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SENSORVEILEDNING SOS2100 V2015 

 

Oppgave 1 

Redegjør kort for tre av de fire følgende begrepene med utgangspunkt i pensum.  

1) Habitus 

Harrits side 134-139. Harrits understreker at habitus spiller en avgjørende rolle i Bourdieus 

sosiologi med å forbinde klassestrukturen/det sosiale rom med praksiser. Habitus kan 

defineres som et system av disposisjoner som er formet av våre sosiale forminger. Den formes 

i møte med de strukturerende livsomstendigheter (betingelser og betingninger) og virker 

samtidig strukturerende for praksis. På forelesning har jeg trukket fram sitatet om 

«strukturerte strukturer som er predisponert til å fungere som strukturerende strukturer». 

Habitus består av en rekke ting, herunder kroppsliggjorte vaner, orienteringsmåter, kognitive 

skjemaer, estetiske preferanser og verdisett, som til sammen skaper en tilbøyelighet eller 

tendens til å treffe helt bestemte valg. Harrits siterer Bourdieu på at habitus er en serie 

kronologisk ordnede strukturer, siden den dannes gjennom oppveksten og hele livsløpet. Dette 

innebærer at tidlige erfaringer strukturerer senere erfaringer. Videre understreker Harrits 

Bourdieu poeng om at habitus muliggjør at handlinger kan være «objektivt regulert» og 

regelmessige uten å være aktivt organisert og uten å være resultat av regelfølging. Praksiser 

kan framstå som ensartet fordi ens gruppes habitus er produsert av de samme sosiale 

omstendigheter og derfor vil tendere mot å utvise den samme sosiale logikk. 

 Bottero har en lignende framstilling (151-2): Smaken, preferansene og ambisjonene 

våre formes av mennesker og sosiale omstendigheter som omgir oss. På grunn av det vil 

valgene vi gjør framtiden gjerne bli klasse-differensierte, slik at valg av venner, livsstiler, 

karrierer osv. vil tendere til å reprodusere posisjonen vår i samfunnet. Bottero trekker inn 

formuleringen at det er tale om en internalisering eller indregjøring av  ytre struturer. Bottero 

peker spesielt på at dette leder til valg i utdanning hvor arbeiderbarn kan unngå ubehaget som 

kan oppstå ved «klassereiser» inn i f.eks. eliteinstitusjoner ved å søke seg til mindre 

prestisjetunge utdannelser. Bourdieus annektering av Goffmans ide om «sense of ones place» 

nevnes: objektive grenser blir til «sense of limits», slik at en ekskluderer seg selv fra goder, 

personer, steder osv. som en er ekskludert fra. 

 Bottero understreker også at dette ikke er ment determinsitisk, men at det like fullt ser 

ut til å overvurdere hvor statisk samfunnslivet er. Vekten er på hvordan fortiden preger oss og 

disponerer oss til å bevare vår egen relative posisjon, og ved implikasjon strukturen mer 

generelt. Linjen trekkes her til Goldthorpes kritikk av såkalt «kulturell reproduksjon»-

perspektiver på utdanning, hvor han hevder at Bourdieus perspektiv ikke er konsistent med 

den faktiske økningen av arbeiderklassestudenter i høyere utdanning.  

 

2) Sosial lukning 

Sosial lukning defineres og forklares flere steder  i pensum. Harrits presenterer det i en 

seksjon om Frank Parkin som nyweberiansk klasseteoretiker, og spesielt i hans kritikk av 

marxismen. I motsetning til de fleste nyweberianere tar Parkin ikke utgangspunkt i «klasse, 

stand, parti», men i begrepet om sosial lukning. Dette dreier seg om de konkrete konfliktene 

mellom forskjellige klasser. Med sosial lukning mente Weber den prosessen hvorved sosiale 

kollektiv søker å maksimere sine goder ved å begrense adgangen til ressurser og muligheter til 

en begrenset sirkel av begrenset sirkel av berettigede. Dette innebærer utvelgelsen av 
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bestemte sosiale eller fysiske egenskaper som begrunnet basis for eksklusjon. Harrits 

understreker Parkin/Webers poeng om at sosial lukning kan baseres på enhver egenskap ved 

grupper, så som etnisitet eller religion – eller livsstil, som hos Jarness’ informanter. 

Jarness siterer også Weber på kontrasten mellom åpne og lukkede relasjoner: en relasjon 

er lukket for utenforstående for så vidt og i den grad deltakelse forhindrer eller det knyttes 

betingelser til den. Parkin utbroderer Webers begrep til å bli en allmenn teori om lagdeling. 

Han skiller mellom ekskluderende lukning – som omtales som eksklusjon nedover – og 

usurperende lukning eller usurpasjon – som er rettet oppover, som et svar fra de ekskluderte, 

et forsøk på å tilegne seg litt av de dominerendes ressurser. Det er snakk om prosesser knyttet 

til en bestemt gruppes handlinger, og det er slik sett snakk om en strategi, men denne behøver 

ikke være ubevisst. Følgelig kan lukning også oppstå som uintendert konsekvens av gruppers 

handlinger. Ekskluderende lukning skaper ikke bare privilegier for gruppen, men også en 

gruppe av ekskluderte, og dette skjer ved hjelp av juridiske rettigheter. Jarness bruker et skille 

mellom formalisert og ikke-formalisert lukning, hvor sistnevnte ikke beror på statens makt på 

denne måten. 

 Harrits peker på at Parkins brede perspektiv åpner for at lukning kan oppstå på hvilket 

som helst grunnlag, men at i kapitalistiske samfunn er det primært knyttet til privat eiendom 

og til utdanningssystemet. Her trekkes en begrenset parallell til Bourdieu. 

Foruten Jarness bruker resten av pensumet begrept om sosial lukning hovedsakelig til å 

studere intergenerasjonell mobilitet. I Hansen, Andersen, Flemmen & Ljunggrens kapittel om 

klasse og elite knyttes sosial lukning til makt, som det gjør hos Parkin, men på den måten at 

empiriske påvsninger av sosial lukning – at en klasse oppnår en viss grad av integenerasjonell 

stabilitet – er et tegn på deres makt. I mitt kapittel om overklassen brukes det også i en slik 

betydning, hvor parallellen trekkes til mer allmenne weberianske ideer om klasseformasjon 

gjennom slik intergenerasjonell stabilitet.  

