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1 SV-134,	forside
Emnekode:	SV-134
Emnenavn:	Klassisk	sosiologi
	
Dato:	10.05.2017
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:
Ingen	hjelpemidler	tillatt
	
Merknader:
Begge	oppgavene	skal	besvares.	Bruk	ca.	2	timer	på	den	første	oppgave	og	ca.	3	timer	på	den	siste.	
	
-----------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til	at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
	
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?

	

Ja

Nei

Riktig.	0	av	0	poeng.

2 SV-134,	oppgave	1
Velg	tre	av	begrepene	under	og	redegjør	for	hva	som	menes	med	begrepene	ut	fra	pensum	i	klassisk	sosiologi:
	
a)	Mertons	avvikstypologi
b)	Mekanisk	og	organisk	solidaritet
c)	The	color	line
d)	AGIL-skjemaet
e)	Front	stage	og	back	stage
	
Skriv	ditt	svar	her...

a)Robert	K.	Mertons	avvikstypologi	
	
I	sin	diskusjon	om	avvik,	konstruerer	Robert	Merton	fem	ulike	måte	å	tilpasse	seg	den	sosiale	strukturen	på.
Han	bruker	begrepene	Konform,	Innovativ,	rituell,	tilbaketrekning	og	opprør.	Dette	er	hans	avvikstypologi.
	
Med	en	konform	tilpasning,	mener	Merton	at	menneskene	godtar	de	samfunnsmessige/kulturelle	målene,	og
midlene	som	trengs	for	å	oppnå	disse.	For	eksempel	en	bankmann,	som	kalkulerer	og	rasjonaliserer	hvor	mye-
og	hvilket	arbeid	som	må	til	for	å	nå	et	bestemt	mål,	og	som	har	oversikt	over	transaksjoner	og
forbruksmønster.	
	
En	innovativ	tilpasning	til	strukturen,	er	derimot	mennesker	som	godtar	kulturens	mål,	men	som	ikke	godtar	de
tradisjonelle	virkemidlene	for	å	nå	disse.	I	verden	i	dag	kan	vi	tyde	tilfeller	av	kriminelle	grupper	i	samfunnet,
som	for	eksempel	Mafiaen	og	"The	bling	ring".	Disse	gruppene	fungerer	som	typiske	grupper	med	innovativ
tilpasning	til	samfunnet.	De	godtar	kulturens	mål	om	materiell	velferd,	glamour,	reiser	og	luksus,	men	finner
andre	måter	å	nå	disse	målene	på,	som	for	eksempel	kriminalitet.	
	
Rituell	tilpasning	handler	om	at	man	ikke	nødvendigvis	godtar	samfunnets	mål,	men	allikevel	utfører
virkemidlene	i	sitt	dagligliv.	Et	eksempel	på	dette	er	en	byråkrat,	som	ikke	anerkjenner	firmaets	målsettinger,
men	som	lydig	og	rutinemessig	utfører	sine	daglige	plikter.
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Med	tilbaketrekning	mener	Merton	at	noen	mennesker	hverken	godtar	kulturens	målsettinger	eller	de
tradisjonelle	midlene.	Dette	kan	være	en	husløs,	som	selv	har	valgt	å	leve	utenfor	samfunnet.	Denne	personen
anerkjenner	ikke	materielle	mål	som	muligheten	til	å	reise	på	dyre	ferier,	kvalitets	klær,	teknologi,	massemedia
osv.	Og	godtar	heller	ikke	midlene	av	arbeid	og	engasjement.	Den	husløse	trekker	seg	altså	tilbake	og
forholder	seg	til	sin	levemåte,	og	mener	at	dette	er	tilstrekkelig.
	
En	opprørsk	tilpasning	går	ut	på	at	man	tilpasser	seg	ved	å	skape	nye	mål	og	midler,	fordi	man	ikke
godkjenner	kulturens	allmenne	mål	og	midler.	Disse	menneskene	vil	ikke	slå	seg	til	ro	med	å	bare	være
uenige	med	samfunnets	mål	og	midler,	slik	en	person	i	"tilbaketrekning"	ville	gjort,	men	heller	forsøke	å
påvirke/	drive	frem	sine	meninger	om	mål	og	midler.	For	eksempel	en	kommunistisk	revolusjon	og
motgrupper/motkulturer	i	samfunnet.	
	
