordeling av kapital i samfunnet

Crompton
makroteorier om sosiale endringer rammes av kritikken, men ikke 
på individnivå


