
 

 

 

 

«Vi er jo ikke rike»  

 
En studie av velbemidledes selvrepresentasjon i det 

egalitære Norge 

 
Torunn Myhrer Vormedal 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i sosiologi 
 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
30. juni 2016 

 

 

 



 

II 

 

 

 



 

III 

 

«Vi er jo ikke rike» 

En studie av velbemidledes selvrepresentasjon i det 
egalitære Norge 

 
Torunn Myhrer Vormedal 

 

  



 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Torunn Myhrer Vormedal 

2016 

«Vi er jo ikke rike» 

Torunn Myhrer Vormedal 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


 

V 

 

Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan relativt velbemidlede informanter presenterer sin 

egen posisjon, og det å tjene mye penger i Norge. Flere tidligere studier av menneskers 

posisjonering av seg selv har funnet at folk flest ønsker å være «vanlige» eller «i midten» (Se 

f. eks. Savage 2001; Van Eijk 2012; Skilbrei 2005). Norge er et land som ofte omtales som 

spesielt egalitært (Vike m.fl. 2001; Graubard 1986), og jeg har i denne oppgaven undersøkt 

hvordan informantene «gjorde» det å tjene relativt mye penger i en egalitær kontekst. 

Problemstillingen min består av to overordnede spørsmål: Hvordan presenterer relativt 

velstående informanter sin egen sosiale posisjon? Hvordan snakker de om, og fremstiller det, 

å være relativt godt lønnet i en samfunnskontekst som ofte omtales som spesielt egalitær? 

Studien baserer seg på intervjuer med ni velbemidlede personer. De bor alle i Osloområdet og 

jobber som ledere og direktører i næringslivet eller i store organisasjoner.  

I tråd med tidligere studier fant jeg at informantene i denne oppgaven posisjonerte seg som 

«nærme midten» eller «vanlige». Informantene konstruerte vanlighet på flere måter. Først og 

fremst posisjonerte de seg nærmere midten av det sosiale hierarkiet gjennom avstandstaking 

til «de rike».  Men posisjoneringen som vanlig eller nærme midten kom også fram i hvordan 

informantene snakket om bostedet sitt, vennene sine og hvordan de brukte pengene sine. 

Informantene snakket mye om viktigheten av jordnærhet, folkelighet og det «å beholde seg 

selv». Dette kan leses som en opphøyning av det norske likhetsidealet. Det er imidlertid ikke 

slik at informantene i denne studien uforbeholdent tilsluttet seg det norske likhetsidealet. I 

informantenes fortellinger finnes det en opplevelse av urettferdighet og manglende 

anerkjennelse for deres arbeid i «likhets-Norge». Denne dobbeltheten i informantenes 

fortellinger om det å være velbemidlet i det egalitære Norge har likheter med funnene i andre 

elitestudier (Ljunggren 2014, Mangset 2014, Jarness 2013). Denne studien er i så måte et 

supplement til disse studiene og et bidrag til diskusjonen om norsk egalitarianisme, ved at den 

bringer ny kunnskap om selvrepresentasjonen til relativt velbemidlede folk i en egalitær 

kontekst. 

 

 

 



 

VI 

 

 

  



 

VII 

 

Forord 

Det er mange som fortjener en takk for god støtte og hjelp i arbeidet med denne 

masteroppgaven. 

Først og fremst Jørn Ljunggren, min hovedveileder. Tusen takk for dyktig veiledning, gode 

faglige innspill og en alltid åpen dør gjennom hele prosessen. Uten din oppfølging ville jeg 

nok ikke ha greid å levere denne oppgaven. Så tusen takk!  

Tusen takk også til biveileder Anne Krogstad, for gode innspill og samtaler.  

Jeg vil takke informantene, for at dere tok dere tid, og for at dere hadde en åpen og positiv 

tilnærming til prosjektet 

Tusen takk til venner og familie for all støtte. Spesiell takk til min bror Pål for 

gjennomlesning av oppgaven. 

En stor takk til Kjersti, Victoria, Marte, Ellen, Ragnhild, Marlene og Maria som har stilt opp 

med både faglige innspill og godt vennskap.  

 

.  

 

 

  



 

VIII 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

2 Sosiale hierarkier ................................................................................................................ 4 

2.1 Sosiologi og klassebevissthet – et historisk tilbakeblikk ............................................. 4 

2.2 Kulturalistisk klasseanalyse ......................................................................................... 6 

2.3 Klasse og identitet ....................................................................................................... 7 

2.4 Klasse og moral ........................................................................................................... 8 

2.5 Å være i midten ......................................................................................................... 10 

3 Verdens likeste land ......................................................................................................... 12 

3.1 «Hytter og hus og ingen borge» ................................................................................ 12 

3.2 Moralsk elitekontroll ................................................................................................. 14 

3.3 Å være i midten ......................................................................................................... 15 

4 Metode .............................................................................................................................. 21 

4.1 Intervju som metode .................................................................................................. 21 

4.2 Rekrutteringsprosessen .............................................................................................. 22 

4.3 Valg av informanter ................................................................................................... 23 

4.4 Semistrukturerte intervju og intervjuguide ................................................................ 24 

4.5 Gjennomføringen av intervjuene ............................................................................... 25 

4.6 Vanskeligheten av å snakke om penger ..................................................................... 27 

4.7 Analyse ...................................................................................................................... 27 

4.8 Etiske betraktninger ................................................................................................... 28 

5 Analyse ............................................................................................................................. 30 

5.1 «Jeg liker at vår sønn må være en av gutta i gata» .................................................... 30 

5.1.1 Å ikke bli klassifisert som «rik» ........................................................................ 30 

5.1.2 Nærmere midten ................................................................................................. 34 

5.1.3 Passer ikke inn på Holmenkollen ....................................................................... 34 

5.1.4 Alt fra leger til advokater ................................................................................... 36 

5.1.5 Hvordan bruke og bry seg om penger? .............................................................. 36 

5.1.6 «De fleste i Norge har mye penger» ................................................................... 39 

5.1.7 Å beholde bakkekontakten ................................................................................. 40 

5.2 «Vi må jo ha gjort noe rett» ....................................................................................... 42 

5.2.1 Individualistiske narrativer og troen på det perfekte meritokrati ....................... 42 



 

IX 

 

5.2.2 Et skille mellom de godkjente og de uakseptable rike ....................................... 44 

5.2.3 Det er ikke lov å være flink ................................................................................ 48 

6 Diskusjon og konklusjon .................................................................................................. 53 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 57 

Vedlegg .................................................................................................................................... 63 

 

 

 

  





 

1 

 

1 Innledning 

Norges rikeste er gjenstand for mye oppmerksomhet. Deres investeringer, privatliv og 

arveoppgjør blir i stor skala slått opp i dagspressen, og enhver lokalavis med respekt for seg 

selv rydder forsiden for rangering av innbyggernes formue når skattelistene kommer ut. 

Penger konnoterer sensasjon, suksess og vellykkethet. Det vil for de fleste være tydelig at de 

pengesterke innehar mye makt og innflytelse. Samtidig ser det ut som at de mest profilerte 

«rikingene» bruker mye krefter på å framstille seg selv som vanlige. Olav Thon, en av Norges 

mest kjente milliardærer sees ikke uten sin røde topplue, og fortellinger om hans måteholdne 

livsstil er viden kjent. Hotellkongen Petter Stordalen bruker både egen blogg og spalteplass i 

flere aviser for å fortelle historien om hvordan han startet karrieren som jordbærselger i 

Porsgrunn da han var 12 år gammel. Felles for disse, og flere av de aller rikeste i Norge, er at 

de tar plass i norsk offentlighet. 

Man vet imidlertid langt mindre om «de nest rikeste» i Norge. Gruppen som ikke tjener nok 

til å være hovedoppslag om de rikeste i media, men som likevel tjener mer enn brorparten av 

befolkningen. Da direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, listet opp ti emner som fortsatt var 

tabu i Norge i 2015 var «De nest rikeste» på listen.  Han fulgte senere opp temaet i en 

debattartikkel. Åmås skriver: 

Bare innsidere i hver enkelt bransje vet noe om hvem de er og hva de står for. For de skyr medier og 

offentlighet. Og svært få medier utfordrer dem direkte. De får være i fred, som enkeltpersoner og som 

mektig samfunnsgruppe (…). Emnet har åpenbart offentlig interesse, som et underbelyst og interessant 

økonomisk og sosialt fenomen i Norge (Åmås 2015).  

Samtidig som mer kunnskap om slike grupper etterlyses i offentligheten, er det 

veldokumentert i sosiologiske arbeider at høy økonomisk kapital gir forbedrede livssjanser, 

makt til å påvirke beslutningsprosesser og muliggjør innflytelse og påvirkningskraft på en 

rekke områder. Og det er heller ikke slik at forskning på økonomisk velstående folk har vært 

fraværende i Norge. Det finnes for eksempel relativt fersk kunnskap om blant annet den 

økonomiske elitens inntektsnivå (Hansen 2014), sosiale reproduksjon (Flemmen, 2010), 

inntektselitens bostedsegregasjon i Oslo (Andersen & Ljunggren 2014) og intergenerasjonell 

mobilitet og sirkulasjon i norske eliter (Hjellbrekke & Korsnes 2014).  

Kort sagt, kan man si at det har vært en gjenoppliving av elitestudier innenfor norsk sosiologi 

de siste årene (Se spesielt Korsnes m.fl. 2014; Jarness 2013), også hva gjelder kvalitative 

studier. Blant annet har Mangset (2014) undersøkt hvordan forvaltningseliten i Norge ser på 
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seg selv og sammenlignet dette med forvaltningseliten i Storbritannia og Frankrike. 

Ljunggren (2015) har forsket på hvordan informanter fra kultureliten uttrykker og forhandler 

det å være kulturoverklasse i Norge, og Jarness (2013) har i sin doktorgradsstudie undersøkt 

livstils- og klasseforskjeller i Stavanger. Han intervjuet 46 informanter fra ulike 

klasseposisjoner, hvorav noen kan klassifiseres som overklasse. 

Det foreligger altså kvalitativ forskning på både byråkrat- og kultureliten. Så vidt meg bekjent 

er det imidlertid ingen foreliggende studier som fokuserer eksplisitt på hvordan relativt godt 

lønnede ser på seg selv og sin egen posisjon. Denne studien vil søke å bøte på dette gapet i 

litteraturen.  

Kort sagt ønsker jeg i denne oppgaven å undersøke nærmere hvordan velbemidlede folk i 

Norge snakker om å være nettopp dette. Problemstillingen min består av to overordnede 

spørsmål: 

 Hvordan presenterer relativt velstående informanter sin egen sosiale posisjon? 

 Hvordan snakker de om, og fremstiller det, å være relativt godt lønnet i en 

samfunnskontekst som ofte omtales som spesielt egalitær?  

For å belyse dette har jeg intervjuet ni velbemidlede personer. De bor alle i Osloområdet og 

arbeider som ledere og direktører i næringslivet eller i store organisasjoner. Mye forskning på 

folks posisjonering av seg selv i det sosiale hierarkiet har funnet at folk flest plasserer seg selv 

«i midten» (Van Eijk 2012, Skilbrei 2005, Skeggs 1997, Savage 2001, Jarness 2013). Norge 

har lenge vært regnet som et land hvor egalitære verdier står spesielt sterkt. Gjennom en 

historie med lite adel og store motkulturelle bevegelser fra grasrota, har egalitet som kulturell 

verdi fått dominans (Vike m.fl. 2001). Et sterkt likhetsideal viser seg i både politikk, kultur, 

kulturelle vurderinger, normer og offentlig diskurs. Det kan derfor være rimelig å tenke seg at 

det å tjene relativt godt må forhandles og uttrykkes på spesifikke måter i en egalitær kontekst. 

Men hvordan gjøres dette? Hvordan «gjør» man det å være velstående i Norge, og hvordan 

forteller de velstående om sin egen posisjon? Er de også vanlige? I denne studien vil jeg 

undersøke dette nærmere.  

Oppgavens er delt i fem kapitler. I teorikapittelet «Sosiale hierarkier vil jeg kort gjøre rede for 

klassebevissthetens betydning innenfor klasseforskning, for deretter å presentere eksisterende 

forskning på menneskers posisjonering av seg selv i det sosiale hierarkiet. Her vil jeg også gå 

inn på de moralske implikasjonene av å plassere seg «i midten» av det sosiale hierarkiet. I 
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kapittelet «Verdens likeste land» presenterer jeg Norge som kontekst, og gjør rede for 

hvordan Norges historiske utvikling har gitt grobunn for en kultur som kan sies å være 

særdeles opptatt av likhet. I dette kapittelet gjøres det også rede for eksisterende studier som 

ser på menneskers posisjonering av seg selv i Skandinavia. Så vil jeg gjøre rede for de 

metodiske vurderingene som er gjort i arbeidet med oppgaven. Deretter følger 

analysekapittelet, som er delt i to underkapitler: «Vi er jo ikke rike» og «Jeg liker at vår sønn 

må være en av gutta i gata». Den første analysedelen handler om hvordan informantene 

posisjonerer seg selv.  I den andre analysedelen rettes fokuset mot hvordan informantene 

snakker om det å tjene mye penger i Norge. Til slutt vil jeg samle trådene og peke mot mulig 

videre forskning.  
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2 Sosiale hierarkier  

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for det teoretiske bakteppet som ligger til grunn for min 

studie. Jeg vil gi et raskt historisk sammendrag av klassebevissthetens historie og betydning 

innenfor klasseanalyse. Jeg vil deretter presentere perspektiver fra studier som på ulikt vis 

diskuterer klasses relasjonelle kvaliteter og hvordan klasse er tett forbundet med oppfatninger 

av identitet og moral. I slutten av kapittelet vil jeg også trekke fram andre studier hvor 

informanter fra høytstående sosiale grupper er intervjuet. Dette vil danne bakteppet for å 

diskutere informantenes selvpresentasjon og posisjonering i det sosiale hierarkiet.  

2.1 Sosiologi og klassebevissthet – et historisk 

tilbakeblikk 

Klassebevissthet har lenge vært et viktig og omdiskutert tema innen klasseforskning 

(Ljunggren 2016:15). Tradisjonelt har begrepet vært knyttet særlig til arbeiderklassens 

klassebevissthet. Marx mente menneskers ideer og bevissthet var sterkt formet av deres 

materielle betingelser. Ideen var at kulturen ble formet etter de økonomiske prosessene som 

holdt liv i den, og menneskene ble i tur formet av kulturen de ble født inn i. Marx hadde 

dermed et materialistisk syn på historien, hvor menneskers bevissthet og kultur var et resultat 

av produksjonsmidlene som forelå i den aktuelle epoken (basis og overbygning) (Hughes 

m.fl. 2010: 44). Marx mente at gjennom politisk aktivisme ville den voksende arbeiderklassen 

få bevissthet om sin sanne posisjon i samfunnet og at denne bevisstheten ville bli til en 

revolusjonær klassebevissthet; arbeiderklassen ville gå fra å bli en ‘class in itself’ til en ‘class 

for itself’. Arbeiderklassens klassebevissthet ville føre til revolusjon, og slutten på 

kapitalismen (Hughes m.fl.2010: 5; Devine et al. 2005: 52) 

Det ble imidlertid aldri noen revolusjon i vesten og på 1980-tallet begynte flere teoretikere å 

stille spørsmålstegn ved klasses betydning og plass innenfor sosiologisk forskning. Kritikere 

av klasseanalysens dominante posisjon innenfor sosiologi mente at samfunnsmessige 

endringer som blant annet mindre storindustri, mangfoldig konsum og mindre 

tradisjonsavhengighet gjorde at klasses betydning for menneskers liv var sterkt redusert eller 

ikke relevant i det hele tatt. Fra Clark og Lipsets «Are Social Classes Dying?» (1991), 

Baumans flytende modernitet (2000) til Becks individualiseringstese (2002) lå det noen felles 

antakelser bak: Det kulturelle var nå løsrevet fra økonomiske og sosiale begrensinger, 
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samtidig som kultur, snarere enn økonomi ble sett på som kilde til identitet. Kulturelle 

forbindelser var løsere strukturert og sosiale forbindelser og klassegrenser oppløses på grunn 

av et mangfold av identitetstilhørigheter. Poenget var at dersom klasse verken betyr noe 

kulturelt eller subjektivt har det heller ingen plass eller betydning innenfor teoriutvikling.  

Mange teoretikere argumenterte imidlertid for klasseforskningens fortsatte viktighet og 

betydning til tross for aktørers svekkede klassebevissthet. Savage, Bagnall og Longhurst deler 

disse forsvarerne av klasseforskningen i to grupper (Savage, Bagnall, and Longhurst 2001: 

877). Den første, som først og fremst forbindes med Goldthorpes arbeider, anvender et 

rasjonelt aktør–perspektiv. Dette innebærer at aktører har et rasjonelt syn på sine mål og 

muligheter, og deres strukturelle betingelser vil derfor påvirke deres valg, uten at de 

nødvendigvis trenger å ha en klar klassebevissthet. Den andre gruppen, som ofte er inspirert 

av Bourdieus arbeider, mener nettopp at betydningen av klasse gjør det vanskelig for folk å 

«face up to class».  Denne andre gruppen er en del av hva som gjerne kalles den kulturelle 

vendingen innen klasseforskning. Mange som arbeider innenfor denne retningen trekker på 

Bourdieus ideer da han åpnet for at kultur er en sentral del for reproduksjonen av 

klasseulikhet.  

Et av de viktige poengene for Bourdieu er nettopp at det ikke bare er økonomisk kapital som 

er strukturerende for maktforskjeller i samfunnet; også andre kapitalformer bidrar til å 

begrense eller muliggjøre handling (Esmark 2006:88). Kapital vil si ressurser som kan 

akkumuleres. Kapital kan ta tre grunnformer avhengig av felt; økonomisk, sosial og kulturell. 