I	forhold	til	hvem	som	blir	antydet	som	en	avviker	i	disse	ulike	tilpasningsmetodene,	kan	tilsynelatende	være
personer	som	tilpasser	seg	gjennom	tilbaketrekning	eller	opprør,	ettersom	de	ikke	følger	samfunnets	majoritets
tilpasninger,	og	går	på	tvers	av	normer	og	forventninger.	
	
	
d)	AGIL-	skjemaet.
	
Talcott	Parsons	forsøkte	å	si	noe	om	hva	som	skulle	til	for	at	et	samfunn	skal	kunne	bestå.	Han	og	sine
medarbeidere	kom	da	frem	til	at	det	finnes	visse	systembehov/krav	eller	funksjonelle	imperativ,	som	må
ivaretaes,	for	at	systemet	skal	bli	stabilt,	og	kunne	endres	uten	å	bryte	sammen.	Det	handler	dels	om	å	ivareta
forholdet	til	omgivelsene,	dels	om	å	regulere	indre	problem.	Noen	av	disse	behovene	gjelder	systemets
skjebne	på	langsikt,	som	behovet	for	tilpasning	og	strukturvedlikehold.	Mens	de	andre	behovene	krever
umiddelbar	løsning,	som	måloppnåelse	og	integrasjon.	Her	er	de	ulike	behovene	og	hvem	som	tar	seg	av
dem:	AGIL
A=	Adaption,	altså	kravet	om	tilpasning.	Dette	behovet	går	ut	på	at	systemet	må	tilpasse	seg	de	økonomiske
grunnvilkårene,	legge	til	rette	for	produksjon	og	forholde	seg	til	knappe	ressurser	eksternt.	Dette	har	da	med
økonomi	og	gjøre,	i	forhold	til	å	skaffe	nok	ressurser	til	systemet	og	fordele	dem.	De	økonomiske	institusjonene
i	samfunnet	tar	seg	av	dette.
G=	Goal	attainment,	altså	kravet	om	måloppnåelse.	dette	handler	om	at	systemet	må	styre	sine	aktiviteter	slik
at	noe	overordnet	nåes.	Altså	mobilisering	av	innsatts	for	å	nå	dette,	og	det	er	de	politiske	institusjonene	som
tar	seg	av	dette	behovet.
I=	Integration,	altså	kravet	om	integrasjon.	I	denne	sammenheng	må	enhetene	i	systmet	kunne	koordineres,	og
et	sosialt	fellesskap	må	sikre	samhold,	felles	orienteringer	og	konfliktløsning.	Dette	er	det	gjerne	religiøse
institusjoner	(integrerer	mennesker),	politiet	og	massemedia	som	tar	seg	av.	
L=	Latency	eller	"Latent	pattern	maintainance",	altså	kravet	om	strukturvedlikehold.	Her	må	systemet	ha	et
felles	sett	av	koder,	symboler,	skikker,	og	virkelighetsoppfatninger	som	vedlikeholdes	og	utvikles	underveis.
Dette	er	det	flere	virksomheter	som	utfyller.	Blant	annet	fritidsordningene,	rettsvesenet,	familien,
utdanningsvesenet	og	lokalsamfunnet.	
	