 

3) Psykososial forklaring på helseulikheter 

Bottero presenterer psykososiale forklaringer som en motpol til det hun kaller 

nymaterialistiske forklaringer på helseulikheter. Utgangspunktet er helsegradienten, som viser 

altså gradvis bedre helse og lengre forventet levealder jo lenger opp i samfunnshierarkiet man 

kommer. Dette stammer opprinnelig fra Marmots Whitehall-studie. Et sentralt poeng er at 

helseulikhetene ikke går bare mellom de fattige og de rike, men langs hele kontinuumet. De 

psykososiale forklaringene på dette betoner at det er en distinkt effekt av selve hierarkiet på 

helsen. Altså at helseulikhetene ikke skal forklares (bare) med forskjellige livsstiler og 

forskjellig arbeidsmiljø. 

De med lavere posisjoner i hiearkiet har mindre kontroll over arbeidsmiljøet, mer stress og 

lavere følelse av «self-worth». Dette kalles psykososiale faktorer fordi psykologiske 

reaksjoner på sosiale omstendigheter i seg selv kan ha negative helseeffekter. De psykososiale 

faktorene kan ha en indirekte effekt ved å påvirke helserelatert atferd: kosthold, fysisk 

aktivitet, røyking og drikking. Men det er også direkte psykososiale effekter gjennom å 

psykologiske eller metaboliske endringer. Kronisk angst, usikkerhet, lav selvfølelse, sosial 

isolasjon, mangel på kontroll over arbeidet synes å underminere mental og fysisk helse. Dette 

fordi det aktiverer de biologiske stress responsene for ofte og for lenge. Dette kan føre til 

depresjon, økt sårbarhet for infeksjoner, diabetes, høyt blodtrykk, høyere kolestrolnivå – og 

dermed høyere risiko for hjerteinfarkt og slag. 

 I Elstads pensumbidrag fokuseres det mest på arbeidsmiljøbelastninger – som faller 

sammen  med de  nymaterialistiske forklaringene. Elstad bruker også imidlertid noen 
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indikatorer på psykososiale forhold. I Bottero-boka framstår uenigheten mellom 

nymaterialistiske og psykososiale forklaringer som ganske tilspisset.  

 

4) Individualisering 

Individualisering knyttes av Harrits til debatter om klassenes død, og selve begrepet knyttes til 

Giddens og Beck. Påstanden er at det foregår en strukturelt fundert individualisering. Det 

betyr at individet, individuell refleksivitet og individuelle valg blir stadig viktigere enn 

strukturelt funderte identiteter og tilhørigheter. Identitet i senmoderne samfunn løsrives fra 

tradisjonelle roller og i stigende gra blir til som en «refleksivt organisert streben». Individene 

er frisatt til å skape sin egen identitet som hvem de gjerne vil være, og mennesket har i det 

senmoderne samfunn ikke noe «annet valg enn å velge». 

 Det er særlig Beck som knytter dette til klassenes død, og Harrits siterer hans uttalelse 

om at klasse er blitt en zombiekategori: kategorier som ikke er dekkende for den sosiale 

virkelighet, men som likevel brukes og dermed opprettholder en gal forståelse av samfunnet. 

Også begreper som familie, etnisitet og lokalområde kalles zombiekategorier. 

 Bottero trekker inn begrepet også i forbindelse med kjønn. Individualiseringsteorien 

ser kjønn som i økende grad løskoblet fra samfunnsstrukturen. Beck hevder at det økende 

mangfold i livsbaner betyr at folk fjernes fra begrensningene ved sosialt kjønn: menn og 

kvinner slippes fri fra tradisjonelle former og tilskrevne roller i søken etter «et eget liv». Med 

økende kvinnelig yrkesdeltagelse og stigende skilsmisserater har kvinner blitt skåret fri fra å 

forsørges i ekteskapet – de blir finansielt selvstendige. Dermed kommer hele strukturen av 

familiebånd og støtte under press for individualisering. Bottero peker også på påstandene om 

at «feminisering» av arbeidsmarkedet har avtradisjonalisert kjønnsforholdene. 

 

Oppgave 2 

Besvar ÉN av følgende langsvarsoppgaver: 

 

ENTEN 

a) Sosial mobilitet er et sentralt spørsmål i ulikhetsstudier. Redegjør for sentrale begreper 

og forklaringer i studiet av mobilitet. Bruk disse som utgangspunkt for en diskusjon av 

sosial mobilitet i Norge.  

Som en kan se er det ganske mye en kan komme inn på i denne oppgaven. Det gjør den 

fleksibel men også krevende. 

På pensum framstår mobilitet som både et spørsmål om hvor åpent samfunnet er – og dermed 

om rettferdighet – men også i noen grad et spørsmål om klasseformasjon. Det refereres 

perspektiver som ser mobilitet som noe som skjer mellom klasser, mellom inntekts- og 

utdanningsnivå eller i et sosialt rom. Det er også litt om OED-modellen, referert som status 

attainment-modellen i Bottero, hvor det er sosioøkonomisk status som brukes. 

De desidert viktigste begrepene her er inter- og intragenerasjonell mobilitet. Begrepene om 

absolutt og relativ mobilitet er vanskelig, men har vært terpet. Det følgende er sakset inn fra 

forelesningsnotatene (lett redigert).  

Absolutt mobilitet – hvor mange er i en annen klasse/status/whatever situasjon enn de startet 

i.  
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Men på grunn av endringer i yrkesstrukturen må følgelig en del personer flytte på seg – dette 

kalles strukturell mobilitet. Flinke studer makter kanskje å eksemplifisere dette med Ringdal, 

det står litt om det under her. Voldsom økning i serviceklassen. Men hvem som helst bør vel 

vite at det er mindre jordbruk og industri i Norge nå enn før, følgelig må en del av barna til 

jordbrukere og industriarbeidere finne seg noe annet å gjøre. 

Relativ mobilitet er mobilitet når slike endringer er tatt høyde for: altså ikke hvor mange som 

er i en annen klasse, men hvor store er sannsynlighetene for å være i samme klasse eller å 

bevege seg. 

Flere mener relativ mobilitet dermed er bedre på å besvare hvor åpent et samfunn er. 

Dersom det er lite mobilitet kan det tyde på at klassene formes til distinkte sosiale grupper.  

For dette formålet er det viktig å skille mellom utflyt- og innflyttabeller. Utflyt tar 

utgangspunkt i foreldres klasse og ser hvor det blir av barna. Innflyt tar utgangspunkt i barnas 

klasse og ser hvor de kommer fra. 

Utflyt – prosentuert radvis - I hvilken grad får arbeiderklassebarn bedre jobber? 

Innflyt – prosentuert kolonnevis – Hvordan er dagens klasser sammensatt mtp bakgrunn? 

