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-Wright, Erik Olin: «Class Analysis», kap. 1 i Wright, Class Counts, Cambridge: 
Cambridge University Press 1997. (44 sider). 

-Goldthorpe, John H: «Social class and the differentiation of 
employment contracts», s. 206-229 , i John H. Goldthorpe, On Sociology, Oxford: Oxford 
University Press 2000, s. 161-182 (34 sider). 

-Goldthorpe, John H: «Class analysis and the reorientation of class 
theory: The case of presisting differentials in educational 
attainment», s. 162-185, i John H. Goldthorpe, On Sociology, Oxford: Oxford University Press 2000, 
s. 161-182 (34 sider). 

-Bourdieu, Pierre: «The social space and the genesis of groups»,
Theory and Society, Vol. 14, 1985. (21 sider). 

Arthur Stinchcombe: ”Sociology really only has one independent 
variable, class.”

Erik Olin Wright: ”…class analysis is based on the conviction that 
class is a pervasive social cause …”



Erik Olin Wrights begrep om klassestruktur

Et samfunns klassestruktur er å finne i den økonomiske 
sfære (økonomiske liv, økonomisk virksomhet)

Klassestrukturen består av sett av posisjoner

Klasseposisjonene defineres av relasjonene til hverandre
i det økonomiske liv/produksjonslivet



Erik Olin Wright tar utgangspunkt i Marx:
Den sentrale relasjonen er eiendomsrelasjonen
– eiere av store produksjonsmidler ansetter og utbytter ansatte
- de eiendomsløse må selge sin arbeidskraft
- dessuten: de som eier produksjonsmidler men har ubetydelig med ansatte

Hvorfor er eiendomsrelasjonen så viktig?
-En assymetrisk relasjon: Eiendom til produksjonsmidler gir makt 
over arbeidsplasser, produksjonsprosessen, ansettelsene, 
produktene,overskuddet, investeringene
- De ansattes arbeid blir kontrollert/styrt av eierne (de ansatte selger 
sin arbeidskraft/arbeidstid)
- Produksjon og overskudd blir eiernes eiendom
- Wright: eiernes velstand ”causally depends on the material 
deprivation” av de ansatte
- Eiendomsrelasjonen = utbytting



Hvordan ser klassestrukturen ut om vi bare legger 
vekt på eiendomsrelasjonen? (Anslag fra norsk statistikk, 1995)

- ca. 15.000 kapitalister (0,7 prosent) (selvstendige næringsdrivende med 
10 ansatte eller mer)

- ca. 220.000 småkapitalister og småborgere (11,4 prosent) (85.000 
selvstendige næringsdrivende med 1-9 ansatte, 135.000 selvstendige 
næringsdrivende uten ansatte)

- ca. 1.700.000 ansatte (87,9 prosent), derav anslagsvis:
500.000 arbeidere i industri, bygg og anlegg, transport mv
800.000 lavere/midlere funksjonærer
400.000 høyere funksjonærer

Det store spørsmålet i analyser av klassestrukturen idag:
HVORDAN TREKKE SKILLELINJER BLANT DE ANSATTE?



Hva har skjedd etter Marx?
- Bedriftene har fått mange ansatte i tekniske, 
økonomiske og administrative funksjoner
- Nye eierformer: familiebedrifter er mindre vanlig, 
aksjeselskaper dominerende, institusjonelle eiere
- Vekst i offentlig virksomhet, velferdsorganisasjoner, 
offentlig administrasjon
Erik Olin Wright:
-Dette har ført til utvikling av klasseskiller blant de 
ansatte, blant lønnstakerne, langs to dimensjoner:
- Autoritet (funksjonen av å forvalte kapitalen, lede og 
styre de ansattes arbeid) = ”loyalty rent”
- Kompetanse (funksjonen av å bidra med teknisk 
kyndighet, kunnskap) = ”skill rent”



Eiendom til produksjonsmidlene:
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Erik Olin Wrights seksklassemodell



Mer om Wrights klassestruktur:
- En deduktiv modell?