I	teorien	om	Agil	skjemaet,	mener	Parsons	at	det	også	ligger	et	mulig	potensial	for	endring.	Interaksjon	mellom
systemene,	gir	et	potensial	for	endring	i-	og	mellom	systemene.	Han	har	også	brukt	Agil	skjemaet	som
virkemiddel	i	sin	teori	om	sosial	endring,	ved	å	bruke	begrepet	om	kybernetisk	hierarki.	Kybernetikk	er	en
vitenskap	om	fysiske	og	biologiske	systemer	som	har	indre	reguleringsmekanismer.	Og	dette	mener	Parsons
går	ut	på	at	ethvert	system	kan	forklares	som	en	utveksling	mellom	energi	og	informasjon.	Der	en	kultur	vil
være	rik	på	informasjon,	med	sitt	språk	og	skikker,	og	vil	ikke	trenge	noe	særlig	fysisk	energi,	i	motsetning	til	et
sosialt	system	som	er	mer	energiintensivt.	Parsons	mente	at	i	systemer	der	man	fant	mye	informasjon,	ville	det
finnes	et	kontroll/integrasjons	hierarki	som	virket	stabiliserende.	Agil	skjemaet	ville	da	fungert	i	følgende
rekkefølge	L-I-G-A.	For	eksempel	et	land	som	hindrer	muslimske	innvandrere	tilgang	over	grensen,	eksisterer
fordi	det	stabiliserer	seg	selv.	Videre	mente	Parsons	at	i	systemer	med	mye	energi	ville	de	tilgjengelige
midlene	og	ressursene	(A),	påvirke	målene	(G),	som	igjen	vil	påvirke	normene	(I),	og	verdiene	(L)	-	A-G-I-L.
på	denne	måten	blir	det	dynamiske	og	det	statiske	integrert	i	en	prosessell	forståelse	av	den	sosiale	orden.	Det
er	dette	han	kalte	det	kybernetiske	hierarki,	og	det	betydde	at	AGIL	skjemaet	derfor	skal	kunne	forstå	og	fange
opp	både	stabilitet	og	endring.	
	
	
e)	Frontstage	og	Backstage
	
Erving	Goffman	var	en	hverdagssosiolog,	og	er	kjent	for	begrepet	som	roller,	teater,	total	institusjon,	rutiner
m.f.l,	og	har	illustrert	et	av	de	mest	kjente	begrepsverktøyene	for	sosial	samhandling,	gjennom	teateranalogien.
Jeg	vil	starte	med	et	eksempel	om	den	kjente	film-karakteren	"James	Bond".	Faste	seere	av	denne	filmsereien
har	sterke	rolleforventninger	til	karakteren,	og	forventes	at	denne	blir	utspilt	på	en	bestemt	måte,	der	Bond
oppfører	seg	på	kjent	vis	ved	å	gå	med	dress,	drikke	en	"dry-martini"	og	har	"license	to	kill".	På	samme	måte
var	Goffman	opptatt	av	hvordan	vi	spilte	slike	roller	i	dagliglivet,	og	hvordan	vi	forventer	at	slike	roller	skal



SV-134	1	Klassisk	sosiologi Candidate	8573

3/6

utspilles.	Frontstage	og	backstage	er	to	sentrale	begreper	hos	Goffman	som	kommer	inn	under
teateranalogien.
	
Erving	goffman	snakket	om	"impression	management"	(inntrykkskontroll),	der	han	hovedsakelig	mener	at	vi
mennesker	er	opptatt	av	å	kontrollere	andres	inntrykk	av	oss	selv,	for	å	ikke	tape	ansikt.	Han	mente	at	dette	kan
gi	oss	en	bedre	forståelse	av	hvem	vi	selv	er,	og	det	blir	viktig	å	utføre	rollen	på	en	god	måte.	Å	tolke	eller	spille
en	rolle	innebærer	at	rollen	finnes	fra	før	av,	altså	at	det	finnes	et	såkaldt	manuscript	for	hvordan	rollen	skal
utføres.	Og	utifra	dette	deler	Goffman	teateranalogien	inn	i	viktige	begrepet	som	forestilling,	lagspill	og
regioner.	Det	er	regionene	som	betegner	et	skille	mellom	scene	og	kulisser,	altså	frontstage	og	backstage.
Goffman	mener	at	når	vi	er	frontstage	(altså	på	scenen)	er	vi	opptatt	av	å	kontrollere	andres	inntrykk	av	oss
selv,	og	spiller	derfor	en	rolle	for	å	fremstå	i	best	mulig	lys.	Han	snakker	om	hvordan	vi	bruker	"face	work"	når	vi
presenterer	oss,	for	å	ikke	tape	ansikt.	Når	man	er	backstage	derimot,	har	man	hjelpetjenester	og	kan	slappe
av.	Dette	ser	vi	gjerne	i	reproduksjonslivet,	gjennom	familien,	der	vi	kan	være	oss	selv.	
	