Bourdieu introduserte også begrepet symbolsk kapital, som enkelt sagt vil si at kapitalformens 

verdi blir anerkjent av andre aktører, men samtidig miserkjent som individuelle ferdigheter 

eller egenskaper snarere enn som ett resultat av strukturelle forhold (Bourdieu 1985). 

Bourdieus perspektiv på klasse er relasjonelt. Han konstruerer et sosialt rom av posisjoner, 

hvor aktører plasseres etter deres relative kapitalsammensetning. Sentralt her er at alle 

posisjoner blir skapt av enten avstand eller nærhet til de andre posisjonene, og 

hierarkiseringen som følger av disse. Disse posisjoneringene vil kun gi mening i relasjon til 

andre posisjoner i det sosiale rom (Bourdieu 1995:33). Men aktørene har også en livsstil, og 

Bourdieu hevder at rommet for livsstil i stor grad er overlappende (homologt) med deres 

posisjon i det sosiale rom. Dette blir i stor grad mediert av hva Bourdieu kaller habitus, 

disposisjoner for handling (Bourdieu 1995:33). 
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Mange av teoretikerne innenfor kulturalistisk klasseanalyse trekker på Bourdieus arbeider – 

og da særlig ideen om at andre faktorer enn økonomi kan bidra til å reprodusere ulikhet. 

Videre vil jeg gjøre rede for noen hovedtrekk innenfor kulturalistisk klasseanalyse.  

2.2 Kulturalistisk klasseanalyse 

Innenfor kulturalistisk klasseanalyse fokuserer man på opplevelsen av å leve i et sosialt 

hierarki, og hvordan moral, kultur og følelser av underlegenhet og overlegenhet er tett 

sammenbundet med, eller en sentral del av klasseforståelsen. De relasjonelle og 

identitetsskapende aspektene ved klasse får større plass enn i tidligere studier av klasse, hvor 

økonomiske faktorer hadde en dominerende rolle (Devine & Savage 2005).  Devine og 

Savage mener at til tross for at forskere som arbeider innenfor kulturalistisk klasseanalyse har 

varierende funn om klasseidentitet eksisterer eller ei, må det analyseres for seg selv. 

Kompleksiteter og ambivalens knyttet til klasse må bli analysert i seg selv, istedenfor å bli 

«analysert bort» (Devine & Savage 2005: 12-13) 

Et kjent eksempel på hvordan klasse og identitet kan bli analysert innenfor dette perspektivet 

er Beverly Skeggs studie Formations of Class and Gender fra 1997. Hun studerte 

arbeiderklassekvinner i Nordvest-England over en syvårsperiode; fra kvinnene var i tenårene 

til deres egen familieetablering.  

Informantene i Skeggs’ studie benekter å tilhøre arbeiderklassen, og har for det meste 

negative assosiasjoner knyttet til denne gruppen. Skeggs mener denne avstandtakingen til dels 

kan knyttes til de negative representasjonene som historisk og nåtidig har forfulgt 

arbeiderklassekvinner i England (1997; 2010: 340; 2005:965). Kvinnene i Skeggs’ studie 

forbinder «working class» med alt de ikke vil bli sett som; usmakelige, umoralske og 

promiskuøse (Skeggs 2002 [1997]: 85-92).  Kvinnene bruker dermed mye krefter på å ikke bli 

identifisert som arbeiderklasse. Skeggs argumenterer for at nettopp denne disidentifikasjonen 

viser hvordan klasse fortsetter å ha reell innvirkning på menneskers liv; ideen om 

arbeiderklassekvinners umoral fører til at kvinnene i Skeggs studie bruker mye tid og krefter 

på å ta aktiv avstand fra denne posisjoneringen av dem selv (2002 [1997]: 74).  

Skeggs viser hvordan informantene i hennes studie gjennom bedømminger av andre også 

bedømmer og plasserer seg selv - både ved hjelp av økonomiske og moralske standarder. Den 

«andre» for hennes arbeiderklasseinformanter var den forestilte respektable middelklassen -  
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ut fra denne gruppens forestilte kriterier så de og bedømte seg selv. Vurderingen av sine egne 

praksiser var avhengig av andres klassifiseringssystemer (Skeggs 2002 [1997]: 74). Denne 

studien eksemplifiserer hvordan fraværet av en klasseidentitet som svarer til ens objektive 

posisjon i hierarkiet kan sees som et meningsfullt uttrykk for klasses fortsatte betydning.  

2.3 Klasse og identitet  

I Gwen van Eijks studie Hostile to Hierarchy? Individuality, Equality and Moral Boundaries 

in Dutch Class Talk utforsker hun hvordan nederlandske informanter trekker på både 

narrativer om ulikhet og individualitet for å minimere sosiale forskjeller og individualisere 

klasseulikhet (Van Eijk 2012: 526). Hun intervjuet 27 informanter med forskjellige 

sosioøkonomisk status, alle bosatt i Rotterdam.  

Den dominerende tankegangen i dagens samfunn er ifølge Van Eijk en forventning om at 

individet foretar valg basert på egen smak og valgte livsstilspreferanser. Denne ideen om 

frittstående individer bidrar til å skjule hvordan livsstil er strukturert etter utdanning, 

klassebakgrunn, sosialt miljø og sosial status. Livsstilsforskjeller individualiseres til et resultat 

av individers dårlige eller gode valg, snarere enn et resultat av flere faktorer, hvorav flere er 

utenfor individets kontroll (2012: 530).  

Van Eijk fant at særlig informantene posisjonert høyt i det sosiale hierarkiet trakk på 

individualistiske narrativer når de skulle fortelle om sin egen posisjon. Informantene som var 

posisjonert høyt i hierarkiet opphøyet det å «utvikle seg selv» gjennom utdanning og 

framstilte dette som det moralsk rette å gjøre (Van Eijk 2012: 537). Van Eijk mener de høyt 

utdannede informantene i studien så på utdanningsvalg og selvutvikling som personlige 

kvaliteter. Ved å anse disse valgene som kvaliteter ved en person, snarere enn valg sterkt 

påvirket av sosioøkonomisk status, individualiseres klasseposisjoner til et resultat av 

menneskers gode eller dårlige avgjørelser (2012: 537). Van Eijk kobler dette til større 

diskusjoner om nyliberalismens fremvekst. Fokuset og troen på menneskers frittstående valg, 

og dermed menneskets ansvar for sitt liv og sosiale posisjon er et fremtredende trekk ved 

nyliberalismen. Nyliberalistisk tankegang preger den offentlige diskursen i de fleste deler av 

den vestlige verden (Van Eijk 2012: 537). Som vist tidligere under hva som ofte kalles «death 

of class»-debatten så er det også sentralt her at dette kan være viktige forståelsesrammer, men 

i motsetning til forfekterne av klasses tapte relevans innenfor sosiologien mener van Eijk 
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individualisme bidrar til å skjule hvordan klasse og livsstil fremdeles er sammenkoblet (2012: 

528).  

Savage mener at den individualistiske kulturen ikke erstatter en bevissthet om klasse. Snarere 

eksisterer disse to sammen. Savage hevder at for å kunne «fortelle seg selv» på en måte som 

blir kulturelt godkjent i individualistisk kultur bruker man ofte klasse som en referanse eller 

«knagg» for å artikulere individualiserte fortellinger. Derav blir klasse en ressurs eller et 

verktøy for identitetskonstruksjon. Mennesker posisjonert høyt i hierarkiet vil imidlertid i 

større grad kunne refleksivt benytte disse knaggene til å konstruere et narrativ om seg selv 

som blir kulturelt «godkjent» (Savage m.fl. 2001: 885).  Dette vil jeg gå nærmere inn på i 

neste delkapittel, samt i analysekapittelet «Verdens likeste land».  

2.4 Klasse og moral 

Som vist i forrige avsnitt kan det altså argumenteres for at det eksisterer en motvilje mot å 

adressere klasse i dagens samfunn. Men i tillegg til at dette kan begrunnes i individualiserte 

narrativer legger en del klasseforskere også en annen forklaringsfaktor til grunn – nemlig 

hvordan ideer om klasse er innleiret i forestillinger om moralske verdi. Beverly Skeggs 

diskuterer hvordan hennes arbeiderklasseinformanter ikke ønsker å innlemme seg selv i 

gruppen «arbeiderklasse» og knytter dette til hvordan arbeiderklassekvinner har blitt moralsk 

deevaluert gjennom historien i Storbritannia (1997). Dette er et eksempel på hvordan klasse 

bærer med seg forestillinger om en persons moralske verdi.  

Savage og kollegaer undersøker i artikkelen «Ordinary, Ambivalent and Defensive: Class 

identities in the Northwest of England» nåtidig klasseidentitet blant 178 informanter med ulik 

klassebakgrunn i Nord-England (2001). I studien fant de at mange av informantene var 

nølende og motvillige til å plassere seg selv i klassede posisjoner, men med letthet kunne 

relatere klasse til diskusjoner og narrativer utenfor dem selv. Ifølge Savage m.fl. var den 

største forskjellen blant informantene at de med mye kulturell kapital refleksivt kunne spille 

på klasse og klasseidentitet i narrativene de fortalte om seg selv. Informantene med mindre 

ressurser ville ikke med samme letthet relatere klasse til sin personlige identitet, og Savage m. 

fl. mener at disse informantene var ukomfortable med implikasjonene av å plassere seg selv i 

en klasseposisjon (Savage m.fl. 2001:875).  
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Savage et al. argumenterer videre med at informantene som ikke hadde ressurser til å 

refleksivt benytte seg av klasse i identitetskonstruksjonen var defensive angående klasse og 

klasseidentitet, da de vet at klasse ikke er en nøytral term. Klasse bærer med seg forestillinger 

om moral og moralsk verdi (Savage m.fl. 2001: 889).  

Dette poenget underbygges av van Eijks studie «Hostile to Hierarchy? Individuality, Equality 

and Moral Boundaries in Dutch Class Talk». Her finner van Eijk at hennes informanter er 

motvillige til å rangere andre, til tross for at de opphøyer verdien av utdanning (van Eijk 

2012: 532). Informantene forbant det å plassere andre og seg selv i et sosioøkonomisk 

hierarki med oppfatninger om andre og sin egen moralske verdi. Dette var de motvillige til å 

gjøre (van Eijk 2012: 47). Van Eijk mente at informantens motvillighet stammet fra en 

oppfatning om at å plassere mennesker i det sosiale hierarkiet også innebar en vurdering av 

deres verdighet og moralske verdi som personer (2012:47). Dette poenget underbygges av 

Skeggs og Savage m.fl. sine studier, hvor de også fant at deres informanter mener klasse 

innebærer oppfatninger av moral og umoral (Skeggs 1997; Savage m.fl. 2001: 889). 

Van Eijk argumenterer videre for at det å skulle plassere andre i klassede posisjonerer innebar 

en konflikt med ideen om at alle mennesker har like stor moralsk verdi. For dem handler ikke 

klasse bare om forskjeller, men om underlegenhet og overlegenhet (van Eijk 2012: 527). 

Forskjeller i seg selv gir ikke grunn til bekymring, men snarere implikasjon om at disse peker 

på et hierarki også av moralsk verdighet. Van Eijk tolker informantenes motvillighet til å 

snakke om klasse som en måte informantene både kan anerkjenne urettferdigheten ved det 

sosioøkonomiske hierarkiet, samtidig som de unndrar seg delaktighet i opprettholdelsen av 

det samme systemet (van Eijk 2012: 527.). Hun mener således at en motvillighet til å snakke 

om klasse ikke burde tolkes som en fornektelse at klasse har reell innvirkning i menneskers 

liv (van Eijk 2012: 527). 

Informantene i van Eijks studie finner det vanskelig å snakke om klasse generelt, men spesielt 

når samtalen dreier seg inn mot de som er posisjonert lavere enn de selv. De har imidlertid 

ingen problemer med å komme med negative karakteristikker om de på toppen av det sosiale 

hierarkiet. Informantene forsvarer og unnskylder seg ovenfor de posisjonert lavere, samtidig 

som de selv posisjonerer seg i midten.  Denne måten å snakke om sosial status på gjør at 

informantene løsriver sosioøkonomisk status fra personlig verdi og dermed «glatter ut» 

hierarkiet (van Eijk 2012:534).  
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Også informantene i Savage et al. sin studie var opptatt av å klassifisere seg som tilhørende 

midten av det sosiale hierarkiet, ved å fremheve deres sosiale posisjon som «vanlig» (Savage 

m.fl. 2001: 887).   

2.5 Å være i midten 

Å posisjonere seg som vanlig betyr ifølge Savage m.fl. en motstand mot å bli «plassert» i det 

sosiale hierarkiet (2001:889).  Savage argumenterer for at denne motstanden mot sosial 

plassering kan tolkes dithen at også informantene i deres studie vet at klasse og sosial 

posisjon ikke er ubetydelige markører, men at klassifiseringen av seg selv derimot vil ha 

sosiale og moralske implikasjoner (2001:889).  Ved å underspille kulturelle markører og 

understreke sin «vanlighet» kan informantene unngå å bli tilskrevet kvaliteter forbundet med 

den sosiale klassen, og isteden bli sett på som «kun seg selv», som individer. Men for å kunne 

være «vanlig» eller i «midten», må noen også nødvendigvis ikke være det (Savage 2001: 889).  

Dermed kommer konturene av klasse tilbake gjennom markeringen av «de andre». Savage 

m.fl. mener likeledes den økende individualiseringen i samfunnet ikke bør sees på som en 

erstatning av klasses betydning – men at individualiserte narrativer og klasse eksisterer 

samtidig (Savage m.fl. 2001:888)  

Savage et al. mener således at «vanlighet» er et viktig tema for framtidig klasseforskning 

(Savage et. al 2001: 889). Flere forskere har diskutert betydningen av å være i midten eller 

«vanlig». Dette temaet vil også være fokus i det første analysekapittelet i denne oppgaven.  

Det eksisterer, etter min kjennskap, imidlertid få internasjonale analyser av hvordan eliter 

presenterer og snakker om sin egen posisjon. En av de få som har sett på nettopp dette utenfor 

Skandinavia er Shamus Khan. Khan gjorde feltarbeid på prestisjeskolen St. Pauls, og utgav i 

2011 boken Privilege The Making of an Adolescent elite at St. Paul’s School basert på dette 

feltarbeidet. Khan argumenterer for at dagens eliter har fostret et narrativ hvor deres suksess 

kun er et resultat av hardt arbeid, ikke deres medfødte privilegier (Khan 2012: 481). I 

artikkelen «Elite Identites» argumenterer Khan videre for at det er den amerikanske eliten 

som sterkest har omfavnet ideen om et de lever i et meritokrati (2012: 481). Ved å omfavne et 

narrativ om åpenhet og meritter har USAs eliter greid å skyve deres medfødte rikdom i 

bakgrunnen og får dermed selv tilskrevet sin suksess til individuelle egenskaper (2012:481).  
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Michèle Lamont er kanskje en av de mest kjente teoretikerne som har intervjuet informanter 

fra øvre middelklasse. I Money, Morals & Manners intervjuer hun 160 suksessfulle 

forretningsmenn fra USA og Frankrike og undersøker hvordan de definerer det å være en 

«verdig» person (1992). Det finnes en større tradisjon som trekker på Lamonts arbeider, men i 

denne presentasjonen vil jeg kun gjøre rede for noen hovedpoeng fra hennes arbeide.  Lamont 

videreførte Bourdieus ideer om distinksjon, men mente Bourdieu neglisjerte moralske 

faktorer som også spiller en viktig rolle i menneskers distinksjonsarbeid. Lamont skiller 

mellom tre ulike typer symbolske grenser1; sosioøkonomiske grenser, kulturelle grenser og 

moralske grenser (Lamont 1992: 4). Sosioøkonomiske grenser vil bli trukket på bakgrunn av 

faktorer som materiell velstand, makt og status. Kulturelle grenser dreier seg om smak, 

utdanning og kjennskap til legitim kultur. Moralske grenser vil bli trukket på bakgrunn av 

moralsk karakter; for eksempel integritet, arbeidsmoral, «godhet» etc. (jfr. Skjøtt Larsen 

2012: 662). Selv om ikke Lamonts program vil følges opp i denne oppgaven, er det spesielt et 

poeng som fremstår som viktig. Lamont mente nemlig at styrken til disse ulike typene av 

grensedragningene vil variere mellom ulike nasjonale kontekster, fordi folk har tilgang på 

ulike «kulturelle repertoarer» (Lamont 1992 i Skjøtt Larsen 2012: 662). Kulturelle repertoarer 

kan kanskje enklest defineres som å være de narrativene som er tilgjengelige for å benyttes i 

grensedragninger innenfor en gitt kontekst (se f.eks. Ljunggren 2015: 4, Van Eijk 2013: 527; 

Jarness, 2015). De tilgjengelige fortellingene innenfor en kontekst vil påvirke hvordan 

klassede relasjoner blir utrykt. Som vi skal se i neste del, fremheves det ofte at Norge er et 

spesielt egalitært samfunn og at dette kan være et slikt kulturelt repertoar som ofte benyttes 

når grenser trekkes opp (f.eks. Skarpenes, 2007; Jarness 2013).  

                                                 
1 Lamont skiller også mellom Sosiale og symbolske grenser. Se Jarness (2013) for en større diskusjon av disse 
begrepene og for forholdet mellom teorier basert på Bourdieu og Lamont.  
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3 Verdens likeste land 

Norge blir både i media og i faglitteraturen fremstilt og oppfattet som et land som er spesielt 

opptatt av likhet. Vike, Lidén og Lien skriver om hvordan «likhet» blir oppdaget igjen og 

igjen i studier som tar for seg norsk kultur (Vike m.fl. 2001: 12). Et sterkt likhetsideal viser 

seg i både politikk, kultur, kulturelle vurderinger, normer og offentlig diskurs. Likhet former 

politiske ambisjoner, og kan ses på som et nøkkelsymbol i Norge; et konsept som har stor 

kulturell betydning (Ortner 1973). Til tross for at bildet av det egalitære Norge kan sies å 

være noe skjønnmalt, er det likevel etablert at likhet og egalitære verdier fungerer som dyder i 

Norge (Sørensen og Stråth 1997; Lien et al. 2001; Maagerø og Simonsen 2005). 