Om de fleste barn som ble født i arbeiderklassen selv fikk arbeiderklassejobber – lav 

utflytsmobilitet – tenker en seg at det kan føre til utvikling av sterk følelse av sosial likhet og 

solidaritet. Iom. at dette innebærer få familieforbindelser til middelklassen ville den sosiale 

avstanden være stor 

Men også spørsmål om innflyt: Bottero: Selv om mange middelklassebarn blir i 

middelklassen, innebærer evt stor innflyt – mange nykommere – at klassen er mer heterogen, 

folk med ulik bakgrunn og opplevelse 

I England fant Goldthorpe at selv om serviceklassen hadde lav utflyt, hadde den høy innflyt. 

Det gjør den heterogen og svak kandidat for å bli samfunnsklasse og mobiliseres. Motsatt: 

Arbeiderklassen hadde en del utflyt, men lite innflyt: Det gjør at de som er i klassen blir mer 

like hverandre. Men dette har undervurdert høy intragenerasjonell mobilitet. 

Hvordan ser klassemobiliteten i Norge ut? Her finnes det motstridende svar! 

Ringdal fra 1973,1982,1995 basert på Goldthorpes klassemodell: Klassestrukturen endrer seg: 

fordelingen av foreldre og barns klasse er veldig ulik. Klar kjønnssegregring: kvinner og 

menn er veldig ulikt fordelt (se side 192).  

Små endringer i absolutt mobilitet: i 1995 hadde 84 % av kvinner vært mobile, 73 % av menn 

Mobiliteten størst mellom nærliggende klasser: langdistansemobilitet er sjeldnere. 

Nedadgående mobilitet er uvanlig. 

Relativ mobilitet øker: altså forskjellene i livssjanser blir mindre.  

Ringdal viser ikke mye, men vi kan regne ut litt fra tabellen hans på 194: Sammenligne 

mulighet for å havne i øverste serviceklasse fra forskjellige bakgrunner sammenlignet med de 

som er fra ufaglært arbeiderbakgrunn. Større forskjell enn Goldthorpe fant i england på 70-

tallet! 

Forholdsvis sterk reproduksjon i «ytterkantene». 60 % av de født i øverste serviceklassen blir 

der, 50-60 % av de født i arbeiderklassen blir der. 

Hvordan fungerer dette? Devine kritiserer Goldthorpe som har fokusert mest på de 

økonomisk-materielle ressursene klassene har: kulturelle og sosiale ressurser spiller også inn 

Jeg antyder en del slikt i slutten av min tekst om overklassen 
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Med andre ord tolker vi de øvre klassenes evne til å holde seg noenlunde stabile som et 

uttrykk for makt – jfr. også Hansen om økonomiske eliter 

Kjønnsmobilitet: Modellene hos Ringdal, som er vanlige, funker best på menn (jfr. 

diskusjonene hos Birkelund). Mye vanskeligere for kvinner, pga kjønnssegregert 

arbeidsmarked er kvinner konsentrert i noen få klasser – rutinefunksjonærer. 

Om en da sammenligner fars og datters klasse får en bilde av veldig mye mobilitet. Uansett 

bakgrunn er veldig mange kvinner i lavt, ikke-manuelt arbeid. Er det meningsfullt å beskrive 

det som mobilitet? 

Hansen og Wiborg finner noe annet: 

Ringdal tolker økning i relativ mobilitet som at livssjanser blir likere, men det er å gå litt fort I 

svingene. H&W ser på livssjanser som oppnådd utdanning,  inntekt, sosialhjelp, arbeidsløshet,  

“Hovedkonklusjonen er at klassebakgrunn har stor betydning for de ufallene som er undersøkt, 

samtidig som effekten I de fleste tilfellene holder seg relativt stabil eller øker over tid” 

I 2008: ca halvparten av alle 20-åringer fra arbeiderklassen hadde ikke fullført vgs, tallet for 

de fra høy klassebakgrunn ca halvparten. 2008: under 5 % av 30-åringer fra arbeiderklassen 

har høyere uni, nesten 30 % av de fra akademikerbakgrunn hadde det. Sønner av 

bedriftsledere ligger jevnt på 35-40 % høyere lønn arbeidersønner. Arbeiderbarn mer utsatt 

for arbeidsløshet og oftere sosialhjelpsmottakere enn de fra de øvre klassene 

--- 

Den store mengden absolutt mobilitet innebærer altså at klassene har forholdsvis vage grenser. 

Det tradisjonelle, weberianske fokuset på klasseformasjon har kommet i bakgrunnen, skriver 

Bottero: nå fokuserer de på sjanseulikheten.. 

Uansett: apropos klassenes død, mobilitetsforskningen finner skarp sjanseulikhet – bakgrunn 

betyr en god del – men lite spor av klart definerte samfunnsklasser som grupper 

Mobilitet og utdanning 

Spørsmålet om sosial mobiliter er tett knytta til spørsmål om utdanning og ulikhet. Siste 100 

år har det vært dramatisk økning i utdanningsmuligheter, slik at gjennomsnittlig 

utdanningsnivå har økt sterkt i vestlige samfunn. Men større tilgang reflekteres ikke 

nødvendigvis i mindre klasseforskjeller.  

Foreldrenes klasse påvirker ens skoleprestasjoner. På grunnskolen har får barna fra øvre 

middelklasse i snitt nesten en hel karakter bedre samlekarakter (snitt norsk, engelsk, matte) 

enn barn fra ufaglært arbeiderklasse. Foreldrenes klasse påvirker ens utdanningsvalg  

I pensum finnes Andersen og Hansens bidrag som viser sterke effekter av foreldreklasse på 

skoleprestasjoner, langs begge dimensjonene i Bourdieus sosiale rom/ORDC klasseskjemaet. 

Goldthorpe diskuterer ulikheter i valg.  

Hvordan skal vi forklare vedvarende klasseforskjeller i utdanningsvalg?Ulikhetene er relative: 

i absolutte tall har masse flere arbeidere begynt på universitetet, men middelklassen har også 

økt voldsomt – ulikheten relativt sett lik 

Klassekultur kan ikke være forklaring, tenker Goldthorpe, for den er jo konstant.  

Goldthorpes rasjonell aktørforklaring.  

Rasjonelle valg: alle har samme preferanser – unngå deklassering, gjerne oppklassering. Men 

valgene er tatt fra forskjellig utgangspunkt – risikoene fortoner seg ulikt etter klasse. Også: 

sosial posisjonsteori. Om alle vil unngå deklassering betyr det i praksis forskjellige ting. 
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Middelklassebarn må gjøre andre valg enn arbeiderklassebarn for å unngå deklassering/klatre 

oppover. Viktig for Goldthorpe er å  unngå å forutsette noe om klassers verdier og kulturer 

Leirvik viser hvordan ulike kapitalformer påvirker utdanningsatferd på temmelig komplekse 

måter. Generelt gjør etterkommere det dårligere på skolen og tar mindre utdanning, men de 

framstår som å ha mer driv og høyere motivasjoner. De med høy kastebakgrunn viser en 

tendens til å ta privilegiene mer for gitt: her har vi kanskje en effekt av forskjellen på lukkede 

og åpne lagdelingssystemer 

Fekjær: En del forskning viser at utdanningsforskjellene mellom majoritet og minoritet blir 

mindre når en kontrollerer for klassebakgrunn – samme med skolene. Men det gjenstår en del, 

som tyder på at selv om en sammenligner folk med lik klasse, så tar etterkommere mindre 

utdanning gjør det dårligere.  