Mye	samhandling	er	lagspill.	I	representasjonen	av	hjemmet	overfor	venner	og	naboer,		spiller	gjerne	de
voksne	på	lag.	Barn	derimot	kan	komme	til	å	si	ting	som	bryter	med	rammene	og	avslører	hva	som	ligger	bak
fasagen,	altså	backstage.	Det	kan	derfor	tyde	på	at	det	er	mye	lagspill	frontstage.	Dersom	noen	bryter	med
rollescriptet,	krever	dette	ofte	reperasjonsarbeid.	Da	dekker	medlemmene	over	tabber	som	noen	gjør,	og	støtter
hverandre	på	måter	som	publikum	ikke	merker	osv.	For	å	fremstå	i	best	mulig	lys,	og	ikke	tape	ansikt	i	denne
presentasjonen	frontstage,	kreves	god	sosialisering	til	normene	og	kunnskaper	i	tolkning.	Rolleutførelsen	må
bli	gjort	på	en	troverdig	måte,	og	alle	må	spille	sine	roller	riktig	(ikke	alltid	barn	gjør).	
	
Et	annet	eksempel	på	at	vi	oppfører	oss	annerledes	når	vi	er	frontstage,	kan	man	se	i	Goffman	sin	bok	"The
presentation	of	self	in	everyday	life",	der	han	beskriver	hvordan	mennesker	går	inn	i	ulike	roller	med	et
strategisk	siktemål,	fordi	de	tror	de	kan	tjene	på	det	enten	materielt	eller	prestisjemessig.	Da	går	de	inn	i	rollene
med	noe	Goffman	kaller	Role	distance.	Dette	vil	si	at	man	godtar	rollen	pragmatisk,	men	går	ikke	helt	og	fullt
inn	i	rollen.	Som	for	eksempel	"National	marry-go-round	day"	i	USA,	der	poenget	er	at	voksne	skal	leke	som
barn.	Det	spennende	er	å	se	hvordan	de	voksne	godtar	rollen,	og	går	inn	i	leken,	men	gir	seg	ikke	hen	til	rollen,
fordi	de	ikke	ønsker	å	tape	ansikt	(rolle	distanse).	De	er	frontstage	blant	andre.	
	
	
Altså	er	hoved	poenget	til	Goffman	i	denne	studien	at	vi	ofte	endrer	oss	litt,	og	spiller	ulike	roller	når	vi	er	front-
stage	for	å	fremstå	i	best	mulig	lys	og	ikke	tape	ansikt.	Men	der	vi	er	backstage	er	vi	gjerne	mer	ekte,	og	trenger
ikke	å	spille	andre	roller	enn	den	vi	selv	er.	

	

Besvart.

3 SV-134,	oppgave	2
Velg	én	av	disse	oppgavene:
	
Enten
a)	Diskuter	Simmels	teori	om	hvordan	storbyen	påvirker	individenes	følelser	og	intellekt.	
	
Eller
b)	Gjør	rede	for	Marx	sin	teori	om	sosial	endring.
Legg	vekt	på	hans	forståelse	av	sosial	klasse	og	motsetningene	innad	i	kapitalismen.

	
Skriv	ditt	svar	her...

b)	Gjør	rede	for	Marx	sin	teori	om	sosial	endring.
Legg	vekt	på	hans	forståelse	av	sosial	klasse	og	motsetningene	innad	i	kapitalismen.
	