Den omfattende norske velferdsstaten innebærer også en historie om likhet som politisk 

ambisjon i Norge. Den sosialdemokratiske velferdsmodellen er bygget på universalistiske 

prinsipper som skal sikre retten til sosial hjelp til alle innbyggere, og minimere sosiale 

forskjeller. Offentlige sosiale tjenester bidrar til omfordeling og dekommodifisering som et 

middel for å sikre økonomisk og politisk inkludering av borgere (Esping-Andersen 1990; 

Brochmann og Hagelund 2010). Høy sosial mobilitet er et mål. Lånekassen, det offentlige 

helsevesenet, offentlig skole og sosiale stønader er eksempler på hvordan den norske 

velferdsstaten har som formål å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller, slik at alle, i 

hvertfall i prinsippet, skal ha de samme mulighetene. Den universalistiske sosialdemokratiske 

velferdsmodellen har høy oppslutning blant befolkningen og på tvers av politiske skillelinjer. 

Ønsket om en forholdsvis omfattende velferdsstat finner støtte både på venstresiden og på 

høyresiden i norsk politikk. Dette kan illustreres ved Næringslivets Hovedorganiasjons 

administrerende direktør Kristin Skogen Lund som i kjølvannet av debatten om Pikettys bok 

«Capital in the Twenty-First Century» uttalte at «likhet er godt for økonomien og dertil en 

dyd» (Berg 2014). Den brede konsensusen rundt en universalistisk og utjevnende velferdsstat 

kan tyde på at velferd ikke kun representerer en politisk strategi, men også er sentralt for 

kulturelle verdier. 

3.1 «Hytter og hus og ingen borge» 

Norges særegne historiske utvikling blir gjerne gitt som forklaring for nordmenns «passion 

for equality» (Graubard 1986). Som ung, selvstendig stat hadde Norge ingen adel, og svakt 

grunnlag for utvikling av et industriborgerskap (Korsnes m.fl. 2014: 12). Fra annen halvdel av 
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1800-tallet og utover fikk den relativt svake embetsmannseliten innsnevret innflytelse takket 

være grupper som arbeiderbevegelsen, bondebevegelsen, nynorskrørsla, pietistbevegelsen og 

avholdsbevegelsen. Disse grupperingene, som hadde grunnlag i motkulturelle bevegelser og 

utkantsinteresser fikk stor politisk innflytelse, og var ifølge Vike m.fl. (2001: 22) sterkt 

identitetsdannende. Det folkelige hadde verdi og ble opphøyd i det nasjonalromantiske, som 

illustrert ved Bjørnstjerne Bjørnson: «Norge, Norge, hytter og hus og ingen borge». 

I motsetning til andre europeiske land ble ikke de norske elitenes krav om politisk hegemoni 

innfridd med selvfølgelighet – tvert i mot ble «folket» tidlig akseptert som ansvarlige 

samfunnsborgere (Henningsen & Vike 1999: 152). Både eliten og folket selv dyrket bonden 

som en symbolsk bærer av opplysningstidens idealer om frihet, likhet og utdanning. Sørensen 

og Stråth mener således ideen om bonden var essensiell i konstruksjonen av et nasjonalt 

felleskap (Sørensen & Stråth 1997: 14). Idealiseringen av bonden og de motkulturelle 

gruppenes sterke innflytelse bidro til det Henningsen og Vike kaller et sterkt innslag av 

folkemakt i det Norske samfunnet (1999).  

Marianne Gullestad mener dette «begjæret etter likhet» også kommer til syne i samhandling. 

Hun mener at man i Norge setter likhetstegn mellom likhet og likeverd. Dette fører til et 

ønske om å understreke likheter og minimere avstand i sosial interaksjon. Man vil derfor søke 

å underspille forskjeller og understreke likheter i sosiale situasjoner. Ved å fremstå som like, 

gjør man dermed også krav på hverandre som likeverdige (Gullestad i Vike m.fl. 2001: 17). 

I Skarpenes artikkel Den «legitime kulturens» moralske forankring undersøker han hvordan 

113 informanter fra middelklassen snakker om sitt forhold til kultur og grensedragning på 

bakgrunn av kulturelle preferanser (2007: 533) Skarpenes finner at hans 

middelklasseinformanter er svært motvillige til å bedømme andres kulturforbruk, og til å 

rangere visse kulturformer som «bedre» enn andre (2007: 552). Skarpenes analyserte sine 

data slik at hans høyt utdannede informanter hadde internalisert de egalitære strukturene i 

Norge, noe som førte til at kultur blir knyttet til moralske bedømminger (2007: 552). 

Informantene i studien ga uttrykk for at rangeringer av kulturuttrykk i seg selv er 

problematiske, og fordømte i mange tilfeller de som gjorde det– å bedømme noens smak ble 

sett på som fordømming av mennesket selv (Skarpenes 2007:552). Skarpenes mener dermed 

at «den legitime kulturen» i Norge er moralsk knyttet til en form for demokratisk folkelighet 

(2007:549, 557-558). 
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3.2 Moralsk elitekontroll 

Henningsen og Vike mener det eksisterer en slags moralsk elitekontroll i Norge. De 

argumenterer for at likhetsidealet har ført til en spesifikk likhetsorientert kultur innenfor norsk 

politikk (1999). I norsk politikk knyttes politikeres personlige troverdighet ikke kun til 

argumentets saklighet eller personen selv, men til hvilke kollektive interesser og kollektiver 

politikeren kan sies å representere (Vike m.fl.2001). Der hvor politiske ledere er forventet å 

representere kollektivet blir konsensus, lojalitet til flertallsbeslutninger og enighet det 

viktigste (Vike m.fl. 2001: 23). Diskusjonen om Jonas Gahr Støres rikdom kan være en 

illustrasjon på at lederes egnethet blir satt spørsmålstegn ved dersom de ikke tilhører gruppen 

som tradisjonelt har vært ledere i arbeiderpartiet. «Politisk karisma i Norge først og fremst 

består i å fylle den trygge rollen som «mann av folket» (Henningsen og Vike 1999: 158). 

Likhetsidealet kan gjøre at det å være elite må uttrykkes og «gjøres» på spesifikke måter for å 

kulturelt «godkjennes».  Henningsen og Vike (1999) bruker begrepet folkelig elitisme for å 

betegne hvordan folkelighet, eller det å være vanlig fungerer som en dominerende kode i 

sosial samhandling i Norge. Norske eliter må vinne legitimitet ved å kommunisere 

likhetsverdier og demonstrere en vanlig smak og livsstil. Vike mener for eksempel at eliter 

kontrolleres av en «folkelig kode» som gjør at de ikke enkelt kan etablere overlegen status i 

samhandlingssituasjoner (Vike m.fl. 2001: 23). En annen variant av at det å være elite må 

gjøres sosialt på spesifikke måter finnes også i Daloz’ begrep om «conspicious modesty», 

altså at skandinaviske eliter ofte må utvise en sterk grad av folkelighet (beskjedenhet) for å 

kunne lykkes (Daloz 2010: 55). 

Henningsens studie av norsk idrettselite kan illustrere hvordan folkelig elitisme også kan være 

virksom blant elitegrupper som ikke opererer i det politiske landskapet. Henningsen intervjuet 

åtte mannlige fotballspillere i alderen 18 til 20 år. Alle informantene var på 

intervjutidspunktet i ferd med å etablere seg på lag i den norske eliteserien (Henningsen 2001: 

79). Han fant at informantene han intervjuet viste avsky mot fotballspillere som «tok av» og 

var høye på pæra (2001: 115). Spillerne selv fremhevet ofte det hverdagslige ved sitt virke. 

Henningsen skriver at informantene vekselsvis opphøyde og trivialiserte sin betydning som 

fotballspillere, noe han knytter til den egalitære kulturen i Norge (2001: 126).  

Henningsen mener videre at det foreligger en spesifikk kulturell konstruksjon av idrettshelter i 

Norge (2001: 127). Idrettshelter blir presentert og konstruert som trauste, folkelige, 
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takknemlige og i kontakt med de beskjedne røttene sine. De blir i media og av klubbene 

konstruert som personifiseringen av det norske likhetsidealet. Idrettshelten blir et folkekjært 

forbilde ved å fremheve sine ordinære kvaliteter (2001: 128). Henningsen skriver: 

«Idrettsheltens symbolske motytelse til sine omgivelser består framfor alt av å representere 

folkeligheten på en konkret og uavbrutt måte» (Henningsen 2001: 129). For å kunne forbli 

populære og ettertraktet av klubbene og media må altså spillerne utvise jordnærhet og 

bakkekontakt.  

3.3 Å være i midten 

I forrige kapittel presenterte jeg flere studier hvor forskere har funnet at folk flest helst ønsker 

å være «vanlige» eller i midten av det sosiale hierarkiet. Som Lamont (1992) vektlegger, har 

konteksten informantene befinner seg i betydning for hvilke narrativer de benytter for å 

fortelle om seg selv. Så hvordan snakker folk om sin egen posisjon i Norge? Jeg vil videre i 

dette i kapittelet presentere norske studier av hvordan folk snakker om og plasserer seg selv i 

det sosiale hierarkiet.  

May-Len Skilbrei intervjuet 30 kvinner som jobbet i dagligvarebutikk eller i 

renholdsbransjen. Hun ønsket å finne ut hvordan kvinnene forsto og konstruerte sin egen 

sosiale posisjon (Skilbrei 2005: 53). Flesteparten av kvinnene Skilbrei intervjuet plasserte seg 

selv som tilhørende midten, eller som «vanlige folk». Skilbrei presenterer vanskeligheten av å 

artikulere klasse i samtalene hun hadde med informantene. Hun sier at hun først og fremst 

«fant» klasse i hvordan informantene snakket om andre grupper i samfunnet (Skilbrei 2005: 

54). Kvinnene Skilbrei intervjuet trakk opp sosiale grenser både mot innvandrerkollegaene 

sine, og mot middelklassekvinner.  Informantene posisjonerer seg som «vanlige folk», som er 

gode mødre og hustruer.  Ved å betvile middelklassekvinners egnethet til å ta vare på sine 

egne barn og sine innvandrerkollegaers ferdigheter fremholder de seg selv som «moralsk 

verdige», og motsatte seg dermed andres klassifikasjoner. For kvinnene i Skilbreis studie er 

«midten», det samme som å være vanlige, arbeidsomme og anstendige mennesker (2005: 58).  

Som nevnt tidligere i oppgaven er det gjort lite forskning på hvordan grupper posisjonert høyt 

i det sosiale hierarkiet plasserer og ser på seg selv. Avslutningsvis i dette teorikapittelet vil jeg 

presentere noen ulike studier hvor det blant annet er forsket på hvordan informanter som er 

plassert høyt i det sosiale hierarkiet ser på og snakker om sin egen posisjon. Jeg vil presentere 



 

16 

 

hvordan Marte Mangset og Jørn Ljunggren har forsket på henholdsvis profesjonsoverklassen 

og den kulturelle fraksjonen av overklassen i Norge, samt introdusere perspektiver fra Jarness 

og Faber, Prieur, Rosenlund & Skjøtt-Larsen. 

I Marte Mangsets artikkel «Forvaltningseliten definerer forvaltningseliten» har hun intervjuet 

81 byråkrater fra stillingsnivå underdirektør og oppover fra finans- og kulturdepartementene i 

Norge, Storbritannia og Frankrike (2014: 166). Jeg vil i denne presentasjonen først og fremst 

fokusere på funnene fra informantene i Norge. Mangset ønsket å finne ut om informantene 

definerer seg selv som elite, og hvilke aspekter ved elitebegrepet de trakk fram når de 

begrunnet dette (2014: 166).  

Mangset fant at til tross for de ulike landenes ulike eliteforståelser vil de informantene som 

definerer seg som elite legitimere og begrunne denne elitestatusen ved hjelp av meritokratiske 

prinsipper; den makten og privilegiene de har, besitter de på grunn av sin egen dyktighet 

(2014: 183). Dette gjaldt for informantene i alle de tre landene. Mangset skriver: «Aksepten 

for en viss elitestatus så lenge den er meritokratisk, er felles» (2014: 183). Til tross for den 

egalitære kulturen i Norge skilte de norske informantene seg altså ikke ut ved å legitimere 

posisjonen sin ved hjelp av meritokratiske prinsipper. De fleste norske informantene i studien 

sa imidlertid at de ikke anså seg selv som noen elite (2014: 168).  

De franske toppbyråkratene trakk fram den høye lønnen sin som et av de største privilegiene 

de hadde i kraft av sin posisjon (2014: 180). For de norske informantene var også lønn et 

sentralt moment i deres posisjonering, men de brukte lønnen som et argument for at de ikke 

kunne være elite (2014: 180). De norske informantene mente at de ikke tjente mye penger 

sammenlignet med hva de kunne ha gjort dersom de hadde valgt andre yrker. Mangset 

undersøker hva informantene faktisk tjener og finner at både de franske og norske 

informantene tjener omtrent like mye i absolutte tall, og at begge gruppene befinner seg blant 

de 10 prosent som tjener mest i sine respektive land (2014: 187). En del av de norske 

informantene tilhører til og med den ene prosenten som tjener mest i Norge (2014: 187). De 

norske informantene undervurderte altså hvor mye penger de tjente sammenlignet med 

lønnsnivået ellers i Norge (2014: 187). Mangset forklarer dette i lys av den relativt 

sammenpressede lønnsstrukturen i Norge. Sammenlignet med Frankrike vil det bety mindre å 

tilhøre den høyest lønnede gruppen i Norge, da forskjellen mellom de som tjener mest og 

«vanlige lønnsmottakere» er mye mindre i Norge enn den er i Frankrike (Mangset 2014: 89). 

Mangset skriver: «Siden en større andel av befolkningen tjener veldig lite i Frankrike enn i 
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Norge, oppleves også faren ved å tilhøre lavtlønnsgrupper og privilegiet ved å tilhøre 

høytlønnsgrupper større» (Mangset 2014: 189).  Siden de objektive lønnsforskjellene faktisk 

er lavere i Norge vil altså opplevelsen av å tilhøre toppen av hierarkiet arte seg annerledes enn 

i land med høye lønnsforskjeller, ved at mindre «står på spill».  

Jørn Ljunggren har forsket på den norske kultureliten. Han intervjuet 25 informanter, som alle 

besatt høytstående stillinger i enten norsk kultur eller utdanning (Ljunggren 2014: 197). I 

artikkelen «Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite» 

undersøker han informantenes klassesubjektivitet og hvordan informantene uttrykker og 

forhandler det å være kulturoverklasse i Norge (2015: 2). I artikkelen «Finnes det en norsk 

kulturelite?» undersøker han blant annet om informantene anser det slik at det finnes en 

kulturelite i Norge, om de anser seg som medlemmer av denne og hva «medlemskriteriene» i 

så fall er (2014). 

Informantene i Ljunggrens studie mener at det finnes en norsk kulturelite, og innberegner seg 

selv som en del av denne (2014: 205). Informantene tar aktivt avstand til folk de mener ikke 

er «ordentlig» kulturelite. Ljunggren diskuterer også hvordan informantene er oppgitt og 

frustrert over hvordan «folket» oppfatter dem og hva de «egentlig» holder på med. I 

forlengelsen av dette får verken informantene, eller norsk kulturliv generelt den 

anerkjennelsen informantene mener de fortjener (2014: 207).  

Denne aksepten for en eliteposisjon kontrasterer med andre funn fra nordiske land (Faber 

m.fl. 2012). Men også Ljunggrens informanter forholder seg aktivt til egalitære idealer og 

snakker om at «en ikke skal stikke seg for mye ut» og at tittelen «kulturelite» er 

stigmatiserende.  De mener at det er ekstra vanskelig å være elite i kulturfeltet, og at man må 

passe på å være spesielt likhetsorientert nettopp der, til forskjell fra andre eliter, som kanskje 

unnslipper samme granskende blikk (2014: 207). Ljunggren skriver: «Tittelen og posisjonen 

kan oppleves som ubehagelig og som avstandsskapende i sosiale situasjoner utenfor eget 

felt». (2014: 207). Informantene uttrykker altså på den ene siden at de ikke ser på seg selv 

som noe bedre enn andre, men finner på den andre siden at de blir misrepresentert av media, 

og tar avstand til «folkelige oppfatninger» av dem.  

Det finnes få kvalitative studier som kun undersøker hvordan mennesker med mye økonomisk 

kapital ser sin plass i det sosiale hierarkiet i egalitære land. I Vegard Jarness sin 

doktorgradsstudie Class, Status, Closure undersøker han sammenhengen mellom sosial klasse 
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og sosial status og om, og i så fall hvordan, livstilsforskjeller kan føre til sosial lukning 

(2013). Han intervjuet 46 informanter fra Stavanger, hvor informantene var lokalisert i ulike 

klasseposisjoner. Jeg vil her fokusere på funnene og analysen basert på informantene som var 

posisjonert høyt i det sosiale hierarkiet. Jarness fant at de fleste informantene i studien var 

motvillige til å snakke negativt om livsførselen til folk de oppfattet som annerledes enn seg 

selv (2014: 232). Unntaket var imidlertid når samtalen dreide seg om livsførselen til dem 

informantene oppfattet som tilhørende «eliten» (Jarness 2014: 232). Her var informantene 

raske til å trekke opp symbolske grenser, og karakteriserte folk de anså som elite som 

prangende, jålete og snobbete (Jarness 2014). Informantene presenterte seg selv som «vanlige 

folk», og knyttet «eliten» til en rekke negative kjennetegn (2014: 232) Denne negative 

karakteriseringen av «eliten» gjaldt også for informantene som selv kunne betegnes som 

middel- eller overklasse (2014: 232).   Jarness fant imidlertid at informantene også trakk opp 

symbolske grenser basert på hva de anså som «dårlig smak» (2014: 240-244). Jarness 

diskuterer at moral og egalitære verdier antakeligvis vil ha en innvirkning på hvordan 

symbolske skillelinjer eksplisitt trekkes opp og blir oppfattet av andre. Informantene i Jarness 

sin studie er motvillige til både å opphøye seg selv og til å nedvurdere andre (2014: 246). 