Men hva er «best», absolutt eller relativ mobilitet? 

Mobilitetsforskningen basert på rel.mob. Viser vedvarende virkninger av klasse på livene våre, 

med variasjoner i styrke. Men kritikere sier det går ikke an å bare se bort fra den omfattende 

absolutte mobiliteten: den påvirker naturligvis folks opplevelse av klasseulikhet 

Det er mer plass på toppen, som alle er enige om, men en kan ikke bare kontrollere bort sånne 

endringer. Det påvirker folks oppfattelse av rettferdighet også.  

Geoff Payne, s. 213 i Bottero: Dagens arbeiderklasse kan forvente å eie en bil og TV og bo 

(ofte eie) hus i god stand, ta ferie utlandet og ha flere sett med klær. Selv om denne livsstilen 

ikke er tilgjengelig for alle ville den i 1950 vært forbundet med de øverste klassene, som var 

maks en fjerdedel av befolkningen. På mindre en generasjon opplevde arbeidere oppadgående 

mobilitet i forbrukstermer – selv om de «står stille». Med andre ord er arbeiderklassens 

materielle opplevelse veldig annerledes, og denne forbedringen gjelder også i noen grad helse, 

utdanning og politiske rettigheter 

Her er Orupabos kapittel interessant: innvandrere som ikke får brukt utdannelsen sin i Norge 

og tar arbeiderklassejobber her.  

Men klasseanalytikere forsvarer seg med at det er fordelingen av muligheter som må forstås – 

om vi er opptatt av likhet må vi undersøke fordelene til ulike grupper og individer relativt til 

andres. Men når 70-80 % av alle har vært mobile er nok det mer sentralt for folks opplevelse 

enn den relative stabiliteten. Hvem kan kjenne seg igjen i sånne statistiske sannsynligheter? 

«De færreste lever i nabolag som er som mikroversjoner av den nasjonale strukturen. 

Få barn går på skoler hvor barn fra ulike klasser er tilstede i samme proporsjon som i landet. 

Klassene lever separat, selv om det ikke er tilsiktet. Folk sammenligner seg med dem de ser, 

snarere enn med hele klassens prestasjoner sammenlignet med andre klasser». F.eks. fant 

Goldthorpe at folk som ikke har vært mobile i sosiologisk forstand likevel opplevde det som 

de hadde vært det 

Mobilitetsanalyse, sånn vi har presentert her, har statiske ideer om både bakgrunn og posisjon 

og måler disse typisk på ett tidspunkt. Men dette overser to ting: yrker stiger eller synker i 

anseelse og økonomiske betingelser; dessuten beveger folk seg mye. Noen mener vi 

istedenfor å se på hvilken posisjon en har på et gitt tidspunkt se på hva slags typer 

karrierer/bevegelser som er vanlig, og sammenligne foreldres og barns bevegelser 

Disse løpene forandrer meningen av posisjonen også: det er noe annet å være rørlegger om det 

er vanlig for rørleggere å etter hvert bli selvstendig næringsdrivende. For Goldthorpe er det en 

betydelig sosial mobilitet, fordi «håndtverke» og «næringsdrivende» er ulike kategorier 
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Og bare se på ett tidspunkt: folk i forskjellige stadier av «karrieren» kan være i samme jobb 

på et tidspunkt. Al 

 

ELLER 

b) Klasseanalysen kritiseres for å være for dårlig til å gripe ulikheter som oppstår utenfor 

produksjons- og markedsforholdene i kapitalismen. Redegjør for denne kritikken og 

diskuter forsøkene på å forbedre ulikhetssosiologien i lys av den. 

 

Dette framstår som et krevende spørsmål, men omhandlet er grunntema i kurset. Hele boken 

til Bottero er strukturert rundt dette problemet, Harrits gjør mye ut av dette i forbindelse med 

Bourdieu. Jeg tenker at det kan gripes an langs ulike dimensjoner, det beste er naturligvis en 

kombinasjon: For det første er det sentralt for Bottero at det har vært vanskeligheter med å 

forene kjønnsulikhet og kjønnsforskjeller med et fokus på klasse som økonomi. For det andre 

har et helt parallelt problem gjort seg gjeldende vedrørende rase/etnisitet. For det tredje 

dukker et beslektet problem  opp i spørsmål om det kulturelle og det symbolske, som kommer 

potent til uttrykk i diskusjonen om klassenes død.  

Botteros bok er er bygget opp rundt en fortelling om de klassiske bidragene på feltet, 

forskningen inspirert av disse og svakhetene ved disse perspektivene. Særlig tydelig blir dette, 

mener Bottero, når ulikhetssosiologene skulle håndtere spørsmål om kjønn, etnisitet og kultur. 

Dette gjorde at mange sosiologer, deriblant Bottero selv, mente det ble nødvendig med noen 

vesentlige brudd med tradisjonell ulikhetssosiologi. Gangen i hennes argumentasjon er at hun 

ser på utfodringene fra rase/etnisitetsforskning og fra feminisme/kjønnsforskning, og til slutt 

ideer om postmodernitet og individualisering, som grunnleggende utfordringer for 

klasseanalyse.  

 

Under har jeg redigert sammen fra forelesningsnotatene om disse temaene. Det er 

beklageligvis litt rotete, men jeg tror det får med de viktigste potensielle momentene. Det er 

naturligvis svært mye forlangt at noen student skal komme inn på alt dette. Poenget er snarere 

å vise bredden i temaer på kurset som er relevant her.  