	
	
I	oppgaven	om	Marx	sin	teori	om	sosial	endring,	skal	jeg	introdusere	Marx,	som	en	sterk	karakter	for	all
sosiologi.	For	å	forstå	endring,	må	vi	først	forstå	et	samfunn,	slik	det	forekommer	i	Marx	sine	perspektiver.
Derfor	er	det	hensiktsmessig	å	ha	grunnleggende	informasjon	for	bakgrunnen	for	hans	teorier,	som	gjerne
starter	ved	den	industrielle-	og	franske-	revolusjon,	og	hans	materialistiske	historieoppfatning.	Altså	vil	jeg
starte	oppgaven	med	å	henvise	til	ulike	typer	samfunns	revolusjoner	og	bakgrunnen	for	Marx	forskning.	Videre
vil	jeg	ta	for	meg	motsetningene	innad	i	kapitalismen	og	hans	forståelse	av	sosial	klasse,	gjennom	sentrale
begreper,	som	går	igjen	i	Marx	analyser.	
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Karl	Marx	(1818-1883),	ble	født	i	Trier	i	Moseldalen	i	Tyskland.	Han	studerte	både	i	Heidelberg,	Strassburg	og
Berlin,	og	fikk	sin	doktorgrad	på	en	avhandling	om	de	greske	filosofene	Epikur	og	Demokrit.	Han	har	skrevet
flere	store	verk	gjennom	sin	tid,	og	bodde	også	en	tid	i	Paris	(1844)	der	han	møtte	sin	venn	Friedrich	Engels.	i
1848-1849	bodde	han	i	Köln,	før	han	flyttet	til	London	og	bodde	der	resten	av	sitt	liv.	Her	levde	han	fattig,	og
fikk	seks	barn	der	bare	tre	av	dem	levde	opp.	Et	av	hans	hovedverk	er	"Das	Kapital"	-	altså	kapitalen,	og	den
første	utgaven	av	denne	ble	gitt	ut	i	1867,	men	Marx	døde	før	han	kunne	ferdiggjøre	de	resterende	bindene.
Kapitalen	ble	publisert	samlet,	en	tid	senere,	der	Friedrich	Engels	hadde	ferdiggjort	bind	3,	basert	på	de
utallige	manuscriptene	Karl	Marx	hadde	etterlatt	seg.	
	
Samfunnsendringer	på	grunnlag	av	den	industrielle	og	franske	revolusjon
Det	var	kjent	i	England	at	den	industrielle	revolusjonen	på	slutten	av	1700-tallet	hadde	introdusert	en
konsentrasjon	av	den	nye	arbeiderklassen	til	fabrikker	og	boligområder.	På	samme	tiden	hentet	Marx	mye	av
sitt	Empiriske	grunnlag	for	sin	teori	om	kapitalismens	utvikling	i	England.	Men	like	viktig	for	han	var	også	den
franske	revolusjon	(1789).	Denne	handlet	om	en	avskaffelse	av	feudale	forhold,	en	oppvekst	av	et	borgerlig
samfunn,	samtidig	som	en	oppkomst	av	et	antiborgerlig	sosialistisk	venstre.	
	
Den	materialistiske	historieoppfatningen:
I	det	kommunistiske	manifestet	og	den	tyske	ideologi,	finner	vi	utkastene	til	hans	materialistiske
historieoppfatning.	Denne	historie	oppfatningen	tar	utgangspunkt	i	menneskers	materielle	livsvilkår,	istedetfor
å	begynne	studiet	av	den	menneskelige	historie	med	åndelige,	eller	poilitiske	forklaringer	(slik	tyskerne	ofte
betonte).	Den	materialistiske	historieoppfatningen	til	Karl	Marx	startet	altså	som	en	kritisk	reaksjon	mot	blant
andre	Hegels	idealistiske	historieoppfatning.	Marx	mente	nemlig	at	for	at	mennesker	overhode	skal	kunne
skrive	historie,	så	må	de	først	og	fremst	leve.	Dette	forutsetter	at	mennesker	får	dekket	sine	grunnleggende
behov	for	mat	og	drikke,	bosted,	klær	osv.	Altså	at	samfunnet	produserer	materielle	nødvendigheter,	som	blir
grunnlaget	for	all	historie,	og	dermed	også	historie	skrivning.	
	