Informantene som i Jarness ord «innrømmer» å ha oppfatninger som hierarkiserer smak og 

oppførsel, snakker også om at de nedtoner disse holdningene blant folk og i offentlige 

sammenhenger for å unngå negative sanksjoner (2014: 246). Jarness skriver at dette kan tyde 

på at det for informantene i enkelte sammenhenger kan lønne seg å «holde hodet lavt» og 

underspille forskjeller i enkelte sosiale situasjoner (2013: 279), i likhet med hva Daloz kaller 

conspicious modesty (2010).  

Jarness diskuterer også hvordan informanter som er posisjonert lavere i det sosiale hierarkiet 

snakker om folk de kjenner som tjener mye eller innehar høye stillinger i kultursektoren. 

Informantene vektlegger hvordan deres høyt posisjonerte venner og bekjente er hyggelige og 

jordnære og at de derav fortjener respekt for arbeidet de gjør (2013: 269). Jarness diskuterer 

hvordan det sjelden er selve velstanden, eller det kulturelle forbruket i seg selv som vekker 

avsmak hos folk når de snakker om «de på toppen» (2013: 269). Avsmaken blir først vekket 

når folk som har en livsstil som kjennetegner de fra de høyere lag fremviser denne på en 

umoralsk måte (2013: 269) Jarness diskuterer deretter hvordan det kan synes som at 

mennesker som er posisjonert i høyere lag kan «komme unna» med en livsstil som typisk ville 

fått negative reaksjoner dersom de: 1. oppfører seg i henhold til hva som vil bli sett på som 
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moralsk verdig og godkjent, og 2. fremviser og oppfører seg på en jovial og folkelig måte mot 

andre (2013: 269). Jarness skriver:  

In other words, one might be esteemed for practicing lifestyles associated with high amounts of cultural 

and/or economic capital even in a society that cultivates equality as sameness, provided one is able to 

operate under the moral radar of egalitiraianism and combine the practice of such lifestyles with an 

explicit display of moral qualities such as kindness, caring, modesty unselfishness and so forth (Jarness 

2013: 269) 

 I boken Det skjulte klassesamfund undersøker Faber, Prieur, Rosenlund og Skjøtt-Larsen 

hvordan klassesamfunnet og klasseidentitet har betydning for informantenes hverdag i byen 

Aalborg i Danmark (2012). De intervjuet til sammen 36 informanter fra ulike klasseposisjoner 

(2012: 65-66).  

I likhet med tidligere nevnte studier finner Faber og kolleger at informanter fra alle 

klasseposisjoner gav uttrykk for at det var ubehagelig og vanskelig å snakke om sosial 

ulikhet, fordi informantene knyttet likhet sammen med likeverd (Faber m.fl. 2012: 178).  

Også de fleste informantene fra Ålborg i Danmark understreker at de er «almindelige» og har 

en vanlig økonomi, uavhengig av deres objektive posisjon i hierarkiet (2012: 178).  

I likhet med Skeggs, Savage og andre forskere innenfor kulturalistisk klasseteori noterer 

Faber et al. at klassetilhørighet i dag først og fremst dreier seg om motstand, avstandstaking 

og disidentifikasjon heller enn gjennom aksept og identifikasjon (2012: 177). Faber m.fl. 

finner at, til tross for at de fleste informantene uttrykker noe moralsk forbehold overfor 

grupper posisjonert lavere enn dem selv, er det de som er høyt posisjonert i hierarkiet som får 

gjennomgå som verst når informantene skal markere avstand (2012: 182). Dette funnet 

samsvarer altså med hva Jarness fant i sin studie av informanter fra Stavanger. Faber m.fl. 

skriver at informantene opererer med en kategori for «snobbete folk» som er overlegne, jålete 

og overflatiske (2012: 182).  De argumenterer videre for at denne høye graden av 

avstandtaking til de som er posisjonert høyest sannsynligvis kommer av at det i en egalitær 

kultur som den danske er mer legitimt å kritisere de som er posisjonert høyt i hierarkiet enn å 

kritisere de som er i en mindre privilegert posisjon. Faber m.fl. bemerker at denne negative 

bedømmingen av «overklassen» også utføres av de som objektivt sett kan sies å tilhøre den 

selv: «Alle har tilsynelatende, uanset kapitalmængde, et ønske om at tage afstand fra åbenlyse 

udtryk for rigdom og den illegitime atfærd, som knyttes hertil» (2012: 196). 

I studien trekker Faber m.fl. fram en kvinnelig informant som har veldig mye økonomisk 

kapital. Informanten vedgår at hun er økonomisk privilegert, men omtaler konsekvent seg selv 
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som del av gruppen «alminnelige folk» (Faber m.fl. 2012: 197). Ved spørsmål om hvilken 

klasse hun vil plassere seg selv i svarer informanten: «væremåde osv. så er det middelklassen, 

men økonomisk så er det overklassen.» (Faber m.fl. 2012: 197). Faber et. al tolker dette 

dithen at informanten med «væremåte» sikter til «menneskelige og moralske egenskaper». 

Dermed gjør hun både «middelklasse» og «overklasse» om til moralske kategorier, hvor hun 

bekjenner sine økonomiske privilegier, men samtidig får tatt avstand til en posisjonering av 

«seg selv» som overklasse (2012: 197).  

I dette kapittelet har jeg presentert hvordan likhet kan sees på som et nøkkelsymbol i Norge. 

Norges særegne historiske utvikling har gitt en særegen grobunn for opphøyningen av 

«folket» og egalitære verdier. Jeg har videre introdusert begrepene folkelig elitisme og 

moralsk elitekontroll. Begge disse begrepene har blitt brukt til å betegne hvordan det å være 

elite må «gjøres» på spesifikke måter for å godkjennes i Norge. Videre har jeg presentert 

studier som undersøker hvordan informanter fra Norge og Danmark snakker om og 

presenterer sin egen sosiale posisjon.   

Før jeg nå går videre til analysene vil jeg gjøre rede for de metodiske vurderingene som er 

gjort i arbeidet med denne studien. 
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4 Metode 

For å finne ut hvordan mine informanter posisjonerer seg selv valgte jeg å benytte kvalitativ 

metode. I dette kapittelet vil jeg først skrive om intervju som metode. Deretter går jeg 

igjennom rekrutteringsprosessen og valg av informanter, før jeg går nærmere inn på selve 

intervjuprosessen. Deretter vil jeg greie litt ut om vanskeligheten av å snakke om penger, som 

har vært noe jeg i stor grad har måtte forholde meg til under intervjuene. Så vil jeg kort 

forklare hvilken analysemetode jeg har brukt, før jeg til slutt legger frem de etiske vurderinger 

som er gjort under studien. Målet er å gi innsyn i de metodiske vurderingene som er gjort i 

arbeidet.  

4.1 Intervju som metode  

Det finnes en god del kvantitativ forskning på personer i Norge med høy inntekt. Man innehar 

derfor kunnskap om blant annet den økonomiske elitens inntektsnivå og reproduksjon 

(Flemmen, 2010; Hansen 2014) og inntektselitens bostedsegregasjon i Oslo (Andersen & 

Ljunggren 2014) Man vet imidlertid mindre om hvordan de velbemidlede ser på, og forstår 

seg selv. Jeg var i min studie interessert i å høre informantenes egne oppfatninger, fortellinger 

og erfaringer om sin posisjon og sitt liv.  

Ved valg av metode bør man alltid vurdere hvilken metode som er mest hensiktsmessig med 

tanke på forskningsspørsmål og tema for studien (Silverman 2010: 09). Thagaard skriver at 

kvalitativ forskning er velegnet til å oppnå en forståelse av sosiale fenomener og når man 

ønsker å studere personlige og sensitive temaer (Thagaard 2006:11). I denne studien ønsket 

jeg å se på hvordan informantene fortalte om og tilla mening til sin egen sosiale posisjon i 

Norge, og jeg valgte derfor intervju som metode. Formålet med det kvalitative 

forskningsintervju er dessuten å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, ut fra 

intervjupersonens eget perspektiv (Kvale og Brinkmann, 2010: 43). Jeg mener at hva 

informantene sier kan gi god innsikt i hvordan de ønsker å posisjonere seg selv, og videre 

også et innblikk i deres oppfatninger av kulturelle normer i Norge. Jeg ser på dataene 

fremskaffet i et intervju som konstruert i samhandlingen mellom intervjuer og informant, og 

ikke som objektive størrelser jeg «henter ut» i intervjuet (Kvale og Brinkmann 2010: 66-68). 
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Mine intervju kan karakteriseres som eliteintervju. Det er intervjuer med personer som ofte er 

i innflytelsesrike posisjoner, som ledere eller eksperter (Kvale og Brinkman, 2010: 322). Det 

asymmetriske maktforholdet i intervjuet førte til noen metodiske utfordringer, som vil bli 

redegjort for senere i oppgaven.   

4.2 Rekrutteringsprosessen 

Menneskene jeg ønsket å intervjue hadde et tett tidsskjema, og disse vil derfor ofte se liten 

egeninteresse i å la seg bli intervjuet (Engelstad, 2010: 177).  Dette kan være en av 

vanskelighetene ved å få tilgang til feltet når man «studerer oppover», slik det har blitt drøftet 

flere steder i metodelitteraturen (Engelstad 2010, Mikecz 2012, Ostrander 1995).   

Da jeg startet prosessen med å rekruttere informanter til denne studien føltes det som jeg 

startet på bar bakke. Jeg hadde så vidt jeg kunne se ingen åpenbare kontakter som kunne sies 

å tilhøre gruppen jeg ønsket å intervjue, og jeg hadde dermed ingen åpenbar vei inn i feltet. 

Jeg forsøkte å se i skattelister over «rikeste 10» i ulike kommuner nær meg, og tenkte at dette 

kanskje kunne være en måte å finne aktuelle informanter. Det skulle derimot vise seg å være 

nærmest umulig å finne kontaktinformasjonen til menneskene som var listet opp i 

mediesakene om skattelistene.  

Jeg vurderte det slik at jeg ville ha større sjanse til å få innpass dersom jeg hadde en 

portvokter til feltet (Thagaard 2006:65). Etter å ha snakket med flere personer i mitt nettverk 

om studien jeg ville gjennomføre, kom det fram at flere på ulikt vis hadde mulighet til å sette 

meg i kontakt med potensielle informanter. Den ene gjennom sine foreldre, den andre 

gjennom familienettverk. En av disse kontaktet de mulige informantene vedkommende kjente 

og sa ifra at de kom til å høre fra meg. En annen snakket med sin far om studien jeg hadde 

tenkt å gjennomføre, og kriteriene jeg hadde til intervjupersoner. Hans far sendte deretter en 

mail til aktuelle personer i sitt nettverk hvor jeg og studien ble presentert og sa at jeg kom til å 

ta kontakt. Dette skulle vise seg svært nyttig på to måter. For det første fikk jeg tilgang til e-

postadressene til mulige informanter. Det hadde vist seg vanskelige å oppdrive e-postadresser 

tidligere i prosessen. For det andre var disse mailene fra portvokterne antakelig uvurderlige 

med tanke på den høye graden av positive svar jeg mottok da jeg kontaktet de potensielle 

informantene. Mange av informantene nevnte at de «til vanlig» ikke hadde tatt seg tid til en 



 

23 

 

slik undersøkelse, men at mailen fra portvokterne var avgjørende for at de tok seg tid til 

intervjuet. 

4.3 Valg av informanter 

Jeg ønsket å intervjue velstående informanter. Jeg hadde ikke en klar inntektsgrense da jeg 

rekrutterte informanter, men sa til begge portvokterne mine at jeg ønsket at informantene 

skulle være «velstående», eller «rike». For å ha et nummer å forholde seg til, nevnte jeg for 

portvokterne at jeg ønsket at informantene skulle tjene over 1,5 millioner i året. Interessant 

nok i denne sammenheng, meldte portvokterne tilbake at det generelt sett snakkes svært lite 

om privatøkonomi i disse kretsene. Portvokterne refererte meg derfor videre til venner som de 

trodde tjente mer enn dette, eller til folk de anså som svært velstående. Det skulle vise seg at 

det ble vanskeligere enn forventet å finne ut akkurat hva informantene tjente. 

Jeg sjekket skattelistene for inntektsinformasjonen til informantene jeg ble referert til. 

Skattelistene er ikke åpent tilgjengelige etter 2009. I tillegg eier mange av informantene egne 

firmaer, slik at det ble vanskelig å få oversikt over deres reelle finansielle situasjon via 

skattelistene. Hovedproblemet da det kom til å finne ut hva informantene faktisk tjente kom 

imidlertid av at jeg ikke gjennomførte den mest åpenbare løsningen; nemlig å spørre dem. 

Selv om dette kan fremstå som veldig merkelig i en oppgave som handlet nettopp om 

informantenes økonomiske situasjon, så opplevde jeg å skulle spørre om hva de hadde som 

årsinntekt som så upassende og uhøflig at det ville kunne føre til et brudd i samtalen 

(Thagaard 2009: 99). Dette ubehaget ved å snakke om penger skulle det imidlertid vise seg at 

jeg delte med informantene. Tross det manglende konkrete spørsmålet mener jeg altså å 

likevel ha fått interessante data om fenomenet. Jeg vil diskutere dette mer senere i oppgaven.  

Jeg lot dermed «word of mouth» og skattelistene fra 2009 avgjøre om informantene kunne 

anses som «godt lønnede». I skattelistene var alle informantene bortsett fra én registrert med 

en lønnsinntekt på over 1, 7 million kroner i inntekt i 2009. Personen som ikke tjente over 

dette var registrert med en formue på over 35 millioner kroner. Gjennomsnittsinntekten i den 

øverste inntektsdesilen i Norge i 2014 var på 1 213 000 kroner (ssb.no). Jeg anser det derfor 

slik at mine informanter vil være å anse som velbemidlede eller velstående i denne 

sammenheng. 
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I ettertid kan det tenkes at jeg kunne løst dette på en annen måte. Jeg kunne for eksempel ha 

gitt informantene et spørreskjema som de kunne fylle ut etter selve intervjuet, med spørsmål 

om blant annet inntekt. Da ville ikke dette spørsmålet preget intervjusituasjonen, men kommet 

inn som en formalia etter selve intervjuet var avsluttet. 

Jeg har intervjuet ni personer; to kvinner og syv menn. Syv av disse jobber i næringslivet, én 

er direktør i en stor organisasjon og én er medeier i et firma. De besitter alle leder- eller 

direktørstillinger og bor i Oslo-området. Informantene er mellom 45 og 65 år gamle. De har 

alle høyere utdanning innenfor ulike felt, tilsvarende minst en bachelorgrad.  

4.4 Semistrukturerte intervju og intervjuguide 

Når man skal forstå temaer fra menneskers dagligliv ut fra deres egne perspektiver, bruker 

man gjerne semistrukturerte intervjuer (Kvale og Brinkmann 2010: 47). Jeg ønsket ikke å 

være for låst opp til et rigid spørreskjema, men heller få til en samtale med informantene som 

likevel til en viss grad var styrt av en intervjuguide jeg laget på forhånd. Slike 

semistrukturerte intervju er verken en åpen samtale eller en lukket spørreskjemasamtale. Man 

følger en guide med noen satte tema, som også kan inneholde forslag til spørsmål (Kvale og 

Brinkmann 2010: 47).  

En intervjuguide inneholder forslag til rekkefølge av temaene intervjueren vil snakke om 

(Thagaard 2009: 99). I kvalitative intervjuer tar man ofte opp personlige temaer, og 

fortrolighet mellom informanten og intervjueren er viktig for å få tilgang til den 

informasjonen intervjueren trenger. For å få informanten til å åpne seg og bli fortrolig med 

intervjueren kan det være avgjørende hvordan rekkefølgen på temaene er lagt opp (Thagaard 

2009: 99). Dette var jeg svært bevisst på da jeg utformet intervjuguiden. Intervjuguiden er 

inspirert av studier gjort av Mangset (2014) og Ljunggren (2014).  Jeg ønsket å få fram 

hvordan informantene snakket om sin egen posisjon og tilhørighet, og deres opplevelse av det 

å tjene relativt mye penger i Norge. Inntekt og økonomi kan fremdeles regnes som sensitive 

temaer i Norge, og det virket som mange av informantene også synes det var ubehagelig å 

snakke om dette temaet. Jeg satte derfor opp spørsmålene som dreide seg om økonomi til 

slutten av intervjuet, slik at jeg fikk etablert en god intervjusituasjon ved å ha de mer nøytrale 

og «ufarlige» temaene i starten av intervjuet. Temaene i intervjuguiden var som følger: 

Yrke/person, bosted, venner/kollegaer, suksess og økonomi/egalitært samfunn.  
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Jeg hadde skrevet en liste under hvert tema med spørsmål jeg ønsket å stille, uten at jeg 

nødvendigvis trengte å stille hvert eneste spørsmål for å få fyldige data. I noen intervjuer hvor 

intervjuet gikk trått benyttet jeg alle spørsmålene, mens i andre gikk samtalen lett og 

intervjusamtalen var mindre styrt av guiden. Guiden var imidlertid en hjelpsom rettesnor også 

i disse intervjuene, da jeg kunne benytte den som en måte å hente meg inn igjen dersom 

samtalen fløt ut. Etter de første intervjuene reviderte jeg guiden etter hvilke spørsmål som 

fungerte og ikke fungerte, og gjorde små endringer i spørsmålsstillingen. For eksempel 

erstattet jeg spørsmålet «I aviser som Klassekampen og Dagsavisen skriver de ofte saker som 

kan gi inntrykk av at folk som befinner seg høyt oppe i hierarkiet er «egoistiske» med tanke 

på eiendomsskatt etc. Hva synes du om dette?» til spørsmålet «Hva synes du om måten man 

snakker om det å ha mye penger på i norske medier?» etter det første intervjuet. Jeg opplevde 

at det første spørsmålet, og særlig formuleringen «egoistiske», la for mye føringer på hva 

informanten skulle synes om dette. Derfor valgte jeg å omformulere til et mer åpent spørsmål, 

slik at jeg heller kunne komme med eksempler dersom informanten ikke hadde noen spesiell 

opplevelse av temaet.   