 

En kan tenke seg en type besvarelser vil fokusere på kjønn og etnisitet. En annen type 

besvarelser vil kanskje fokusere på begrepet som kulturell og sosial kapital: I Devine sitt 

bidrag, for eksempel, angripes Goldthorpe – en etter forholdene konvensjonell 

klasseanalytiker – for å ha en for «økonomistisk» forståelse av sosial mobilitet. En slik type 

innfalsvinkel, som altså fokuserer på et flerdimensjonalt klassebegreps betydning for 

livssjanser burde også være en god løsning. ‘ 

 

RASE: 

 

Motsetninger på feltet: På den ene siden de som betraktet rase/etnisitet som enten effekt, 

eller en ideologi som skjuler, klassemakt. På den andre siden de som betrakter det rent som 

symbolsk forskjell og identitet. Men for Bottero trengs det å gå forbi dette: materiell ulikhet 

preges av kamper om ressurser av forskjellige slag – økonomisk eller kulturelle, for eksempel 

– og her fungerer både etnisitet, kjønn og klasse som grunnlag. Alt dette spiller inn på den 
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overordnede fordelingen av verdsatte ressurser og posisjoner. Her er det et toveis forhold: Vi 

må ikke bare studere de symbolske ideene om rase og hvordan det påvirker samfunnet, men 

også hvordan bestemte samfunnsforhold gir grunnlag for ideer om rase 

Klassisk sosiologi så på ulikheten som sosialt kontingent og ikke biologisk fundert, slik 

mange hevdet. For dem var rase en ideologisk og irrasjonel konstruksjon. Men det forandrer 

ikke at det oppstod sterke ulikheter og skiller fra dem. De klassiske sosiologene undervurderte 

betydningen, men fokuset deres på rase som noe vilkårlig og sosialt er tatt med videre. 

Vektlegges hvordan forskjeller oppfattes i rasetermer. 

Warner viste for eksempel at framveksten av svart middelklasse ikke minsket den sosiale 

lagdelingen, men økte den innad blant de svarte. Han snakket om fargekaster. Dette pekte mot 

at raseskillene kan forstås verken på samme måte som sosioøkonomisk ulikhet men heller 

ikke som kun horisontal kulturforskjell. Med andre ord trengs et fokus på hvordan rase ikke 

bare var kulturell differensiering, men samtidig makt og ulikhet.  

Marxistiske perspektiv så rasisme som utslag av splitt og hersk, underminere klassesolidaritet: 

altså rasisme som utslag av klasseprosesser. Det er det kapitalistiske profittmotivet som er 

forklarende her, fordi i jakten på profitt blir raseforskjeller en gitt ressurs. En identitetsmarkør 

som kan brukes som basis for diskriminerende handling som sikrer opprettholdelsen av 

økonomisk makt. Forskjellsbehandling er økonomisk begrunnet: utnyttelse av 

arbeidsinnvandrere muliggjort av globalisert kapitalisme. Innvandrere lettere å utnytte, kan 

utgjøre en reservearmé. 

Dette splitter klassen, setter majoritet mot minoritet. Eksklusjonsstratgier, som forsterker 

segregering og rasistiske konflikter i arbeidslivet. At innvandrerarbeidskraft er billig er fordi 

en del av kostnaden bæres av opprinnelseslandet, hvor de er oppfostret og opplært. 

Rasisme ble også forstått som ideologi i marxistisk forstand: Rasisme er en ideologi som 

skjuler klasseulikhet, så derfor benektes  autonomi til raseforholdene: «det fins ikke raser og 

følgelig ingen raseforhold. Det som fins er troen på det, og den brukes av noen grupper for å 

konstruere De Andre slik at eksklusjon og dominans blir lettere for dem». Så ikke rase som 

distinkt kulturelt fenomen, men rasialisering og rasisme som ideologiske krefter som, i 

samspill med økonomiske og politiske dominansforhold, plasserte visse deler av befolkningen 

i underordnede klasseposisjoner og derfor strukturerte utbyttingen av arbeidskraft på bestemt 

måte. 

Men dette redusererer «rase» til klasse: Rase er i denne versjonen ikke mer enn beleilelig 

konstruksjon som de privilegerte bruker til å opprettholde sin posisjon. Det er kapitalismen 

som egentlig er skurken. Spørsmål om rase/etnisitetsskiller har spesifisitet. Altså ikke om 

hvorvidt økonomi er viktig, men hva som er forbindelsen mellom økonomi og symbolske, og 

dette knyttes til mer generelle uenigheter av overordnet samfunnsteoretisk art. De som 

vektlegger det ureduserbare benekter ikke nødvendigvis en del av det marxistene mente, men 

understreker at det også er distinkte eller autonome effekter av rase. 

Kulturelle eller kulturalistiske perspektiv fokuserte på rase/etnisitet som former for kulturell 

erfaring og grunnlag for sosial identifikasjon, fellesskap og politisk mobilisering. Kritiserer 

marxistene for å ikke kunne forklare etniske minoriteters indre dynamikk eller konstruksjonen 

av kollektive identiteter. Selv om ulikheter har økt har rase stått mer sentralt i politiske 

konflikter og mobilisering. Skifte fra omfordeling til anerkjennelse i politikken. Etnisk 

identitet og religion viktig for mobilisering. Både for gruppene selv, men også for det nye 

høyre. Tidligere perspektiv vektla grupper og grenser, men poststrukturalistisk influerte 

perspektiv vektla det flytende og hybride. Bort fra monolittiske kategorier. Individer har alltid 
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en rekke posisjoner og identitet: ikke bare arbeiderklasse, men også kjønnslig og etnisk 

identitet (jfr også Skilbrei). 

KJØNN: 

Tidlig lagdelings/klasseanalyse kjønnsblind. Tok lang tid før en begynte å anerkjenne at 

mesteparten av teoretiseringen var implisitt basert på menn. Først ganske nylig at 

kjønnsperspektiv har fått sentral plass og en har sett det komplekse samspillet: 

kjønnsulikheter finnes uavhengig av klasser; kjønn påvirker posisjon i klasseforholdene og, 

kan det hevdes, former klasseforholdene mer overordnet; og klasseforholdene virker inn på 

kjønnsulikhet. 

Vanlig på 1800-tallet å akseptere kvinners fysiske og mentale underlegenhet som et faktum. 

Det legitimerte utelukking fra sivile rettigheter og offentlig liv. Naturalistiske ideer finnes 

fortsatt i «common sense»-ideer om kjønn (jenter er jenter), og utfordret i sosiologi kun 

forholdsvis nylig (dvs type siden 70-tallet). Som med rase, fokus på kjønn som sosial 

konstruksjon og ikke naturlig gitt – sex vs gender. 

Kjønnsforskjeller og kjønnsulikheter: Kjønnsforskjeller konstrueres. Noen av dem er 

økonomiske, knyttet til arbeidsdeling mellom kjønn, i og utenfor hjemmet. Kvinner har 

mindre tilgang til og kontroll over økonomiske ressurser. 

Men kjønnsforskjeller er ikke bare økonomiske: gutter og jenter leker forskjellig; menn og 

kvinners fritidsaktiviteter er differensiert; Kvinner er underrepresentert, eller delegert til 

spesielle roller, i offentlig liv; seksuelle praksiser og orienteringer har forskjellig mening for 

menn og kvinner; og menn og kvinner representeres forskjellig kulturelt – i alt fra klassiske 

malerier til reklame, fra tv-dramaer til raptekster. 