Kort	om	Basis	og	overbygning
Den	materialistiske	historieoppfatningen	til	Karl	Marx	handler	ikke	om	at	man	skal	anvende	abstrakte	skjemaer
som	skal	påtvinges	virkeligheten.	Og	disse	abstraksjonene	har	i	seg	selv,	adskilt	fra	den	virkelige	historie,
ingen	verdi.	De	viktigste	abstraksjonene/	begrepene	han	snakker	om	her,	er	produksjonmåte,	produktivkrefter
og	produksjonsforhold.	
Produktivkreftene	kan	enkelt	forklart	sies	å	betone	menneskers	forhold	til	naturen.	Det	vitenskapsnivået,
teknologien,	og	organisasjonsformene	vi	mennesker	utvikler	gjennom	vår	bearbeiding	av	naturen
(menneskelig	arbeidskraft,	teknologi,	maskiner,	osv.).	Produksjonsforholdene	er	de	sosioøkonomiske
relasjonene	mellom	ulike	typer	klasser	i	samfunnet.	Altså	mellom	de	som	eier	produksjonsmidlene
(borgerskapet),	og	de	som	ikke	gjør	det	(proletariatet).	Produktivkreftene	og	produksjonsforholdene	utgjør	den
økonomiske	grunnstrukturen	i	et	samfunn,	altså	dets	basis.	Juss,	politikk,	utdanning,	religion,	kunst	og	kultur	er
å	anse	som	overbygninger	av	denne	basis.	Dette	betoner	at	produksjonsmåten	er	det	grunnleggende	for
ethvert	samfunn,	og	at	det	juridiske,	politiske,	moralske	og	tankemessige	må	forståes	ut	ifra	denne	basis.	
	
Sosial	revolusjon
Den	materialistiske	historeoppfatningen	innebærer	også	en	teori	om	at	produksjonsforholdene	enten	kan
fremme	eller	hemme	videre	utvikling	av	produktivkreftene.	Dersom	de	hindrer	videreutviklingen	mener	Marx	at
det	oppstår	en	periode	med	sosial	revolusjon.	Altså	oppstår	denne	perioden	fordi	produksjonsmåtens	to	deler,
produktivkreftene	og	produksjonsforholdene,	kommer	i	konflikt	med	hverandre.	For	eksempel	da	de	feudale
produksjonsforholdene	hindret	videre	utvikling	av	produktivkreftene,	og	den	borgerlige	revolusjon	fulgte	i
England.	
	
Kapitalismens	motsetninger
En	av	kapitalismens	motsetninger	er	problemet	med	realiseringen	av	merverdien.	Nemlig	hvor	skal	en	verdi
komme	fra,	som	skal	byttes	med	nyskapt	verdi.	Her	mener	Marx	at	det	alltid	vil	være	et	mulig	potensial	for
overproduksjonskrise	under	Kapitalismen.	En	krise	som	skyldes	at	det	blir	produsert	for	mye,	som	det	ikke
finnes	tilstrekkelig	verdi	i	samfunnet	til	å	kjøpe	opp.	Marx	mener	at	"Kapitalismen	skaper	behov	som	vi	blir
slaver	av",	dette	utsagnet	knyttes	altså	til	den	materielle	utviklingen	som	kapitalismen	fører	med	seg,	og	som
gjør	oss	avhengige	av	ulike	typer	materiell	velferd.
	
Kapitalen	har	et	slags	herredømme	over	arbeidet,	der	arbeidet	blir	middel	til	egen	slavebinding,	mente	marx.
Her	brukte	han	begrepet	om	"fetisjisme"	hvor	han	mener	at	kapitalismen	skaper	illusjoner.	Han	utvikler
begrepet	til	"varefetisjisme",	som	betyr	at	mennesker	anser	et	godes	verdi	som	en	iboende	egenskap.	Det	vil	si
at	arbeiderne	ikke	forstår	at	en	vares	verdi	stammer	fra	deres	arbeid.	
	