4.5 Gjennomføringen av intervjuene 

Robert Micecz presiserer at det stilles større krav til intervjuerens fleksibilitet når det dreier 

seg om eliteintervjuer, og min studie var ikke noe unntak i så måte (2012: 483). Informantene 

hadde et tett tidsskjema, og for at de skulle finne tid til intervjuene måtte jeg være fleksibel. 

Både Ostrander (1995) og Micecz 2012) anbefaler at man møtes på offentlige plasser, for å gi 

intervjueren større kontroll over intervjusituasjonen. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre med 

mine informanters tidsskjema, og jeg møtte de på det tidspunktet og den lokasjonen som 

passet best for dem. Åtte av intervjuene fant sted på informantenes kontor, og ett fant sted 

hjemme hos en av informantene. Micecz diskuterer hvordan det å møte på eliteinformanters 

kontor kan gjøre at intervjuet bærer preg av informantens høye stilling, og at man risikerer å 

få mer «polerte» svar (2012: 483). Jeg var bevisst på dette under intervjuprosessen, men fant 

ikke at dette gjorde seg gjeldende i stor grad under mine intervjuer. Jeg opplevde at 

intervjuene som ble gjort på informantenes kontor fungerte bra fordi informantene virket 

trygge der, og vi var uforstyrret og «bak lukkede dører». Det korteste intervjuet, som var på 

30 minutter, hvor jeg fikk de minst utfyllende svarene ble gjort hjemme hos informanten. En 

grunn til at dette intervjuet ble så kort var at det var mitt første intervju, og jeg var derfor ikke 
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like vant til å stille oppfølgingsspørsmål i de tilfellene der informanten svarte kort. Jeg var 

også uvant med det asymmetriske maktforholdet i intervjusituasjonen og var noe utrygg som 

intervjuer i dette første intervjuet. Dette intervjuet ble i tillegg gjort på morgenen, rett før 

informanten skulle på jobb, noe som også kan ha bidratt til den noe stressede stemningen. 

Selv om intervjuet med tanke på data kanskje ikke var det mest vellykkede, var det desidert 

det jeg lærte mest om intervjusituasjonen av, som jeg tok med meg i de senere intervjuene. 

Utenom dette intervjuet varte intervjuene mellom en og en og en halv time. Alle intervjuene 

ble tatt opp med båndopptaker, med informantenes tillatelse.  

Som nevnt er den asymmetriske maktrelasjonen typisk i eliteintervjuer (Micecz 2012, 

Ostrander 1995). Å intervjue informanter posisjonert høyt i det sosiale hierarkiet vil arte seg 

annerledes enn den tradisjonelle sosiologistudien. Den ujevne maktbalansen som man typisk 

finner i en klassisk sosiologistudie av arbeiderklassen vil her være omvendt, med intervjueren 

som lavere posisjonert enn den som blir intervjuet. Mye av metodelitteraturen om å studere 

eliter fremhever at informantene vil være vant til å bli spurt om sine tanker og meninger om 

ulike ting, og at intervjueren burde sette seg inn i deres felt for å utjevne statusforskjellen i 

intervjuet (Kvale & Brinkmann 2009: 147). Eliteinformanter kan ha ferdig forberedte «track 

talks», der de kommer med synspunkter som de alt har forberedt og er vant til å snakke om 

(Kvale & Brinkmann 2009: 147).  

Mine informanter er nok vant til å med letthet kunne uttale seg om ulike faglige og 

yrkesmessige ting de måtte bli spurt om. Jeg var imidlertid interessert i deres venner, 

fritidsinteresser og måter å leve hverdagen på. Dette krever ikke noen ekspertkompetanse, 

men snarere at informantene selv måtte prøve å sette ord på det som for dem var hverdagslig 

og «usynlig».  Informantene virket overrasket over var at noen kunne være interessert i, eller 

spørre om hvordan deres levesett og derav høye posisjon kunne regnes som noe uvanlig. I tråd 

med Botteros ide om differential association (2005:10), så mente informantene at de fleste i 

Norge levde svært godt, og at deres egen inntekt og posisjon ikke var noe utenom det vanlige. 

De måtte derfor tenke seg om, og jeg opplevde ikke at de opererte med ferdigforberedte 

«track talks». Mine informanter er vant med å bli tiltalt som eksperter og ledere i deres 

respektive yrkesfelt, men å være ekspert på eget hverdagsliv krever en annen type artikulering 

av hva som for en selv kan virke usynlig. Dermed opplevde jeg ikke at den ujevne 

maktbalansen påvirket intervjuene så mye som den potensielt kunne gjort dersom vi snakket 

om informantenes respektive fagfelt. 
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4.6 Vanskeligheten av å snakke om penger 

Jeg var interessert i å høre informantenes refleksjoner rundt egen inntekt og det å være godt 

lønnet i Norge. Jeg var imidlertid litt usikker på hvordan jeg best mulig kunne introdusere 

temaet i intervjusamtalen. Penger og privatøkonomi regnes fortsatt som et sensitivt tema, og 

det vil i mange kretser sees på som uhøflig å bringe temaet på bane. Basert på dette var jeg 

forberedt på at informantene ville kunne prøve å unngå temaet helt, noe også de fleste av 

informantene faktisk gjorde. Dette ser jeg på som en form for data i seg selv, da en motvilje 

mot kategorisering og å snakke om egne privilegier utgjør interessante og sterke former for 

posisjonering.  

Jeg var imidlertid ikke forberedt på mitt eget ubehag ved å ta opp temaet. Som nevnt lot jeg 

for eksempel være å spørre informantene hvor mye de tjente, siden det føltes som et grovt 

overtramp som kunne føre til et brudd i intervjusamtalen. 

Balansen mellom å opprettholde god stemning i intervjusituasjonen og få data om hvordan 

informantene så på sin egen situasjon løste jeg ved å stille spørsmål om hvordan de syntes 

godt lønnede folk ble framstilt i media (Ljunggren 2016: 31). Dermed kunne informantene ta 

avstand eller innlemme seg selv i kategorien «godt lønnede». Dette ble også en inngang til å 

snakke om økonomi og det å tjene godt i Norge generelt.  

4.7 Analyse 

Jeg transkriberte intervjuene ved bruk av HYPERtranscribe. Jeg har tatt bort enkelte 

«fyllord», som f.eks. «liksom» og «ass» når jeg presenterer transkripsjonene. Dette har jeg 

gjort fordi talespråk og skriftspråk er såpass ulikt. En uredigert gjengivelse av informantenes 

utsagn ville gitt et unødig negativt bilde av informantene (Kvale og Brinkmann 2010: 99). 

Temaene i intervjuguiden fokuserte som tidligere nevnt på informantenes nåværende stilling, 

bosted, venner, kollegaer, oppfattelse av suksess og det å tjene mye penger i Norge. Selv om 

mange lignende studier ofte er svært interesserte i informantenes sosiale bakgrunn er ikke 

dette fokus i analysen. Tre av informantene hadde riktignok selv relativt velstående foreldre, 

men de andre fremhevet når dette var tema at de kom fra mer beskjedne kår. Det var generelt 

lite variasjon i hvordan informantene snakket om dette, og siden jeg i denne oppgaven har 

ønsket å fokusere på hvordan de forstår sin nåværende posisjon og snakker om den, kommer 
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jeg heller ikke til å bruke mye plass på sosial bakgrunn i analysene. Kjønn fremsto heller ikke 

som en viktig skillelinje blant informantene, selv om det kan hende dette hadde artet seg 

annerledes dersom jeg hadde hatt flere kvinnelige informanter. Kjønn vil derfor heller ikke 

være et fokus i analysen.  

Underveis i transkriberingsprosessen noterte jeg ned momenter jeg fant interessante. Etter at 

jeg hadde transkribert alle intervjuene leste jeg gjennom intervjuene flere ganger. 

Gjennomlesningene og den påfølgende kodingen av data var hjelpsomt for å rydde i tankene 

og gjorde også at jeg «så» momenter i datamaterialet som jeg ikke hadde lagt merke til før. 

Jeg kodet først dataene deskriptivt etter tema, som for eksempel «venner», «Holmenkollen» 

etc. Jeg kodet deretter dataene en gang til, denne gangen med et mer teoretisk tilsnitt, for 

eksempel «opplevd nærhet/avstand» (Kvale og Brinkmann 2010: 209). Når jeg ikke lenger 

fant noen nye funn eller fortolkninger i gjennomlesningen, anså jeg kodingen som ferdig. 

Denne fortolkningsprosessen ligger til grunn for funnene presentert i analysekapitlene.  

4.8 Etiske betraktninger  

Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata, og informantene har skriftlig 

samtykket til deltakelse i studien. I informasjonsmailen jeg sendte informantene la jeg ved et 

informasjonsskriv, som beskrev prosjektet. Jeg gjorde det også klart for informantene før 

intervjuet startet at de ikke trengte å svare på alle spørsmål, og at de stod fritt til å trekke seg 

fra deltakelse når som helst. Slik sikret jeg informert samtykke.  

En del av informantene er godt kjent i deres lokalmiljø, og noen figurerer også i mediebildet.  

I tillegg rekrutterte jeg informantene gjennom mitt eget nettverk. Konsekvensen av dette er at 

alle informantene på en eller annen måte kjenner en av de to portvokterne jeg hadde til feltet. 

Selv om informantene ikke er i samme vennegjeng innebærer dette en større sjanse for at de 

kjenner til hverandre og derav at de innbyrdes kan kjenne hverandre igjen i gjengivelser i 

studien. Anonymisering har derfor vært svært viktig for meg i arbeidet med denne studien. 

Når det presenteres sitater er personspesifikke data endret eller fjernet. Jeg har heller ikke med 

informantenes yrke når jeg presenterer dem, og jeg har endret navnene deres.  

I metodelitteraturen blir det diskutert hvordan intervjusituasjonen kan oppleves som 

stressende og negativ av informanten (Thagaard 2009: 28; Kvale og Brinkmann 2010: 81). 

Min studie involverer spørsmål om informantenes økonomiske posisjon, som kan oppleves 
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som sensitivt. Som nevnt tidligere i oppgaven spurte jeg aldri informantene direkte hva de 

tjente, da jeg vurderte det slik at det kunne oppleves som ubehagelig for begge parter i 

intervjusituasjonen. Like fullt dreide intervjuene seg til en viss grad om informantenes 

relative velstand. Imidlertid var det en såpass høy statusforskjell mellom meg og 

informantene, både med tanke på sosial stilling og alder at jeg ikke fikk inntrykk av at de følte 

seg presset eller ukomfortable i intervjusituasjonen. Noen av informantene sa også eksplisitt 

at de syntes det var artig å bli intervjuet, og at de fikk tenkt over en del ting som de sjeldent 

hadde reflektert over. Alt i alt tror jeg ingen av informantene satt igjen med et negativt 

«endret selvbilde» (Kvale og Brinkmann 2010:81) etter intervjuet.  

Metodeopplegget har vært avgjørende for å fremskaffe data som kan belyse 

problemstillingen. Metoden jeg har brukt har vært tilstrekkelig for å besvare problemstillingen 

innenfor de rammene studien har gitt. Videre i oppgaven vil jeg presentere funnene mine. 

Analysen er delt i to hovedkapitler. Det første tar for seg hvordan informantene mine 

posisjonerer og snakker om seg selv, mens det andre tar for seg hvordan de snakker om veien 

til den posisjonen de innehar og hvordan det er å ha mye penger i et land som Norge.  
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5 Analyse 

5.1  «Jeg liker at vår sønn må være en av gutta i 

gata» 

I Norge er det kanskje i første rekke utøvere som framstår som opplagte bærere av egenskaper som 

nøkternhet, arbeidsvilje og ærlighet som har vært gjenstand for beundring. Høyest verdsatt er utøveren 

som på tross av sine bedrifter anskueliggjør at hun eller han ikke har «tatt av», som er en lysende ener, 

men som likevel opprettholder en solid forankring i hverdagslivet (Henningsen 2001: 126). 

Dette kapittelet handler om hvordan informantene fremstiller og snakker om sin egen sosiale 

posisjon. Som tidligere nevnt betraktes ofte fortellinger om hvem man ikke er som like 

betydningsfullt som hvem man er innenfor kulturalistisk klasseforskning (Faber m.fl. 2012; 

Skeggs 1997). Hvordan informantene «gjør» avstandtaking, og konstruerer et bilde av «de 

rike», som en gruppe de selv ikke tilhører, vil få stor plass i kapittelet. I tråd med både norsk 

og internasjonal forskning, er det mye som tyder på at også informantene i denne 

undersøkelsen fremstiller seg som «vanlige» og snobber nedover. Imidlertid er som regel 

denne forskningen basert på studier av grupper med langt mindre økonomiske ressurser enn 

de aktuelle informantene her. Jeg vil derfor også diskutere denne «vanligheten» i lys av at 

Norge ofte oppfattes som et samfunn som er eksepsjonelt opptatt av egalitet og likhet (Vike 

m.fl. 2001).  

5.1.1 Å ikke bli klassifisert som «rik» 

I informasjonsskrivet jeg sendte mine informanter er de betegnet som «relativt godt lønnede». 

Dette er en klassifisering som flere av informantene prøvde å forhandle. Denne forhandlingen 

foregikk særlig ved to spørsmål: 1) Ved spørsmål om hvilke råd informantene ville gitt til 

ungdom som vil oppnå den samme posisjonen som informantene innehar, og 2) ved spørsmål 

om hva de synes om hvordan folk med mye penger blir portrettert i media. Her tok de fleste 

informantene stilling til hvilken posisjon de anså at de faktisk innehadde, og om de skulle 

inkludere seg selv i gruppen «folk med mye penger» (jfr. Ljunggren 2015: 32). Denne 

forhandlingen ble gjort på flere måter. Som vi skal se senere, var det vanlig både å underspille 

egen yrkesposisjon og å vektlegge hvor «vanlige» deres livsstiler er. Først og fremst var 

imidlertid informantene opptatt av å snakke om hva de ikke var, nemlig «de andre», dem 

informantene omtalte som «de rike». I følge Faber er stereotypen om «rikingen» også til stede 
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hos hennes danske informanter (2012: 182). Stereotypier kan si mye om kulturen de befinner 

seg i. Thwaites definerer stereotypier som mytiske i natur, ved at de er metonymiske 

(Thwaites m.fl. 2002: 128). Dette vil si at noen få karakteristikker står som betegnende for en 

hel gruppe, og at forskjeller innad i gruppen ignoreres til fordel for de allerede eksisterende 

karakteristikkene. Thwaites nevner at stereotypier ofte fungerer etter en opposisjonell logikk, 

hvor egenskaper fremstilles som enten gode eller dårlige, og at medlemmene i den aktuelle 

kulturen vil dermed raskt kunne gjenkjenne stereotypien, og dermed ideen om hele gruppen 

den representerer, som «god» eller «dårlig». Stereotypien om «de rike» som mine informanter 

refererer til handler ikke først og fremst om at noen har oppnådd rikdom, men om hvordan de 

rike oppfører seg og om deres verdier. Det er altså en sterk moralsk komponent, hvor «riking» 

konnoterer jåleri, vulgær smak, gjerrighet, egoistisk oppførsel osv. Det finnes på den annen 

side også et langt mer positivt bilde av «rike», hvor de er ‘selfmade’, opptatt av veldedighet 

og at de lever asketisk selv om de besitter store verdier. Denne stereotypien vil jeg diskutere 

nærmere i analysekapittel to. Imidlertid var det altså først og fremst den førstnevnte 

stereotypen som informantene forholdt seg til, gjennom aktiv disidentifikasjon fra denne 

(Skeggs 2002 [1997]:74). Særlig kom denne motstanden mot «jåling og statusjag» da 

informantene snakket om bostedet sitt, og hvorfor de hadde valgt å bo akkurat der. 

Informantenes valg av bosted vil jeg komme tilbake til senere i kapittelet.  

For informantene var det altså viktig å ikke bli klassifisert som «rike». På spørsmål om 

hvordan denne informanten synes folk med mye penger blir portrettert i media svarer han:  

Ikke i forhold til.. Altså nå er det jo ulike måter å definere på.. En ting er jo å ha en bra årsinntekt som 

sånn sett er å regne som godt over gjennomsnittslønn. En annen ting er å snakke rikdom. For vi er 

definitivt ikke rike i en slik skala. Altså formuende og ha, masse verdipapirer eller eiendom eller penger 

på bok. Men vi har god råd i forhold til gjennomsnittet. Og for så vidt hvis man summerer to gode 

årsinntekter opp mot vennepar som har mer avbalansert eller mer gjennomsnittslønnsinntekter. 