- Problemet med de ikke-yrkesaktive

Den empiriske bruken:

a) Makro-problemstillinger: Hvordan varierer klassestrukturens 
sammensetning, over tid, mellom land?

b) Mobilitets-studier: Hvor mye bevegelse over klassegrensene?

c) Mikro-problemstillinger: Hvor stort sammenfall er det mellom 
klassestrukturens posisjoner og levekår, kulturelle forhold, 
politiske synspunkter, parti-tilknytning mv?

Den underliggende modellen:

Klassebevissthet, klasseformasjon, klassekamp genereres med 
basis i klassestrukturen (i samsvar med klassestrukturen)



Klassestrukturen i dagens vestlige
kapitalistiske samfunn, ifølge Goldthorpe
(og medarbeidere):

I. Ledere, administratører, akademikere, profesjonelle – øverste sjikt
II. Ledere, administratører, akademikere, profesjonelle – lavere sjikt, 

samt øverste sjikt av teknikere
IIIa. Ikke-manuelle ansatte i rutinepregete yrker, høyere sjikt
IIIb. Ikke-manuelle ansatte i rutinepregete yrker, lavere sjikt
IVabc. Selvstendige næringsdrivende med få eller ingen ansatte
V. Lavere teknikere, lavere arbeidsledelse (formenn)
VI. Faglærte manuelle arbeidere
VIIa. Ufaglærte manuelle arbeidere (utenom jordbruket)
VIIb. Ufaglærte jordbruksarbeidere



Viktige trekk ved EGP-skjemaet (Erikson-
Goldthorpe-Pontecaro-klasseskjemaet):

En klassifisering av yrker (en gruppering av
yrkene i en klassestruktur)

I bunnen ligger de tre hovedposisjonene
- Arbeidsgivere (arbeidskjøpere)
- Lønnstakere (selgere av arbeidskraft)
- De som verken kjøper andres eller selger sin 

egen arbeidskraft

For Goldthorpe (som for Wright) er spørsmålet:
Hvordan forstå skillelinjene blant de ansatte?



Temaet for artikkelen «Social class and the 
differentiation of employment contracts»:

Hvorfor er lønnstakerne blitt så differensiert? Hva 
er det som skaper skiller mellom dem?

Goldthorpe:

Utgangspunkt i teoretisk modell: Rational action theory

Arbeidsgivernes generelle problem: hvordan styre, 
lede, dirigere, oppmuntre, bruke de ansatte til størst 
mulig nytte for virksomheten?

Ansettelsesvilkårene – uttrykt gjennom ansettelses-
kontrakten (the employment contract) - viser hvordan 
arbeidsgiverne har løst dette problemet



Hva er det som varierer i 
ansettelseskontraktene? (eksempler)
-Lønnens størrelse

-Hvor presist lønn er koblet til arbeidstimer eller til 
eksakt målt produksjon

-Hvor nøye arbeidet er overvåket av formenn, ledelse

-Tidsaspekter i ansettelsen (oppsigelsestid, 
permanente ansettelser)

-Ansiennitetsopprykk, frynsegoder, pensjonsavtaler



Arbeidets, arbeidsoppgavenes to dimensjoner

Høye krav til kompetanse, spesialisering, kunnskap

Lave krav til kompetanse, spesialisering, kunnskap

Arbeid som 
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å kontrollere
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er lett å
kontrollere

Manuelt,
ukvalifisert arbeid = 

reguleres med arbeider-
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Høyt kvalifisert,
allsidig arbeid = 

reguleres med service-
Ansettelses-
kontrakter



Temaet for artikkelen «Class analysis and the 
reorientation of class theory: The case of 
presisting differentials in educational attainment»:

Goldthorpe:
-Marxismens klasseteori har tatt feil i den forstand at 
en velorganisert arbeiderklasse med sosialismen som 
mål ikke er synlig i Vesten

-Den liberale teorien om ”klassenes død” er også
forfeilet – klassetilhørighet, klassebakgrunn etc har 
tydelige konsekvenser for livssjanser mv



Klassenes fortsatte betydning i våre samfunn viser 
seg i at utdanningsvalg og utdanningslengde er 
relatert til klassebakgrunn

Hvorfor?