Men hvordan skal dette forklares? Den formelle ekskluderingen av kvinner fra offentlig liv er 

fjernet. Ulikhetene og forskjellene tolkes derfor ofte som at de speiler valg (hvor valg er 

forstått som fri): Kvinner velger å konsentrere seg om familien, f.eks. kvinner velger low-

skilled, lavtlønned arbeid fordi de fokuserer på familierollen, på bekostning av utdannelse, og 

har ujevne ansettelseskarrierer 

Kritikere: voluntaristisk! valgene skjer i setting med begrensninger, som også innebærer 

strukturerte antagelser om at kvinners aktiviteter vil være annerledes enn menns. Da sluses vi 

i ulike retninger. Kvinner jobber ofte deltid på grunn av forpliktelser på tiden deres og på 

grunn av kostnadene ved barnepass. Lenge/fremdeles? er fulltids-arbeid organisert utfra 

antagelse om at, om arbeideren har barn, skal noen andre følge dem til skolen og passe dem. 

De kjønnede antagelsene bak hvordan arbeidsliv organiseres begrenser foreldrenes valg, slik 

at kvinner og menns preferanser SPEILER, snarere enn skaper, kjønnet arbeidsdeling. 

På 80-tallet brukte Goldthorpe og kolleger familien som enhet – mannens klasse. Ble kritisert 

for sexisme, Goldthorpe kastet hansken, som Birkelund skriver: if you think it matters, prove 

it.  

I Norge på 80-tallet var 75 % av alle ektepar toinntektsfamilier. Trad kjernefamilie i 

mindretall. Birkelund klassifiserte familier etter om ektefellene var i samme klasse; om de var 

klasseulike; eller om de hadde en indre klasseanatagonisme (arbeider og kapitalist). Bare i 

halvparten av tilfellene mente B at den konvensjonelle og hennes versjon ga samme klasse til 

husholdet. Altså halvparten av alle har andre klasserfaringer i arbeidslivet enn partneren.  

Men klassestrukturen ser annerledes ut også. Mann og kvinnedominerte yrker var ulike med 

årslønn, timelønn, arbeidstid, utdanning, karrieremuligheter, autonomi, beslutningsansvar, 

andel som var arbeidsledere, fagforeningsgrad, sektor osv. Alt klaserelevant! 
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Det er også mann- og kvinnedominerte yrker innad i hver klasse. Birkelund kunne derfor vise 

at det spiller en rolle om bare klassifiserer etter manns yrke. 

Nye perspektiver: Hvis kvinnens posisjon da er bestemt av både yrke og familie, hva med 

mannen? Bør ikke hans posisjon også forstås ut fra begge? Kritikere pekte på hvordan 

klasseanalysen så ut til å feie alle slags ulikheter under klasseteppet, så å si.  

Nye kjønnsteorier ville utforske kjønnsulikheten som et distinkt system – patriarkatet. To 

systemer med toveis forhold: kvinner og menns rolle i familien påvirker arbeid, men også 

ulike arbeidsmarkedssituasjon påvirker plassen i familien. Kjønnsskiller ble da sett som 

produkt av samvirkingen mellom patriarkat og kapitalisme 

Kjønn inngår i selve organiseringen av arbeid: Familielønn som ett eksempel. Men også kjønn 

som aktivt i konstruksjonen av hva som er en ferdighet/kvalifikasjon «skill». Ferdighet er ikke 

en slags naturgitt størrelse, det kjempes ofte om krav for å kunne ha visse jobber.Jobber som 

har vært på som kvinnearbeid har blitt gradert ned i ferdighetskrav, og dermed også lønn, på 

måter som ikke speiler rent tekniske sider ved jobben 

 

At det er en kjønnsdimensjon ved dette speiler at menn har vært bedre organisert (i 

fagforeninger) slik at de har lettere kunne kjempe for å beholde status som faglærte yrker og 

motstå «deskilling» gjennom omorganisering 

Det er også menn som setter reglene og preger normene i arbeidsplassen . Om hva er 

akseptabel atferd på arbeidsplass, hva telles som godt, hva lederpotensial er, hva en god 

arbeider er – og til og med hva arbeidsdagen skal være. Studier av kvinnelige ledere viser 

hvordan de må orienterte seg etter mannsbestemte normer – som å kunne jobbe helger, sene 

kvelder osv. 

Eksempel på hvordan «sosiale» prinsipper virker innenfor «det økonomiske». Det antatt 

anonyme og universelle markedet er altså sterkt preget av sosiale og symbolske aspekter. 

Bottero mener dette viser at det økonomiske og sosiale ikke kan adskilles, men det tror jeg 

ikke holder vann: det er snakk om at det er tvunnet inn i hverandre – men i alt som er tvunnet 

sammen kan en selvfølgelig se hva som er hva, det gjør hun jo selv. 

Fundamental reorientering: klasser er kjønnede: Klasser er ikke bare kjønnsdelt, de er i 

seg selv kjønnede i den forstand at kjønn er en vesentlig del av klasseformasjonsprosesser, 

handling og identifikasjon. Siden menn og kvinner har ulik relasjon til arbeid, jobber de også 

ofte i miljøer dominert av ett kjønn – slik at arbeidsplasskultur blir kjønnet. 

Kvinnekulturene fokuserer mer på hjem og familie, mannskulturene mer på arbeid, men også 

overdreven maskulinitet, sportspreik, drikking, seksuel skryting, anekdoter om styrke, 

motstand mot autoriteter, fysiske prestasjoner. Selv om folk i hvitsnippyrker og profesjonelle 

arbeider i kjønnsblanda miljøer dannes ofte vennskap og grupper langs for eksempel 

kjønnsskillene. 

Dette både reflekterer og forsterker kjønnssegregering. Bidrar til å bevare konvensjonelle syn 

på hva som er ordentlig maskulin og feminin oppførsel i og utenfor arbeid. Men om 

klasseerfaringene er kjønnete, er også erfaringen av kjønn klasset – ikke det samme for alle 

kvinner og menn. Lønnsarbeid og uavhengigheten det gir er sentralt for konstruksjonen av 

maskulinitet. Arbeiderklassemaskulinitet er dypt preget av mannsdominans i manuelt arbeid. 

Arbeiderklasseidentitet var sterkt preget av det tøffe arbeidet. I de arketypiske manuelle 

industriyrkene var arbeiderne i all hovedsak menn, jobbet med lite overvåking, lite kontroll 

ble i praksis utført – og det var sterke fagforeninger. Formingen av arbeiderklasseidentitet lå i 
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den hardt ervervede autonomien på fabrikkgølvet, konstruerte arbeiderklassemenn som 

«autonome, fri og ubegrenset av direkte ledelse». 