Arild 

Som det fremkommer i utdraget over, kan informanten her ses på som å forsøke å forhandle 

hvilke kriterier som må til for å kunne defineres som «rik». I dette sitatet skiller informanten 

mellom det han sier er «godt over gjennomsnittslønn» og rikdom. Et kriterium er altså at man 

har stor formue, «penger på bok», for å kunne kvalifisere som «rik». En over gjennomsnittlig 

lønnsinntekt er dermed ikke bemerkelsesverdig. Dette fremstår ved første øyekast som relativt 

ordinære bemerkninger. Imidlertid er det viktig å påpeke at det er informanten selv som 

nevner ordet «rik». Jeg har ikke nevnt «rike» i spørsmålet og har dermed heller ikke tillagt det 

«å være rik» noe innhold eller moralsk verdi.  
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Det er imidlertid tydelig at for denne informanten fremstår det som viktig å sikre seg at han 

ikke blir klassifisert som «rik» - til tross for at han senere i intervjuet er både klar på og 

understreker at han og kona har langt mer penger enn de fleste. Dette tyder dermed på at 

begrepet «rik» er av spesiell betydning og har en spesiell mening hos informanten. Jeg finner 

lignende vurderinger hos mange av informantene, noe som kan tyde på at den negative 

stereotypien står sterkt. Mange vedgår at, ja riktignok så tjener de mye, men de er samtidig 

bestemte på at de ikke er rike, og kommer som oftest med en negativ bemerkning om «de 

rike», et begrep de selv henter fram og fyller med innhold. Informantene kom også av og til 

med bemerkninger om rike folk som de mente oppførte seg bra. Disse «gode» rikingene vil 

jeg komme nærmere inn på i neste analysekapittel.  

Den implisitte negative konnotasjonen til «rik» eller «de rike» finner jeg igjen hos de fleste 

informantene. «De rike» som gruppe er imidlertid en så diffus kategori at den fremstår som 

noe som ingen ville ønske å tilhøre, og blir dermed lett å ta avstand fra. Dette er på langt nær 

noe unikt fenomen. Flere studier har vist at folk har en tendens til å ta avstand fra de som er 

på «toppen» av samfunnshierarkiet, uavhengig av hvor de selv «objektivt» er plassert (Jarness 

2013; van Eijk 2012; Faber m.fl. 2012). Det kan virke som «de rike» er en så uklar kategori at 

de aller fleste kan la være å innlemme seg selv i den. Videre virker det som «de rike» er 

innleiret i en moralsk akse, hvor det å være rik er moralsk suspekt i en egalitær kontekst. 

Denne informanten svarer slik på hvordan han synes folk med mye penger blir portrettert i 

norsk media:   

T: hvordan synes du folk med penger blir portrettert i norsk media?  

I: Ja, altså for å si det sånn. Sånn som jeg føler at vi har det. Ja vi har godt med penger, men vi er jo ikke 

sånn.. Vi er jo ikke rike sånn som de som framstilles i media. Som kan kjøpe fire biler og yachter og jeg 

vet ikke hva. Det er ikke sånn vi har det. Men vi har det bare sånn at vi har det vi trenger og vel så det. 

Altså vi har en god økonomi, vi trenger ikke tenke på hva vi.. Og de som har veldig, veldig, veldig mye 

penger og noen av  de er jo veldig.. Om de blir portrettert litt, hva skal jeg si, altså at du får fram at de 

har mye. Jeg vil jo egentlig ha et land hvor du ikke har så store forskjeller, at du ikke har en haug som er 

rike og..  

Knut 

Ved å stille spørsmålet «Hvordan synes du folk med mye penger blir portrettert i media» blir 

mange av informantene «tvunget» til å forhandle om hvilke kriterier som burde oppfylles for 

å innlemmes i kategorien «rik» (Ljunggren 2015:31). Som i sitatet over, opererer de fleste 

informantene med relativt høye kriterier for å kunne plasseres i denne kategorien, og markerer 

avstand til den selv. Ved å skape et bilde av at for å være «rik» må man ha fire biler, yachter 
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etc. skaper informanten en så høy grense for hva som skal defineres som rikdom at 

vedkommende selv alltid vil være under disse, og dermed altså i midten. Som vist tidligere 

har det å tilhøre midten, eller det å være «vanlig» en spesiell betydning. Ved å være i midten 

får informantene unngått en hierarkisering av «seg selv» og trenger ikke å tå stilling til 

privilegiene eller byrdene som medfølger deres posisjon (Van Eijk 2012).Ved å si «vi har 

bare det vi trenger og vel så det» setter informanten sin egen situasjon opp som et motstykke 

til de rikes overdrevne luksus, og mot de som «mangler alt». Å snakke om rike folk som de 

som har en helt overdådig luksussituasjon er vanlig i intervjuene. Ved å snakke om et så fjernt 

bilde av «den rike» gjør også at de selv aldri kan bli innlemmet i denne kategorien.  

En slik motvilje mot å bli klassifisert som «rik» kan mer overordnet ses i lys av at også 

informantene selv vet at posisjoner som «rike» eller «fattige» er langt fra nøytrale markører, 

men bærer i seg ideer om en persons moral og verdi (Savage 2001: 889). I et samfunn som det 

norske hvor likhetsverdier er fremtredende, er det trolig at også klassifiseringer som 

innebærer en høytstående posisjon blir moralsk «mistenkeliggjort». Dette kan man også se i 

Fabers m.fl. (2012) og Jarness (2013) studier, hvor informantene i deres studier har et svært 

negativt syn på dem de klassifiserer som «overklasse». Dette gjelder også informantene som 

objektivt sett kan sies å tilhøre overklassen selv. Dermed kan det virke som om det viktigste i 

disse informantenes selvposisjonering er å ikke bli posisjonert som rike.  

Informantene ville altså ikke være «de rike». Noen av informantene tok også avstand fra 

idéen om at sin posisjon skulle være noe utenom det vanlige. Som denne informanten, som 

ved spørsmål om hvilke råd hun ville gitt til en ungdom som ønsket å oppnå hennes 

yrkesstilling, svarer:  

Jeg tror ikke.. Jeg har jo ikke noe. Jeg er jo på det laveste nivået. Altså det er jo ingen over, kanskje én 

over, men ingen under [snakker om medarbeidere på jobb]. Jeg har ingen under meg, det er ikke noe.. 

Altså jeg er ikke sånn, det er ikke noe sånn, det er ikke. Det er en høyst ordinær stilling. Det er ikke noe 

spesielt ved det. Det er helt, altså det er tusenvis, titusener av sånne stillinger, så det er ikke noe, det er 

ikke noe unikt. Det er hauger av de. Så det er fullt ut bare sånn … Alle, Alle! Kan nå det hvis de ønsker. 

Fordi at det er ingenting.. Det er ikke noe. Du kan ha så mange av de jobbene som du ønsker.  

Kjersti 

Informanten her er altså svært motvillig til selve idéen om at hennes posisjon skulle være noe 

å trakte etter. Det kan virke som en posisjonering nærme «midten» er noe mange av 

informantene er mer komfortabel med. 
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5.1.2 Nærmere midten 

Som vi har sett, fremstår det som viktig for informantene å understreke at de ikke tilhører 

kategorien «rike», en kategori de selv knytter negative karakteristikker til. Ved å heller omtale 

sine egne posisjoner gjennom å ha «over gjennomsnittsinntekt», eller ved å si «vi har det som 

vi trenger», er de også plassert et godt stykke fra «toppen», og dermed nærmere midten og 

«vanlighet». Informantenes posisjonering av seg selv som «vanlige» er i tråd med tidligere 

forskning på posisjonering og klassebevissthet (van Eijk 2012; Savage et.al 2001). Interessant 

nok, ligner informantenes måte å forholde seg til «de rike» svært mye på hvordan Skeggs’ 

(1997) arbeiderklassekvinner i England tar avstand fra kategorien «arbeiderklasse», som de 

finner svært negativ. Det ligner også på hvordan Skilbreis (2005) informanter så på seg selv 

som vanlige ved å være «arbeidsomme og anstendige». Informantene i min studie vil på 

samme måte som Skeggs’ informanter være «respektable». Men de er ikke arbeiderklasse, og 

heller ikke «rike» etter sitt eget syn. Ved å være nærmere midten kan de altså fortsette å være 

respektable, og ta avstand fra den negative stereotypien om «de rike».  

Det som fremstår som klart er at informantene betrakter kategorien «rik» som langt fra noe 

nøytralt begrep. At noen er «rike» impliserer også at det finnes folk som ikke er det og 

dermed at det eksisterer et sosialt hierarki. Som Savage (2001) og van Eijk (2012) har vist er 

det ikke uvanlig at folk søker å plassere seg i midten av slike hierarkier. Ved å plassere seg 

nærmere midten er man også nærmere det å være «vanlig» eller «normal» og dermed litt 

lengre fra sosiale forskjeller med alle de moralske implikasjoner de bringer med seg. Man 

slipper å ta stilling til at ikke alle er like. Som i sitatet fra Henningsen som innledet dette 

kapitlet ser det også ut til at mine informanter er opptatt av at «de ikke har tatt» av, men er 

ganske vanlige. Kanskje litt over midten. Det å være «vanlig» er imidlertid ikke et «objektivt» 

og allmenngyldig begrep. I mitt materiale fremstår særlige fem aspekter som i viktige i 

informantenes konstruksjon av vanlighet: Deres avstandtaking til «de rike», og hvordan de 

snakker om sitt bosted, sine venner, sitt forbruk og oppførsel. I neste del av kapittelet ser jeg 

nærmere på hva som ligger i informantenes forståelse av at de er «vanlige».  

5.1.3 Passer ikke inn på Holmenkollen 

Som nevnt innledningsvis vises avstanden informantene markerer til «de rike» særlig når de 

snakket om bostedet sitt. Andersen og Ljunggren finner at Oslo er en svært segregert by, hvor 

inntektseliten i stor grad bor i egne nabolag (2014: 142-143). Informantene i denne studien 
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presenterer ofte sitt nabolags fravær av «jåling» som dets fremste kvalitet. For eksempel sier 

denne informanten dette om sitt bosted:   

Jeg passer mye bedre der, enn for eksempel i Holmenkollen.. Vi har jo inntekter til å bo i 

Holmenkollen, men det passer ikke meg. Jeg liker at vår sønn, må være en av gutta i gata føler jeg. Jeg 

ville aldri tatt ham på spesialskoler og.. Jeg ville aldri gjort de tingene der. Jeg ville aldri tatt han på 

egne skoler, privat for vi har råd til det og sånn. For jeg mener at det er veldig viktig og ha tilhørighet 

og nærhet til der du bor. Og ikke bli jålete da, ikke sant. Så jeg føler ikke at det bor jålete mennesker 

her. Det bor mange forskjellige typer mennesker, men det koster, men altså det er jo ikke noe billig 

boområde.  

Frode 

Informanten sier her at, til tross for at de har de økonomiske ressursene som skal til for å 

kunne bo i Holmenkollen ville han aldri gjort det. Ved å presentere den ujålete kulturen i sitt 

nabolag (som også er et dyrt nabolag) som et motstykke til Holmenkollen blir det tydelig at 

det ikke er det rent økonomiske aspektet ved beboerne i nabolaget som gjelder, men den 

forestilte kulturen som er «problemet» med Holmenkollen.  

Denne informanten forteller dette om hvorfor de valgte å bosette seg i nabolaget: 

Ja, pluss at vi synes området var veldig fint, det var ett område hvor det var, var nok litt bevisste på det; 

folk er forholdsvis like der, det er ikke noen som flasher med penger og biler og sånne ting.  Nabolaget 

er jo et område, hvor ja, det er jo helt likt. Selv om det er blitt veldig status å bo der da, så er jo jeg.. og 

alle.. boligene er veldig like og.. Folk er veldig sånn avslappa på klær og alt mulig sånt noe. I 

motsetning til mange andre områder i byen.  

Torunn: Hva slags områder er det du tenker på?  

I: Nei, mer sånn Holmenkollen og type Ullern og... Det er kanskje mer press på sånne ting der.  

Kristian 

Mange av informantene begynte, som denne informanten, ved å fremheve sitt eget bosteds 

fravær av «jåling» - og kontrasterte dette med andre steder. Stedet som ble trukket fram oftest 

som et sted der informantene tenkte man var opptatt av status og jåling var Holmenkollen. 

Holmenkollen er et av de mest kjente pengesterke nabolagene i landet, og det kan virke som 

dets rykte som «rikt» er klart framme i informantenes bevissthet. Holmenkollen kan sees på 

som en representasjon av «de rikes» kultur og levesett, noe som avviker fra informantenes 

egen måte å leve på. Informanten trekker fram at stedet hvor han bor er «jo alt likt», og at 

ingen er opptatt av klær også videre. Igjen framstilles fravær av jåling og statusjag som den 

fremste grunnen til at informanten liker seg på bostedet sitt. Det kan være verdt å trekke en 

parallell til Faber et.al sin velstående informant som posisjonerer seg som «økonomisk 

overklasse», men «livsstilsmessig middelklasse». For området disse informantene bor i er 
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uten tvil dyre områder, men ved å trekke fram at området, til forskjell fra andre dyre områder i 

byen, ikke er opptatt av status får informanten fortsatt krevd tilhørighet til «vanlighet» og 

«folk flest».  

5.1.4 Alt fra leger til advokater 

Hvem man tilbringer tid sammen med og regner som sine venner kan være en indikator på 

hvor man også plasserer seg selv i det sosiale hierarkiet. På spørsmål om mine informanters 

venner arbeidet med noe lignende som dem selv delte svarene seg i to hovedkategorier. Den 

ene gruppen var nøye med å presisere at de hadde venner fra, med en av informantenes egne 

ord; «hele den sosiale rangstigen». Denne gruppen trakk særlig fram venner og bekjente de 

hadde som typisk ville blitt plassert lavere enn dem selv i det sosiale hierarkiet, som for 

eksempel en informant, som trakk fram sin venn «som gikk på NAV». Den andre gruppen 

oppgav at de hadde venner som «drev med mye forskjellig», men at disse vennene stort sett 

hadde variasjoner av samme stilling som informantene selv, altså direktørstillinger innen 

økonomi. En variant av denne siste gruppen kan eksemplifiseres ved dette sitatet:   

Ehh. Nå er jeg veldig involvert i curling. Så det er sånn man må si at de man henger med er jo folk som 

er i det miljøet der.. Og rundt curling. Og det er jo folk i alle slags mulige jobbsituasjoner da. Alt fra. Ja 

alt mulig, leger, advokater, og.. alle mulige stillinger egentlig. 

Kristian 

Bottero bruker begrepet differential association for å beskrive hvordan en aktør i større grad 

omgås og knytter bånd folk som sosioøkonomisk likner en selv, enn med andre lag av 

befolkningen. Dette kan skje mer eller mindre ubevisst fordi folk med like sosiale posisjoner 

ofte kan ha liknende livsstiler og dermed frekventere på samme steder (Bottero 2005: 4). 

Dette sitatet viser hvordan differential association gjør seg virksomt i informantenes dagligliv. 

For mange vil «alt fra leger til advokater» ikke signalisere «alle mulige stillinger». Men for en 

som jobber i et høystatusyrke vil disse to yrkesgruppene betone seg så forskjellige at det er 

naturlig å trekke de fram som eksempler på bredden i curlinglaget.  

5.1.5 Hvordan bruke og bry seg om penger? 

De fleste informantene har en eller annen oppfatning om hvordan det er greit å bruke penger, 

og knytter sitt forbruk til en oppfatning om seg selv. Måten informantene snakker om penger 

og livsstil varierer, men måten de presenterer forbruket sitt kan på ulike måter knyttes til deres 
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posisjonering av seg selv. Felles for informantene i denne studien er hvor lite de faktisk 

snakker om penger – og for de fleste av dem, hvor motvillige de er til å diskutere økonomi 

dersom de blir direkte spurt. Denne informanten snakker om hvordan det å bry seg om nye 

ting er noe som hører fortiden til:  

Ehh jeg har jo selvfølgelig, hehe, bil og hus og hytte og båt og sånn, men det er ikke sånn at man går… 

At det er viktig og «nå må man ha nytt hus, ny bil» og alt det greiene der.. Det betyr mindre, det er man 

litt ferdig med når man blir litt eldre.. Synes jeg da. Det er kanskje mer i en sånn startfase.  

Kristian 

At informanten etter en pause legger til «synes jeg da» på slutten av sitatet impliserer at det 

finnes folk som ikke er ferdig med denne higenen etter nye ting. Jeg tolker informantenes 

utsagn dithen at det er greit å ha mye penger, men det er viktig å ikke være opptatt av penger. 

Denne avslappede måten å forholde seg til penger sier også noe om hvor lite penger betyr i 

informantenes liv. Ved å ha nok mister også penger mye av den betydningen den har for 

mennesker med mindre penger – hvor penger alltid vil være en forutsetning eller begrensning 

for handling.  

I forlengelsen av dette er det tydelig at mange informanter diskursivt skaper et tydelig skille 

mellom penger og idéer om «lykke». Dette svarer en annen informant på spørsmålet om 

hvilke råd han ville gitt til ungdom hvis de ville oppnå samme posisjon som ham selv:  

Jeg tror jeg ville spurt, hvorfor vil du oppnå det, hvorfor vil du bli leder i en bedrift? Også ville jeg hørt 

på det svaret og da skjønner jeg jo kanskje at du ikke helt får svar på ditt spørsmål, men det er det første 

fordi jo det ville jeg gjort fordi jeg er opptatt av at hvis du gjør noe som du ikke trives med så kommer 

du heller ikke til å lykkes over tid. Hvis argumentet er sånn ”jo for da kan jeg tjene masse penger og da 

sikkert får jeg mye makt og sånne ting” så glem det. Gjør det du har lyst til. Så hvis du vil bli 

brannmann, så bli heller det. «Jammen da får jeg ikke råd til å kjøpe meg stor bil og stor hytte». Neinei, 

men du kommer til å bli mye lykkeligere likevel.  