1. Evner/skoleresultater?

2. Kulturell motstand mot utdanning/utdanning er 
tilpasset de med høy kulturell kapital?

3. Goldthorpes forklaring via rasjonell aktør-teori: 

4. (a) aspirasjoner må forstås i forhold til strukturell 
plassering (b) klasseforskjeller i omstendighetene 
som inngår i nytte/kostnadsanalyser av videre 
utdanning er stabile over tid (c) hver klasses 
overordnete mål å bevare sin relative plass



Wright og Goldthorpe – likheter og forskjeller

Likt: Begrep om klassestruktur = sett av posisjoner 
definert av relasjoner i økonomien, viktig tema å
analysere skiller blant de ansatte

Likt: Opptatt av å studere ”the interrelations that
prevail among class structures, class mobility, class
inequalities, and class formation (or 
decomposition)” (Goldthorpe)

Ulikt: Analysene av konkrete skillelinjer blant 
lønnstakerne

Ulikt: Goldthorpe mer opptatt av å forklare hvordan 
klasseskiller oppstår/opprettholdes gjennom 
rasjonell aktør-teori

Er Wright marxist mens Goldthorpe er weberianer?



Bourdieu: Artikkelen «The social space and 
the genesis of groups»

Tema: Hvordan oppstår sosiale grupper (for 
eksempel form av organiserte og politisk 
mobiliserte sosiale klasser?)

Hva menes med ”sosial gruppe”? Samling av 
individer som har en grad av felles identitet, 
felleskapsfølelse, grad av organisasjon og felles 
politisk opptreden



Samlet størrelse på individets kapital

Overvekt av 
økonomisk
kapital

Overvekt 
av kulturell
kapital

Individer

Bourdieu: Det sosiale rom



Bourdieu:
Det sosiale rom = modell av sosiale virkelighet

Det sosiale rom er multidimensjonalt

Posisjoner nær hverandre i det sosiale rommet har 
større sjanse for å bli mobilisert til sosiale grupper 
enn posisjoner fjernt fra hverandre, men ingen 
umulighet at fjerne posisjoner danner en gruppe

Å konstruere en klassestruktur med prefabrikerte
kriterier for å plassere posisjoner i det sosiale rom i 
”klasser” fører til teoretiske konstruksjoner (de blir 
”classes on paper”, ”theoretical classes”)



Bourdieu:
Hvordan oppstår klasser som sosiale grupper, dvs. 

klasser med identitet, organisasjon, felles politikk?

Svar: som et resultat av politisk arbeid

Politisk arbeid = kamp om klassifiseringer, kamp om 
å gjøre definisjoner legitime og hegemoniske

Politisk arbeid = å omsette økonomisk, kulturell, 
sosial kapital til symbolsk kapital

Hvem kjemper i dette feltet?

(a) aktørene selv, (b) politikerne, (c) forskerne

Ledernes rolle, representasjonens rolle: ”the
mystery of the ministry”



Bourdieu versus Wright/Goldthorpe:
Bourdieu: forskere (som Wright/Goldthorpe) lider 

under en objektivistisk illusjon: troen på at den 
teoretiske konstruksjonen umiddelbart har 
objektiv eksistens

Bourdieu: anerkjenner at det økonomiske feltet er 
svært viktig for gruppedannelser og at nærhet i 
det sosiale rom influerer sjansen for 
gruppedannelse

Bourdieu: understreker det subjektive: aktørenes 
”classmaking” konstruerer sosiale grupper

Bourdieu: feil å overdrive det økonomiske feltets 
rolle for gruppedanning og å tro at sosiale grupper 
oppstår ”automatisk” fra økonomiske posisjoner