Arbeiderklasseidentiteten var preget ikke bare av forsørgerrollen, men også gjennom den 

moralske betoningen av «mandig» arbeid – og dette er ganske annerledes fra konstruksjonen 

av middelklassemaskulinitet. 

Dette kom ikke kvinnene til gode: Kvinner ble konstruert som avhengige i familien. 

Arbeiderklassekvinner jobbet i «kvinneyrker», ekskludert fra fagforeningene og underlagt tett 

ledelse på jobb – kunne derfor ikke utvikle lignende «heroisk» identitet. 

Skeggs: arbeiderklasse-kvinneidentitet ble tok form som noe stigmatisert, basert på 

seksualiserte og patologiserende framstillinger av arbeiderklassekvinner. 

Arbeiderklassekvinner har motsatt seg dette ved å vektlegge «respektabilitet», men dette har 

vært avhengig av middelklasseideer, og knytter arbeiderkvinneidentiteten til hjemmet: velstelt 

hjem, velkledde barn og presentabelt hus 

Sosial posisjon er altså ikke bare individets posisjon i arbeidsmarked, men formes også av 

bredere sosiale relasjoner: Hvordan individer reagerer på samme arbeidsbetingelser eller lønn 

vil nok variere etter: livsstadie og sosiale forpliktelser, familieforhold, sosial bakgrunn, 

tidligere erfaringer og forventinger til framtida 

Samtidig har kvinners posisjon endret seg voldsomt i løpet av noen tiår. Deltagelse i 

arbeidsliv (spesielt slående for småbarnsmødre), utdanning og rollen i familien. Kvinners liv 

langt mindre sentrert rundt familien enn det var – noen ser dette som en fundamental endring 

Men fortsatt kontinuitet: Endringene skjer i sammeheng med fortsatte ulikheter i 

arbeidsmarked, som begrenser endringene. Spesielt er en relativt privilegert gruppe kvinner i 

fulltids høystatusjobb gjennom etableringsfasen, men tradisjonelle kjønnsroller vanligere i 

lavere lønnede yrker. Det er polarisering i kvinners muligheter – forskjeller kvinner i mellom 

Kjønnsforskjellene krysser av andre ulikheter – diskursiv vending: Flere har hevdet at derfor 

må vi ikke se på mann og kvinne som såkalt monolittiske kategorier. Dette går i retning av å 

avvise et strukturelt perspektiv – patriarkat – fordi den sentrale kategorien er i oppløsning. 

Vending mot å studere hvordan kjønn, etnisitet spilles ut i mikro-konstruksjoner av identitet 

og forskjell – ustabil kollektiv identitet slik at det blir aktiv skaping identitet i 

krysningspunkter. Bort fra struktur som bestemmende – kjønn er flytende og kontingent 

Joa, men: Det er store forskjeller kvinner mellom, men mye av det disse poststrukturalistene 

ser på er kanskje flytende og kontingent for privilegerte kvinner, ikke for alle. Det diskursive 

og det materielle må altså kombineres: for eksempel hvordan diskurser om maskulinitet og 

femininitet er med og former arbeidspraksiser. Spenning mellom vektlegging av kontinuitet 

og endring, men også mellom det diskursive og det materielle 

Materiell endring: individualisering: Ekteskapet som institusjon går i oppløsning – hele 

familien er dermed under press for individualisering, sier Beck. Kvinners yrkesdeltagelse gjør 

dem mer uavhengige, friere fra familien. Såkalt feminisering av arbeidsmarkedet 

destabiliserer kjønnsrelasjoner: klassiske manne-arbeider-yrker forsvinner, nye tjenesteyrker 

som etterspør «feminine» ferdigheter: vasking, fast-food og servering er rutinisert, 

standardisert, kontrollert og innebærer samhandling.  

Familien blir noe som må forhandles, ikke tatt for gitt. Vi må skrive vår egen skjebne, 

koherenser i sosiale skiller og ulikheter undermineres og nytt mangfold skapes.  

KULTURELT ANARKI 
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En tredje form for denne problematiseringen finnes i teorier om en ny fase av moderniteten, 

hvor kultur ikke lenger følger klasselinjene og dessuten blir viktigere for folks identitet og for 

ulikheten som sådan.  

Individualisering og ”death of class” (se også over, oppgave 1.4): Ulike retninger, men en del 

felles: Klasse er blitt (mye) mindre viktig: 

Clark & Lipset: Livsstil, kultur og forbruk (– framfor produksjon). Lignende ide hos Beck om 

at klasse og stand skiller lag, også hos Bauman om forbrukersamfunn. 

• ”Klasseanalyse er blitt utilstrekkelig i de senere tiårene hvor tradisjonelle hierarkier 

har svunnet og nye sosiale forskjeller har oppstått” 

• ”Sosiale relasjoner utenfor arbeidsplassen er blitt viktigere for sosial lagdeling” 

• Nye, komplekse statusforskjeller  

• Velstanden øker så ”folk tar det grunnleggende for gitt, og blir mer opptatt av livsstil 

og komfort” 

• Velstanden ”svekker hierarkiene og kollektivisme, men fremmer individualisme” 

• Mer inntekt: Fattige mindre avhengige av de rike. Alle kan dyrke variert smak. 

• ”Svekking av klasselagdeling, særlig distinkte klassedifferensierte livsstiler; 

svekkingen av økonomisk determinisme og den økende betydningen av sosiale og 

kulturelle faktorer; politikk mindre organisert av klasse og mer av andre lojaliteter; 

sosial mobilitet mindre familiebestemt og mer evne og utdannelsesbestemt” fører til en 

fragmentering av lagdelingen. 

Beck: Svekkede klassefellesskap og kulturer. 

• Økonomi og status skiller lag 

• Klasse viktig før pga distinkte identiteter og fellesskap 

• Nå: Økt betydning og mangfold i forbruksvalg → flere livsstiler individene må velge 

mellom 

• ”Som et resultat av endringer i levestandard har subkulturelle klasseidentiteter blitt 

oppløst, klassedistinksjoner basert på status har mistet sitt tradisjonelle grunnlag, og 

prosesser som skaper ’diversification’ og individualisering av livsstiler og levesett har 

blitt satt i gang. Den hierarkiske klasse- og lagdelingsmodellen er i økende grad blitt 

brutt ned som følge av dette.” 

• ”Grensene mellom bestemte samfunnsgrupper forsvinner… så selve ideen om det 

selvstendige, rent samfunnsstrukturelle gir ikke lenger mening”  

•  

Bauman: Fra modernitet med produksjon til postmodernitet med konsumpsjon/forbruk. 