Torleif 

Det vil her være relevant til å trekke paralleller til Henningsens studie av toppfotballspillere i 

Norge. Henningsen mener at til tross for fotballspillernes suksess i utlandet er de avhengig av 

å trekke frem gleden ved å spille i lokalklubbene der de startet for å fullføre det folkelige 

etoset de behøver for å kunne bli kulturelt «godkjent» (Henningsen (2001:129). På samme 

måte vil det kunne argumenteres for at informantene i denne studien snakker om dette i tråd 

med populære forestillinger om at lykke ikke kan kjøpes for penger.  

Penger og sosiale hierarkier vil ofte regnes som «moralsk suspekt» og ubehagelig å snakke 

om (van Eijk 2012). Ved å understreke at penger og lykke ikke henger sammen blir hierarkiet 
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flatet ut - ved at lykke er like tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt. En parallell kan her 

trekkes til Skarpenes studie, hvor informantene understreker betydningen av moralske 

kvaliteter (2007). Moralsk høyverdighet forutsettes som like tilgjengelig for alle uansett sosial 

posisjon og ved å fokusere på moral vil sosiale forskjeller skyves i bakgrunnen av 

fortellingen.  

Mange av informantene har bestemte oppfatninger om hvordan det er greit å bruke pengene 

sine. Noen av informantene som sa at de tjente bedre enn gjennomsnittet benyttet også 

forbruket sitt til å trekke sin egen posisjon nærmere «midten», som vist tidligere i kapittelet. 

Dette gjorde de ved å kreve tilhørighet til «vanlige folk» gjennom verdier og oppførsel – som 

å være jordnær og folkelig til tross for at de har både «porsche, hytter og hus».  Noen 

informanter «gjorde» derimot vanligheten eksplisitt gjennom nøkternt forbruk. Denne 

informanten uttrykker at i Norge «kan» man ikke utvise samme forbruk som i andre land, på 

grunn av det «normale norske»:  

Og da går du tilbake til det normale norske. Og da er jeg litt annerledes enn mange andre ledere, ved at 

jeg liker å kjøre en gammel bil. Ikke for imagets skyld, men bare for å tone det ned.. Jeg har ikke lyst til 

å kjøre en bil til en og en halv million. Jeg hadde digga og hatt det. Men her passer det ikke. Så kommer 

du kjørende på jobben, og så kommer sjefen kjørende med sånn jævla dyr bil. Hva er det du forteller 

dem da? Bli med meg, jeg er hærføreren din? Du gjør ikke det vet du. Det er ingen som vil stille seg bak 

det. Da blir det sånn ”fy faen, se på han”. Så det er om å gjøre å tenke at du blir en rollefigur som folk 

har et forhold til og da må du spille det sånn at de identitetsmessig føler seg hjemme. 

Inge 

Informanten hadde altså likt å ha en ny bil, men synes ikke det passer her i Norge. I sitatet 

begrunner han dette med at han ved å ha en dyr bil ikke ville hatt legitimitet som leder på 

jobben. En referanse kan her trekkes til Henningsen og Vikes teori om moralsk elitekontroll i 

Norge (Henningsen 2001: 126). Henningsen skriver: «Troverdigheten til norske 

offentlighetspersoner beror i høy grad på om de evner å symbolisere folkelighet, eller om en 

vil, mangel på sosial autonomi, på en direkte og konkret måte» (2001: 126). Det kan se ut som 

informanten har et refleksivt forhold til hvordan folkelig elitisme fungerer og han benytter 

aktivt et nøkternt forbruk for å bli «godkjent» av resten av bedriften. Dette er også i tråd med 

hva Daloz kaller conspicious modesty (2010) – altså hvordan offentlige personer i Norge må 

oppføre seg nøkternt og folkelig for å kunne få legitimitet.  

Ved å kjøre en gammel bil blir han med sine egne ord, gjenkjent som en rollefigur som gjør at 

de ansatte identitetsmessig føler seg hjemme. Selv om Henningsen og Vike først og fremst 

snakker om politikere, virker det fruktbart å benytte begrepet også på denne informanten. Ved 
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å ha et nøkternt og gjenkjennbart forbruk søker han å bli anerkjent av bedriftens ansatte som 

en representant or deres kollektive interesser, og dermed godkjent.  

Informantene har altså ulike oppfatninger om hvordan det er greit å bruke penger, og om hvor 

mye det er greit å bry seg om penger. Noen av informantene mente de var vanlige folk til 

tross for at de hadde mange materielle ting, da de hadde gode «folkelige» verdier. Andre av 

informantene var bevisste på at de ikke kunne ha et prangende forbruk nettopp for å bli 

gjenkjent som «vanlige» av menneskene de omgav seg med.  

5.1.6 «De fleste i Norge har mye penger» 

Mange av informantene bemerket også at det i Norge ikke er uvanlig å ha god økonomi. 

Deres relativt gode økonomiske posisjon var for informantene derfor ikke noe som førte til at 

ikke også de kunne kreve tilhørighet til «vanlige» folk.  

På spørsmål om hvilken rolle økonomi spiller i det å lykkes forteller denne informanten først 

om at mer komfortable ferier koster mer penger, før han sier: 

Og det er klart, det er jo ulikt utfra de økonomiske forutsetningene, også blant de miljøene man omgår. 

Selv om vi, i sum, blant dem vi kjenner, og.. Og i Norge i dag så er det jo mange som har tilsynelatende 

god råd når man ser typ bare hva slags mobiltelefoner og utstyr alle har. Og barn.. Og utstyr. Om du er 

på fjellet på ski, eller ute og jogger med nye joggesko og treningsjakker og alt, så har jo folk 

tilsynelatende god råd, de aller, aller fleste. Men det er jo summen, hva du legger på hver hylle, 

gjennom året. Som jo gjør at noen selvfølgelig må prioritere mer enn andre, hva de bruker pengene på. 

Antall reiser, antall selskapeligheter du takker ja eller nei til, for alt koster. 

Arild 

Mange av informantene kom med lignende utsagn som denne informanten. Informantene sa at 

de fleste i Norge har god råd, og at mange har råd til å kjøpe seg det meste. Deres økonomiske 

situasjon var altså i deres situasjon nokså ordinær. Denne troen på at ens egen lønnssituasjon 

er vanlig blant de aller fleste finner man også blant folk med langt lavere inntekter (Skilbrei 

2005). Som oftest vil man bevege seg sosialt blant mennesker som ligner seg selv, og ens 

egen situasjon blir dermed vanlig, uavhengig av om den statistisk sett faktisk er det eller ikke. 

Som Andersen og Ljunggren viste i artikkelen «Gylne ghettoer», er også Oslo en segregert 

by, hvor man oftest vil bo blant folk som ligner en selv (2014). I tillegg vil det her også være 

et poeng at lønnsstrukturen i Norge er såpass sammenpresset at informantene ikke 

nødvendigvis vil oppleve at de økonomiske forskjellene i Norge er så store (Mangset 2014). 
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Deres posisjon som «ganske nærme midten» blir altså ytterligere fastsatt ved at blant 

informantenes egen omgangskrets er det å ha «nok» penger helt vanlig.  

5.1.7 Å beholde bakkekontakten 

Mange av informantene var opptatt av å beholde seg selv. Informantene trakk ofte uoppfordret 

opp jordnærhet, folkelighet og det å beholde bakkekontakten som viktige idealer som de selv 

etterlevde. I informantenes utgreiinger om å beholde seg selv kan man finne både tilslutning 

og opphøyning av det norske likhetsidealet. I dette avsnittet vil jeg se på hvordan 

informantenes fokus på seg selv kan sees på som en tilslutning til det norske likhetsidealet, og 

hvordan dette kan leses som at informantene demonstrerer sin fortrolighet med det folkelige 

etoset, en kjerneverdi i det norske likhetsidealet.  

Denne informanten svarte slik på spørsmålet om hva slags venner han hang med:  

Ja. Det er alt mulig da. Det er jeg stolt over. Og jeg føler at jeg ivaretar, eller, har beholdt min identitet. 

Mange kollegaer føler jeg ikke gjør det. Jeg liker ikke, jeg er veldig opptatt av å beholde 

bakkekontakten, være jordnær og.. Det er på en måte.. Jeg er jo fra bygda, og føler liksom at jeg aldri 

har vært flau over det, eller tenkt at min opprinnelse er ulik andres så derfor skal jeg være annerledes. 

Heller at jeg har tenkt at det er viktig å holde på det. At liksom det med jordnærheten og folkeligheten 

og det, det er veldig viktig for meg. (…)Vi har aldri forandra vennegjeng og omgivelser selv om vi på 

en måte kanskje tjener bedre enn mange av våre venner gjør. Det har vi aldri gjort.  

Frode  

I informantens sitat synes det tydelig at han tilslutter seg til det norske likhetsidealet. Ved å 

understreke hvordan han ikke har mistet seg selv eller vennene sine ved den uuttalte 

suksessen, samt ved å understreke betydningen av å være jordnær og folkelig fremstiller 

informanten seg selv nærmest som en symbolsk bærer av det folkelige etoset. Det er viktig å 

ikke miste seg selv, og folkelighet er det aller viktigste. 

Det kan trekkes paralleller til hva Henningsen finner i sin studie av norske idrettseliter. 

Henningsen skriver om hvordan utøverne han intervjuet uttrykte forakt for spillerne som «tok 

av» og om hvordan de selv fryktet å bli oppfattet slik (2001: 129). Den samme aversjonen kan 

skimtes i hvordan denne informanten snakker om kollegaer som ikke har beholdt sin identitet. 

Å beholde seg selv fremstilles av informanten som å være synonymt med å være jordnær og 

folkelig, og dette framstilles som det normativt rette.  
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Informanten svarer videre slik på spørsmålet om hva det vil si å lykkes for ham:  

For meg betyr det å lykkes at jeg har oppnådd yrkesmessig det jeg ønsker meg, samtidig som jeg har 

klart å beholde meg selv. Altså ikke på en måte den fasaden eller settingen som du skal ha.. Veien du 

egentlig… Veldig mange går da. Selv om vi kjører Porche og har hytter og hus så allikevel tror jeg ikke 

folk tenker på meg som en sånn som er stor på det eller fin på det eller.. Jeg føler meg ikke annerledes. 

Og det tror jeg ikke folk tenker om meg heller. Jeg tror ingen er redd for å komme hit fordi at jeg er up-

nose på en måte. 

Frode 

Informanten snakker også i dette sitatet om å beholde seg selv som det viktigste. Han 

kontrasterer det å beholde seg selv med «veien veldig mange går», hvor de er opptatt av 

fasade og lignende. Som tidligere skissert i oppgaven blir stereotypien om «de rike» 

ytterligere manifestert i også denne informantenes utsagn. «De andre» er de som tar av, og 

som bryr seg om fasade. Informanten sier videre at han ikke tror at noen tenker på ham som 

annerledes, selv om han har «Porsche, hytter og hus». Det viktigste for å være jordnær og 

beholde seg selv er altså ikke om man har materielle ting som mange ville beskrevet som 

luksuriøse. Det viktigste er at man ikke oppfattes som annerledes, at man ikke er «up-nose». 

Det er viktig å poengtere at informanten svarer slik på spørsmålet om hva det vil si å lykkes 

for ham. Karriere blir nevnt i forbifarten, men det informanten velger å trekke fram som 

essensielt for å lykkes er at han ikke blir oppfattet som annerledes, at han beholder seg selv. 

Og for informanten i denne sammenhengen er det å beholde seg selv synonymt med å ikke 

være up- nose.  

Flere av informantene kom med lignende utsagn som de jeg har presentert i dette avsnittet. 

Informantene snakket om og opphøyet jordnærhet, dugnad og det å være seg selv. De fleste, 

som også tidligere vist i dette kapittelet kom med mange tilsagn som kan leses som en 

tilslutning til det norske likhetsidealet. Denne måten å snakke om seg selv på kan tolkes som 

nok en tendens av informantene til å ville posisjonere seg nærmere midten av det sosiale 

hierarkiet. I informantenes uttalelser kan man altså finne likheter fra studien til Savage m.fl. 

hvor deres informanter søkte å underspille ulikheter, og understreke hvordan de selv er 

vanlige (2001:888-889).  

I dette kapittelet har vi sett at informantene i denne studien posisjonerer seg nærme midten av 

det sosiale hierarkiet, og forteller om sin posisjon som ganske vanlig. Dette er i tråd med 

annen både norsk og internasjonal forskning (Savage 2001; Van Eijk 2012; Skilbrei 2005). 

Informantene konstruerte vanlighet gjennom avstandstaking til «de rike», deres bosted og 
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venner, samt hvordan de brukte pengene sine. Informantene opphøyer ting som jordnærhet, 

folkelighet og «å beholde seg selv».  Dette kan leses som en opphøyning av det norske 

likhetsidealet. Det er imidlertid ikke slik at informantene i denne studien uforbeholdent 

tilslutter seg det norske likhetsidealet. Denne motstanden mot likhetsidealet vil være fokus for 

neste kapittel.  

5.2 «Vi må jo ha gjort noe rett» 

Som nevnt i det forrige kapittelet forhandler mange av informantene med den høye 

klassifiseringen jeg gjorde av dem i informasjonsskrivet, og posisjonerer seg selv nærmere 

«midten». Det kom imidlertid fram i mange av intervjuene at informantene var klar over at de 

tjente relativt mye penger. Dette fortalte de ofte på eufemiserende måter ved uttrykk som 

«sitter igjen med en hyggelig inntekt» og «over gjennomsnittsinntekt». Informanten Kristian 

noterer for eksempel midt i en utgreiing om hva det betyr å lykkes at han egentlig ikke trenger 

å jobbe: «Altså jeg hadde ikke behøvd å jobbe. Men det er jo kjedelig, en kan jo ikke la være 

å jobbe, det er jo ikke noe moro det. Da tror jeg liksom at man stopper litt opp da.» 

Til tross for at informantene posisjonerer seg som «vanlige», artikulerer de altså til en viss 

grad sin privilegerte økonomiske posisjon. Deres vei til deres nåtidige posisjon fortelles på 

måter som fokuserer på hvordan de har jobbet hardt og «gjort de rette valgene». I dette 

kapittelet vil jeg fokusere på hvordan informantene fortalte om hvordan de oppnådde 

posisjonen sin, og hvordan de mente man kan «gjøre» det å være velstående på en sosialt 

akseptabel måte. Til slutt vil jeg vise hvordan informantene mente det å ha mye penger i 

Norge ikke var uproblematisk.  

5.2.1 Individualistiske narrativer og troen på det perfekte meritokrati 

Som vist i forrige kapittel tilsluttet informantene seg i stor grad til det norske likhetsidealet. 

Informantene snakket om at de hadde «sosialdemokratiet i ryggsekken», at de ikke var for 

store forskjeller, og ønsket i det store og hele å posisjonere seg ganske nærme midten og folk 

flest.  

Man kan imidlertid også finne en annen, mer individualistisk historie i informantenes 

intervjuer. Med individualistisk mener jeg i denne sammenheng ideen om at man tilskriver 

individet ansvar for egen tilfredshet, man er sin egen lykkes smed og eventuelle problemer må 
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tilskrives individet selv, siden alle regnes å ha rimelig like sjanser i dagens samfunn (Nafstad 

& Blakar 2009: 138). Informantene gir uttrykk for at det er «bare å stå på» og jobbe hardt for 

å komme dit man vil. De fleste av informantene understreker hvor hardt de selv har arbeidet 

for å komme dit hvor de er i dag, og vektlegger de gode valgene de selv har gjort på veien til 

sin nåtidige yrkesposisjon. En parallell kan her trekkes til Mangsets studie av byråkrateliter, 

som kun var villige til å akseptere elitestatus dersom denne var fundert i meritokratiske 

prinsipper (Mangset 2014). I informantenes utsagn kommer det også fram at de fleste av dem 

mener at toppsjiktet er tilgjengelig for alle, og at det bare gjelder å «stå på». På spørsmål om 

hvilke råd informantene ville gitt til ungdom som vil oppnå samme posisjon som dem selv 

svarte for eksempel denne informanten slik:  

Jeg tror det viktigste er at man står på med det man driver med og har bestemt seg for at dette skal jeg 

løfte opp. Og at man er målbevisst. Det tror jeg er det viktigste. Jeg er også der at jeg tror at alle 

mennesker har de ressursene som skal til for å nå det man vil. Det er bare snakk om vilje. Og at du er litt 

strukturert da.  

Kristian 

Mange av informantene hadde lignende utsagn som denne informanten. Informantene vektla 

hardt arbeid og det å «gidde». Toppsjiktet er tilgjengelig for de fleste, det handler bare om 

vilje. Historiene om informantenes yrkeskarriere og deres råd til ungdom er gjennomgående 

preget av et individualistisk syn på, og troen på, at ens posisjon er avhengig av hvor gode valg 

man har tatt og hvor mye arbeid man har lagt inn. Gjennom informantenes insistering på at 

alle kan nå dit de vil, ligger det en forutsetning om at Norge er det fullstendige meritokrati – 

det er bare talent og vilje som ligger til grunn for hvor langt man når. Det kan virke som om 

ideen om det åpne samfunn er en viktig bestanddel av informantenes selvforståelse. Ved å 

poengtere at det bare er å jobbe på, og at alle har like muligheter, blir det også et uuttalt 

premiss at informantene har jobbet hardt og gjort de rette valgene – nettopp i kraft av å være i 

den posisjonen de befinner seg i. I dette narrativet om hardt arbeid og alles like muligheter 

inngår det da nettopp en idé om fortjenthet. Ved å fremme denne historien bekrefter også 

informantene at de fortjener den relative rikdommen de har – siden mulighetene har vært åpne 

for alle. Et slikt narrativ er det også antakelig lettere å fremme i et egalitært land som Norge. 