Andre	motsetninger	i	kapitalismen	kan	være	polariseringen,	homogeniseringen	(homo	economicus:
mennesker	handler	for	å	maksimere	utbytte,	og	har	fullstendig	kjennskap	til	varer	og	priser	på	et	marked	til
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enhver	tid),	og	monopoliseringen.	I	tilleg	kan	kapitalismen	virke	svært	fattigdomsskapende,	og	særlig	dersom	vi
ser	på	forholdet	mellom	klassene,	som	vi	kommer	til	senere.	Marx	mente	at	kapitalismen	hverken	er	rettferdig
eller	effektiv,	men	at	den	heller	er	ineffektiv	og	utnyttende.	Dette	henger	gjerne	sammen	med	hans	teorier	om
merverdien,	fremmedgjøringen	og	sosial	klasse.
	
Merverdien	og	fremmedgjøring:
jeg	skrev	tidligere	om	realiseringen	av	merverdien,	som	en	av	kapitalismens	motsetninger.	Nærmere	forklart
kan	vi	også	beskrive	merverdien	som	der	et	overskudd	fra	produksjonen	tilfaller	eierne,	og	ikke	arbeiderne.
Kapitalistene	utnyttet	arbeiderne	for	profitt,	og	arbeiderne	fikk	mindre	enn	de	fortjente.	Kun	en	liten	del	av
produksjons	inntektene	gikk	med	til	å	betale	lønningene,	slik	at	det	ble	et	overskudd.	Og	dette	overskuddet,
tilfalt	eierne	som	enten	ikke	arbeidet,	eller	arbeidet	lite.	Arbeiderne	fikk	kun	så	mye	at	de	kunne	overleve,	og
reprodusere.	Selv	om	kapitalistene	trengte	et	overskudd	for	å	investere,	så	mener	Marx	at	de	befant	seg	i	en
maktsituasjon	som	gjorde	at	de	beriket	seg	langt	utover	det	nødvendige.	Dette	kan	vi	også	sammenligne	med
Marx	teorier	om	fremmedgjøring,	som	vi	ikke	kommer	utenom	i	diskusjoner	om	Karl
Marx.	Fremmedgjøringsteorien	finner	vi	i	de	økonomisk-filosofiske	manuscriptene,	og	her	er	Marx	serlig	opptatt
av	at	lønnsarbeidet	og	særlig	industriarbeidet	bidrar	til	fremmedgjøring	og	tingliggjøring.	Han	sikter	da	til
at	arbeiderne	fikk	oppstykkede	oppgaver	i	industriproduksjonen,	og	kontakten	mellom	produsenten	og
brukeren	ble	borte.	Arbeideren	hadde	heller	ingen	kontroll	over	det	ferdige	produktet,	da	dette	tilfalt	eierne	av
produksjonen.	Altså	ble	arbeideren	fremmedgjort	arbeidet,	men	også	sitt	eget	artsvesen.	Vårt	artsvesen
bestemmes	av	vår	bevisste	produktive	virksomhet,	som	er	et	mål	i	seg	selv,	men	i	lønnsarbeidet	blir	arbeidet
kun	et	middel	for	å	opprettholde	livet.	Dersom	kunnskapssynet	"de	herskende	tanker,	er	de	herskendes	tanker"
stemmer,	vil	vi	se	at	vår	virkelighetsoppfatning	er	sterkt	påvirket	av	eiendomsbesitterne	og	deres	ansatte
ledere.	Og	Marx	mener	at	løsningen	på	problemet	med	fremmedgjøringen,	er	et	kommunistisk	samfunn	der
produksjonsmidlene	blir	eid	i	fellesskap	og	spesialiseringen	av	arbeidstiden	blir	kraftig	redusert.	Dette	mener
han	vi	kan	oppnå	gjennom	sosial	endring,	som	vi	kommer	til	nå.
	