• Klassetilknytning erstattet av hyperdifferensierte forbruksforskjeller 

• Skiftende kaleidoskop av livsstiler, heller enn klare klasseskiller 

Giddens: Fra livssjansepolitikk til livsstilspolitikk 

• Moderniteten radikaliseres – vi må alle velge! 

• Livsstiler som ”selv-aktualisering og ’myndiggjøring’” 

HOVEDPOENG: 
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Ulikheten skaper ikke grupper, holdninger og handlinger – når klasse ikke lenger betyr noe 

kulturelt og subjektivt betyr det ingenting 

• Det kulturelle er løsnet fra det økonomiske/sosiale begrensninger 

• Det kulturelle viktigere som kilde til identitet → flytende livsstiler og flere identiteter 

• Sosiale grupper oppløses pga. uklare grenser pga. mangfold av tilhørigheter og 

kulturelle forbindelser er løsere strukturert 

 

Hvordan har disse utfordringene vært møtt? 

 

KLASSEANALYSENS MER TRADISJONELLE FORSVARERE:  

• Death of class baserer seg på selektiv og lite empiri 

• Stråmannversjon av klasseanalyse 

• Klasse påvirker fremdeles stemmegiving, ekteskap, helse, mobilitet… 

• Fortsatt store klasseforskjeller i økonomi og makt 

 

Det er noe forvirrende med death of class diskusjone, fordi angriperne og forsvarerne snakker 

om litt ulike ting:  

 Kritikerne: Uten bevissthet og identitet fins ikke klasse 

• Klasseforskere: Klasselagdeling er viktig, også uten bevissthet 

• Klasseanalysen blir avkulturalisert 

 

I klasseanalysen har det vært to typer utvikling i respons: 

”Minimalistisk” klasseanalyse: Klasse gis begrenser rolle: livssjanser, mobilitet,  

• Kontingent forhold klasse → identitet → handling 

• Klasse relatert til ”økonomiske” utfall 

• Goldthorpe: rasjonell handlingsteori 

• I nyere tid fulgt opp med å relegere kultruelle/symbolske forhold til begrepet om status 

 

”Kulturalistisk” klasseanalyse: Utvidede klassebegrep, mer fokus på livsstil og holdninger 

• Minimalismen” gjør klasseanalyse mindre relevant 

• Goldthorpe utdefinerer kulturelle rammeverk for folks beslutninger 

• Kultur og identitet viktig for samfunnsanalyse 

• Kulturell identitet må med i klasseanalysen 

• Hvordan ”ulikhetsprosesser produseres og reproduseres og hvordan dette innebærer 

både økonomiske og kulturelle praksiser” 
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• Kulturelle vendingen satte fokus på folks identitet og opplevelse av situasjonen sin 

• Dette åpnet opp en haug spørsmål som gikk langt utenfor den tradisjonelle 

ulikhetssosiologiens grenser 

• Klassiske studier baserte seg på SCA-modellen: structure -> consciousness -> action 

• Tenderer mot å se bevissthet og handling som produkt av struktur, neglisjerer 

at kultur også konstituerer samfunnsforhold 

 

 

• Bourdieu-inspirert 

• Symboler og kulturs rolle i lagdeling 

• Kulturell kompetanse og utdanning er ressurser → kulturell kapital 

• Hiearkiene virker og reproduseres også i det små og dagligdagse 

• Klasseskillene reproduserer og opprettholdes gjennom å oppleves som 

smaksforskjeller, og smaksforskjeller forstås som rent individuell, kanskje 

naturgitt mestring av ulikt verdsatte kulturformer 

 

Bottero og Harrits peker begge på Bourdieu som en sentral løsning på disse problemene. 

Bottero bygger videre på det ved å vektlegge hvordan differensiell assosiasjon kan brukes 

som nøkkelbegrep for å forstå ulikhetsprosesser.I de øvrige kapitelen i boken hennes 

understreker hun hvordan vennskap og intime relasjoner, helseulikheter, sosial mobilitet, 

sosiale og symbolske grenser og selve reproduksjonen av hierarkiet må forstås i samspillet av 

økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer, som krystalliseres i slik differensiell assosiasjon 

 

Symbolske og sosiale grenser: Hva er forholdet mellom ”objektive” sosiale skillelinjer 

og ”subjektive” symbolske skillelinjer? 

• ”Inntekt under 150 000 kr” og ”Inntekt over 900 000” 

• ”Fattigfolk” og ”rikfolk”? 

Klare sosiale/sosioøkonomiske forskjeller, men hvor går egentlig skillelinjene? 

• De fleste har bestemte ”oss” og dem” ideer 

• Men overlapper disse med sosial fordeling av ressurser og posisjoner - inntektsnivå, 

utdanning, etnisitet, alder, type bosted, sosial bakgrunn...? 

 

• ”Oss” og ”dem” dreier seg ofte om ganske små forskjeller 

• ”De fattige” er ikke nødvendigvis sosialt objektivt så annerledes, men oppfattes som 

særegne → stigmatiserende 

• I seg selv faktor i segregering: gated communities 

 

Lamont og Molnar peker på symbolske ressurser rolle i å skape, opprettholde, utfordre 

og oppløse institusjonaliserte sosiale forskjeller som klasse, kjønn, rase og territoriell ulikhet 
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• Symbolske grenser: Begrepsmessige distinksjoner, kategoriserer ting, folk, praksiser, 

tid og rom → grupper 

• Sosiale grenser: objektivert sosial forskjell, i ulik adgang til og ulik fordeling av 

ressurser og muligheter 

 

Bourdieus arbeid sår tvil om sentrale ideer hos individualiseringsteoriene: Klasser som 

kulturelle grupper – homologien mellom sosialt rom og rom av livsstiler. Dessuten åpner 

perspektivet hans for at kultur er en konstituerende del av hva klasseulikhet er 

• For å forstå ”oss” og ”dem” skiller, må vi se forholdet mellom punktene i det sosiale 

rommet en kan være i, og de synspunktene en kan ha på dette rommet.  

• Synspunktene er en del av virkeligheten og utviklingen av rommet. 

• Kan det oppstå faktiske klasser i det sosiale rommet? Fra å avgrense en kategori til en 

faktisk sosial gruppe 

Dette spiller tilbake på problemer vi var inne på hos klassikerne:  

 Marx: En slags mystisk våkning av klassebevissthet? 

• Weber: Klasser kan formes demografisk, men stand er vanligere 

• Bourdieu: klasse er noe som må lages og gjøres som sådan 

”Den samme opplevelse av det sosiale kan ytres på forskjellige måter, og den sosiale verden 

kan konstrueres på ulike måter 

 

 


