Seminarium 2 - Kompensation

(1) 'Diskutera klassbegreppets innebörd…'
Klassbegreppet, trots att det är ett instutionaliserat begrepp, är i allra högsta grad en sociologisk term. Det är egentligen svårt att tillämpa begreppet utanför sociologins ramar, även om det görs flitigt. Begreppets innebörd är att strukturera samhället i en indelning av människor som är ofrånkomlig i ett industrisamhälle. Marx avsåg att förutsäga formen på alla möjliga samhällen under 1900-taler, genom ett begrepp som för alltid skulle skilja arbetare och kapitalägare, högre utbildade och läge utbildade, åt. Klassbegreppet beskriver det som har existerat i olika former sedan de första civilizationerna: arbetsbörda, fördelat mellan olika grupper. På samma sätt som att prästerna bad, soldaterna krigade, och bönderna arbetade under medeltidens modell för klassamhället, arbetar nu arbetarklassen, medans medelklassen gör det samma, dock mer tekniskt och mindre manuellt, medans överklassen äger, och arbetar bara ibland.
	Klassbegreppets relevans för den föregående diskussionen och social struktur och mänskligt handlande är inte som ett argument för något perspektiv, även om individen i klassamhället har lite chans att påverka strukturen den lever i, utan som en väldigt konkret modell över hur roller i samhället kan definera en individ. Klassbegreppet illustrerar hur ekonomi och social bakgrund kan vara viktiga delar av en individs roll och position.

(2) 'Diskutera globaliseringsprocessens effekt på klassstrukturen...'
Det är väldigt vanligt, bland vissa grupper akademiska samhälls- och beteendevetare, såsom kommunikationsvetare och informatörer, att försöka visa hur det nya informationssamhället suddar ut gränserna mellan klasser. Gemensamt för alla dessa grupper är att de alla använder teknologi och massmedier för att analysera individen. Just globaliseringsprocessen, och alla dess helst omvälvande effekter på samhället, har faktiskt en inverkan på klassamhället. Det som många västvärldsfilosofer gärna, så gärna, vill glömma, är att samtidigt som denna process ger människor från medelklassen möjligheter att vidga vyer, och att arbeta hela världen över, och ger överklassen möjligheten att fördela sit kapital världen över, lämnar det fortfarande arbetarna i samma position som de innehaft de senaste decennierna. Självklart förändras deras arbetssituation, men den rigida klasstruktur som håller dem fångna som arbetssäljare istället för köpare, kvarstår, och ökar ibland bara klyftorna då de andra av samhällets medlemmar sprids, åtminstone i tanke och kunskap, ut i etern.
	Ökad teknologi och framstag, såväl som större möjligheter till kreativa sysselsättningar, kan på sin höjd bara öka klyftan mellan de olika positionerna i samhället. Det som däremot sakta jämnas ut är kunskapen. Denna underättade tillgång till information vidgar allas vyer, och förändrar villkoren för alla. Kanske, många år från nu, kommer detta sakta börja nöta ner klasstrukturen, men för tillfället når möjligheterna aldeles för få just ibland arbetarklassen, och erbjuder än så länge inga möjligheter att förändra sina liv för de som monterar fläktar på ABB...

(3) 'var ligger klassbegreppets begränsningar?'
Den första bergränsningen i klassbegreppet är att samhället förändras över tid. Även om det alltid kommer finnas de som äger och de som gärna vill ha, men sällan får, är under-medel-överklass inte en tillräckligt vid struktur för att täcka alla de möjliga rollerna som kan uppstå. 
	