Sosial	klasse	og	sosial	endring
Karl	Marx	er	svært	kjent	for	sin	klasseteori.	Det	viktigste	i	denne	teorien,	er	at	han	bestemmer	klassene	utifra
dets	medlemmers	relasjoner	til	eierskapet	av	produksjonsmidlene,	og	deres	innkomstkilder.	Marx	skiller	her
hovedsakelig	mellom	Kapitalistene,	som	eier	produksjonsmidlene,	og	arbeiderklassen/proletariatet,	som	ikke
gjør	det.	Arbeiderne	lever	kun	på	sin	egen	arbeidskraft.	Han	mente	at	Borgerskapet	utnyttet	proletariatet	på
mange	måter,	som	vi	kan	se	både	gjennom	merverdien	og	fremmedgjøringsteorien.	Marx	så	også	på	klassene
som	noe	objektivt	eksisterende,	uansett	om	individer	var	bevisst	det	eller	ikke,	og	at	man	kunne	bli	bevisst
klassene	gjennom	objektive	kriterier	(klasse	an	sich)	eller	subjektive	kriterier	(klasse	für	sich).	Han	mente
nemlig	at	proletariatet	etterhvert	ville	bli	klar	over	hvordan	mekanismene	fungerte	i	systemet,	og	utvikle
klassebevissthet	(bli	en	klasse	für	sich).	Dersom	dette	skjedde	ville	arbeiderne	organisere	seg	kollektivt,
oppløse	eiendomsretten	og	ta	makten	i	en	foreløpig	"proletariatets	diktatur".	Marx	mente	at	dersom	det
skjedde,	at	proletariatet	utviklet	klassebevissthet,	så	ville	dette	etterhvert	føre	til	sosiale	endringer	i	form	av	et
klasseløst	(kommunistisk)	samfunn.

Marx	mener	altså	at	det	er	konflikter	som	er	drivkraften	bak	sosial	endring.	Han	var	opptatt	av	hvordan	den
sosiale	lagdelingen	i	samfunnet,	førte	til	konflikter	mellom	individer,	og	særlig	mellom	individer	i	de	ulike
klassene,	og	at	dette	igjen	ville	fungere	til	å	endre	den	sosiale	orden.	Han	er	ikke	opptatt	av	konsensus,	der
alle	medlemmene	i	et	samfunn	skal	ha	felles	oppfatninger	av	normer	og	verdier,	eller	at	harmoni	skal	herske	i
samfunnet,	slik	for	eksempel	Durkheim	er	opptatt	av,	Men	at	ulikheter	er	nødvendig	for	å	drive	frem	endringer.
	
Marx	anså	det	som	at	i	gitte	omstendigheter	er	det	alltid	de	økonomiske	aspektene	som	er	dominerende	for
utformingen	av	et	samfunn.	Han	har	også	fått	kritikk	for	den	oppfatningen	han	har	om	den	tidlige	politisk-
økonomiske	arbeidsverdilæren	(nemlig	at	det	kun	er	levende	arbeid	som	kan	skape	ny	verdi,	og	ikke
maskiner),	og	det	han	hevder	at	en	vares	pris	på	markedet	må	være	bestemt	utifra	mengden	arbeid	som	er	lagt
i	den.	Jon	Elster	og	flere	andre	moderne	økonomer	og	samfunnsteoretikere	forkaster	denne	direkte	koblingen
mellom	varens	verdi	og	arbeidsmengde,	og	den	moderne	nasjonal-økonomien	benyttet	seg	av	helt	andre
verdibegrep	enn	det	Marx	og	hans	forgjengere	gjorde.	Jon	Elster	kritiserer	også	Marx	for	at	de	feilene	han	fant
innad	i	Kapitalismen,	gav	han	kapitalismen	skylden	for,	mens	i	virkeligheten	skyldes	problemene	også	selve
industriarbeidet,	biologiske	faktorer	og	andre	menneskelige	faktorer.
Mange	har	også	vært	kritiske	til	loven	om	profittratens	tendens,	som	stod	sterkt	i	Marx	teorier	om	merverdien,
og	flere	har	ment	at	det	kan	være	vanskelig	å	forstå	hva	Marx	egentlig	mente,	ettersom	det	ikke	var	han	selv
(men	Engels)	som	ferdiggjorde	bind	tre	i	kapitalen.
	
	
	
	

	

Besvart.
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