Som nevnt i tidligere kapitler er det relativt høy sosial mobilitet i Norge, og med 

utdanningsdemokratiseringen har Norge et Norge et relativt sett åpent samfunn. Noen av 

informantene har også arbeidet seg opp fra en bakgrunn fra lavere middelklasse. Historien om 

det fullkomne meritokrati er derfor en levd realitet for noen av dem. 
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Disse individualiserte historiene har mye til felles med informantene i Khans studie (2011), 

som legger fokus på hvor åpent samfunnet er. Ved å fokusere på at «alle kan nå dit de vil, det 

gjelder bare å jobbe hardt» stilles sosiale ulikheter i bakgrunnen, og informantenes høye 

samfunnsposisjon blir kun et resultat av deres harde arbeid og gode valg.  

5.2.2 Et skille mellom de godkjente og de uakseptable rike  

Det er altså klart at, til tross for at de fleste informantene tar avstand til «de rike», og noen sier 

de har en helt ordinær posisjon, gir de fleste informantene uttrykk for at de vet at de er godt 

økonomisk stilt. Jeg har tidligere gjort rede for hvordan informantene konstruerte en 

stereotypi om «de rike» - nemlig de velbemidlede som oppførte seg umoralsk. Men, i 

informantenes utgreiinger kunne man også finne spor av en annen stereotypi som handlet om 

«de ordentlig rike», nemlig velbemidlede som oppførte seg i tråd med det norske 

likhetsidealet. Denne informanten svarer slik på spørsmålet om hvordan han synes folk med 

mye penger blir portrettert i media:  

Jeg synes det er noe komisk med det. At man skal stå frem og vise pengene sine og.. Det er noe 

umodent ved det synes jeg. Det er nesten så jeg ser litt ned på det. De som skal frem og fortelle at de har 

det ene og.. De som er virkelig rike gjør jo ikke det. Altså, du kan ha noen selvfølgelig altså, men sånn 

Ingvar Kamprad og de de vil jo holde seg mest mulig unna medier sånn sett. Så de virkelig store rike 

som Warren Buffet og alle de store de vil jo helst gjøre det sånn. Og de får jo også et sosialt aspekt over 

det man ønsker å gjøre, ved å donere bort mye penger, sånn som Thon også gjør nå. Det er jo veldig.. 

veldig bra, mener jeg. Det er liksom sånn, typ Olav Thon da, som går med gamle klær og luer og gir til 

turistforeninger, hytter og sånne ting, det er klart, det er jo er jo veldig flott. Han er jo ikke opptatt av 

egne midler, å bruke det på seg selv. Men du har andre, kall dem mer nyrike, som står fram og skal 

fortelle at dem har gjort det eller.. ja. Det blir litt for dumt synes jeg altså. Det tror jeg de fleste 

mennesker skjønner, ser egentlig og. Unntatt kanskje dem selv, hehe, eller at dem er i et miljø hvor 

dette er veldig viktig da. 

Kristian 

Informanten trekker i dette sitatet opp en grense mellom de som framviser en «usmakelig» 

oppførsel med pengene sine, og de som er «virkelig rike» og oppviser moralsk god oppførsel, 

som å gi til veldedighet og å gå med lite prangende klær. Informanten introduserer de som er 

nyrike som skal stå og vise fram pengene sine, og hva de har fått til, som uakseptabelt og noe 

man kan gjøre narr av. Han introduserer deretter det moralsk godkjente alternativet, som 

eksemplifiseres med Olav Thon og Warren Buffet2. Olav Thon er med informantens ord, 

«ikke opptatt av egne midler, å bruke det på seg selv», og går med gamle klær.  

Denne grensedragningen mellom de to gruppene kan sies å ha en moralsk dimensjon. De som 

i informantens øyne er «godkjente rikinger» føyer seg, i Olav Thons eksempel, seg til norske 

                                                 
2 Warren Buffet er en vellykket amerikansk forretningsmann, og en kjent filantrop.   
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måteholdsidealer som å gå i gamle klær, og gir til turistforeninger og hytter. Informanten 

kontrasterer dette med gruppen som skal vise fram seg og pengene sine. Den siste gruppen 

noterer han at han nesten ser ned på. Det er tydelig at det for informanten er rette og gale 

måter å oppføre seg på når man har mye penger. Det er verdt å merke seg at den godtatte 

måten for informanten å oppføre seg på kan synes å være i tråd med det norske likhetsidealet. 

Informanten skiller mellom de som er «virkelig rike», og de som han sier ikke er det, nemlig 

de nyrike som viser frem pengene sine. Som virkelig rik trekker han fram IKEA-grunnlegger, 

Ingmar Kamprad, som vil holde seg mest mulig unna medier. Denne grensedragningen kan 

vise at det for informanten er et skille mellom de som i media presenteres som «rike» og den 

negative stereotypen som eksisterer om dem, og mellom de som er «virkelig rike», som ikke 

er interessert i oppmerksomhet, er filantropiske, og har en livsstil som kan bli «kulturelt 

godkjent». Ljunggren finner den samme tendensen i sin studie av kultureliten. Ifølge hans 

informanter forhindrer den ”falske” kultureliten den ”ekte” kultureliten fra å få den 

anerkjennelsen de mente de fortjente. Dette ved at noen av menneskene som ble presentert 

som kulturelite i media, ifølge informantene, kun var «kjendiser», ikke ekte kulturelite 

(2014:202).  

Informantenes ganske eksplisitte grensedragning mellom «de rike» og «ordentlige rike» og 

deres oppførsel hinter til at det finnes gode og dårlige måter å «gjøre» rikdom på. Videre vil 

jeg se på hvordan informantene presenterer sin egen væremåte i lys av dette. 

Denne informanten svarer slik på om han har følt noe til janteloven:  

I sum så tror jeg de [snakker om vennene sine] forstår og aksepterer at vi har tatt en utdannelse, har 

jobbet hardt, at vi er, bank i bordet, aldri syke… At du da sitter igjen med en hyggelig inntekt.. Samtidig 

som jeg tror folk vet at vi byr på oss selv. Vi byr på det vi har økonomisk i form av selskaper hvor vi 

holder mat, vi holder drikke, vi betaler reiser, eller invitasjon til å være med til sommerhuset, dere bor 

gratis, vi gir de bursdagsgaver og reiser i tillegg. Så føler jeg ikke at det er noe misunnelse eller jantelov 

knytta til det. Men det er utvilsomt i folkesjela for mange. Men da er det igjen også knytta til at folk 

sitter og typ blir litt rike eller litt ekstra velstående på å være litt gjerrig, eller på bekostning av andre. At 

du sniker til deg litt i form av at du kapper av tipsen, selv om du har spist mest og skulle ha betalt mest 

så er det jo alltid noen som greier å runde det av likt til fordel for dem selv. Og det er klart. Da blir jo, 

kall det janteloven, eller misunnelsen eller rettferdighetssansen sterkere. Men hvis du ser at "ja, de har 

nok bedre råd enn de fleste, men jaggu har de fortjent det. Jeg vet at de jobber og byr på ekstra også så 

da føler jeg at da er det velfortjent".  

Arild 

Informanten sammenligner sin egen væremåte med andre som kanskje blir utsatt for 

jantelovens fordømming. Informanten mener vennene hans ikke er misunnelige, siden han og 

kona spanderer ferier, fester og bursdagspresanger. Vennene vet at han har jobbet hardt og 
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ofret mye for å komme dit han er. Han kontrasterer deres situasjon med folk som blir rike 

eller velstående på bekostning av andre; ved å snyte på andre eller «kappe tipsen». Det er 

tydelig at for informanten blir han og kona spart for janteloven da de oppfører seg på en god 

og akseptabel måte. Den godtatte måten å ha mye penger på presenteres av informanten som 

det å være raus og dele på de økonomiske godene. For å forklare hvordan andre med god råd 

kan bli utsatt for kritikk ramser han opp janteloven, misunnelsen og rettferdighetssansen etter 

hverandre. Ved å snakke om de som kanskje har blitt rike ved å oppføre seg på en måte som 

ikke samsvarer med godtatte væremåter, kan det virker som at janteloven og 

rettferdighetssansen, for ham, er to sider av samme sak. På spørsmål om han med folk utenfor 

jobben tenker på at han er direktør i et stort foretak, svarer denne informanten slik:  

 
Ja. Kanskje litt derfor jeg kjører en 17 år gammel bil. Har to biler, en som er femten år og en som er 40 

år. Jeg har en firmabil, men den kjører kona mi. Jeg er veldig påpasselig på at jeg ikke skal bli oppfatta 

som flashy eller sånn da, jeg vil heller være litt motsatt. Sånn at folk sier "han kan jo ikke kle seg", jeg 

er litt mer der. Heller det motsatte. På jobben spesielt, hvor du har en sånn arbeiderkultur hvis jeg hadde 

kjørt Rolls Royce der, så blir det feil. Med mindre du gjør det for gøy, at du drar det opp bare for å være 

morsom at du har privatsjåfør og sånn. Men da gjør du det som en sånn teatralsk greie da. Men hvis du 

mener det, hvis du kjører en sånn jævlig dyr off road bil så er det et feil signal.  

 

Inge  

 

Informanten trekker her fram at han har et bevisst forhold til sin oppførsel og hvordan han 

fremstår for andre. Han er opptatt av å ikke fremstå som flashy, og kjører derfor gamle biler, 

til tross for at han har tilgang til en dyr firmabil. Han trekker linjer til at dette er spesielt viktig 

på jobben, hvor de har en arbeiderkultur. Å ha dyr bil der ville vært noe man kunne tullet 

med, men det ville sendt ut «feil signal» å faktisk ha dette. Informanten sikrer å bli godkjent 

ved å ha et nøkternt og ikke-prangende forbruk som han vet er i tråd med 

arbeiderklassekulturen på jobben. Også i denne informantens utsagn kan man se hvordan han 

konstruerer negativt bilde av «de rike», ved å skissere «flashy» oppførsel som noe 

uakseptabelt. Det kan her trekkes paralleller til Henningsen og Vikes (1999) begrep om 

folkelig elitisme. Informanten forteller at han bevisst oppfører seg på en lite prangende måte, 

for å passe inn med arbeiderkulturen på jobben.   

 

Mange av informantene snakket om sin egen oppførsel på liknende måter som disse to 

informantene. De trakk fram sin nøysomhet, at de hadde beholdt seg selv, og at de hadde 

beholdt bakkekontakten. Kort sagt vektla informantene at de oppførte seg i tråd med 

likhetsidealet, og at deres venner og kollegaer unte dem suksessen på grunn av deres 
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respektable og «gode» oppførsel. I tillegg til informantenes vektlegging av oppførsel og 

væremåte, var mange også opptatt av at de hadde gjort og gjør de rette valgene. Denne 

informanten sier dette om en barndomsvenninne som han tidligere i intervjuet nevnte at hadde 

dårlig råd:  

Men hun [barndomsvenninne] de strever nok litt mer. Men det er jo også.. man bruker jo også penger på 

forskjellige ting. Altså, vi har én bil. Vi har ikke to. Og vi har ikke den dyreste bilen. Altså, du kan jo 

svi av mye penger på ting som vi ikke bruker penger på, ikke sant. Så det er jo en prioritering i alt.  

Knut 

Denne informanten kontrasterer sitt eget forbruk med en venninne han har fra barndommen, 

som han tidligere i intervjuet nevnte at hadde dårlig råd. Ved å si at «man kan svi av mye 

penger på ting som vi ikke bruker penger på, ikke sant» blir resultatet i informantens 

fortelling at hans venninne med dårligere råd gjør mindre gode prioriteringer enn ham selv. I 

forlengelsen av dette vil informantens egne gode økonomi være tilsvarende et resultat av gode 

økonomiske valg. Informantens gode økonomi blir dermed ikke et resultat av en uvanlig høy 

inntekt, men av de gode valgene han har gjort. Noen av informantene fortalte om sin vei til 

toppen på lignende måter som denne informanten. De vektla sin sparsommelighet, og hvordan 

de opp gjennom hadde gjort de rette valgene og arbeidet hardt. Dette er i tråd med en 

individualistisk måte å fortelle seg selv på.  

I tillegg til å konstruere en stereotypi om «de rike» som handler om velbemidlede med sosialt 

uakseptabel oppførsel, opererer altså informantene også med en stereotypi om den gode 

rikingen. Dette tyder på at det er gode og dårlige måter å «gjøre» det å være velbemidlet i 

Norge. Ifølge mine informanter har de gjort de rette valgene, og oppfører seg på en «god 

måte». Ved å ha «rett» oppførsel unngår informantene misunnelse og janteloven. Dette tyder 

på at i et land som det egalitære Norge vil det å tjene godt måtte presenteres på visse måter for 

å bli sosialt og kulturelt «godtatt».  Dette er i tråd med Jarness sine funn fra Stavanger, hvor 

han fant at informantene posisjonert lavere i hierarkiet ikke fordømte de med en livsstil 

assosiert med mye kulturell og/eller økonomisk kapital, så lenge disse oppførte seg på en 

folkelig og jordnær måte (2013: 269).   

 

Til tross for at informantene oppfører seg i tråd med likhetsidealet i Norge har de også noen 

forbehold ovenfor dette idealet. For ifølge dem er ikke det å ha mye penger nødvendigvis en 

problemfri affære. Jeg vil videre i oppgaven se nærmere på denne motstanden mot Norges 

likhetsideal.  
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5.2.3 Det er ikke lov å være flink 

Tidligere i denne oppgaven har jeg diskutert hvordan informantene i denne studien markerer 

avstand til «de rike». Informantene er åpenbart klar over mange av de negative stereotypiene 

som er knyttet til mennesker som har mye penger, og reproduserer også mange av disse 

stereotypiene selv. Informantene tilslutter seg videre til det norske likhetsidealet. De trives 

godt med å være i midten og mange av dem sier også eksplisitt at de er imot store forskjeller. 

De opphøyer videre jordnærhet og å «beholde bakkekontakten». Imidlertid kommer det også 

fram en historie om motstand i informantenes intervjuer, som preges både av tvil om Norges 

likhetsideal er udelt positivt for videre produktivitet og et poeng om at også folk som tjener 

mye penger «kan være gode mennesker». Dette kan eksemplifiseres med dette sitatet:  

Jeg mener at man må kunne respektere andre mennesker, selv om de tjener godt. Og da snakker jeg 

ikke… Da snakker jeg ordentlig godt. Og jeg synes jo at.. At mange mennesker er veldig jordnære selv 

om de tjener veldig godt. Og hva er veldig godt? Er det de man leser om i avisen da? Men det er.. Det er 

veldig mange i Norge som tjener mer enn statsministeren. 

Wenche 

Informanten sier her at man må respektere andre mennesker selv om de tjener godt. I 

informantens fortelling blir forutsetningen at rike folk ikke nødvendigvis blir respektert. Hun 

fortsetter dernest å si at mange mennesker er veldig jordnære selv om de tjener godt. 

Informantens utsagn kan man tolke dithen at det er greit å ha penger, så lenge man er jordnær 

og oppfører seg deretter. Flere informanter har også oppfatninger om at folk med mye penger 

blir urettferdig behandlet av media. På spørsmål om hvordan han synes folk med mye penger 

blir portrettert i media svarer denne informanten slik:  

Aj, jeg synes jo at, at det er litt trist. Jeg synes det er litt ødeleggende, fordi i utgangspunktet så har jeg 

et relativt sosialdemokratisk syn på livet. Altså jeg er ikke en ekstrem kapitalist, hehe. Og jeg kommer 

fra en sosialdemokratisk familie, så jeg har på en måte det i ryggsekken. Men det er jo noe i Norge med 

at det er nærmest synonymt mellom å ha penger og å være en man kan snakke nedsettende om, eller en 

som har gjort noe galt. Og det synes jeg er veldig synd. For det er langt ifra sannheten, og det er jo 

faktisk sånn at om  ingen var villige til å bruke sine penger for å skape mer penger, så hadde det gått 

fryktelig dårlig med dette landet, og med de fleste andre land. Så det er litt sånn ubalansert. Jeg har ikke 

noe problem med å forstå at både misunnelse og at enkelte med penger oppfører seg tåpelig og, holdt på 

å si, blir litt for store på det, i det norske, litt sånn firkanta synet som vi har. Er med på å provosere fram 

den diskusjonen, og den omtalen. Men jeg synes det er veldig synd at det skal være sånn. For det er 

med, tror jeg, på å lage et slags kunstig skille, som ikke burde være der. Og det gjør også at mennesker 

som er flinke holdes nede i en del sammenhenger. Ikke bare på grunn av penger, men også det "å være 

for flink". For hvis du er for flink og i tillegg har mye penger, da blir det fryktelig galt i det norske 

mediebildet. Så, jeg synes rett og slett det er synd.  

Trygve 
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Informanten synes altså det er veldig synd hvordan folk med mye penger blir portrettert i 

norske medier. Han starter imidlertid utgreiingen om hvordan folk med mye penger blir 

urettmessig behandlet ved å referere til at han har «sosialdemokratiet i ryggsekken» og ikke er 

en ekstrem kapitalist. Ved å referere til sine egalitære meninger og verdier kan man si at 

informanten får «ufarliggjort» de mer kontroversielle utsagnene han kommer med senere i 

sitatet. Han trekker også fram at han har forståelse for at pengesterke folk «som blir litt store 

på det» er med på å fremprovosere et negativt bilde av folk med mye penger. Igjen er det 

tydelig at oppførsel i tråd med egalitære verdier er viktig også for denne informanten. Men 

informanten mener også at det norske likhetsidealet ikke er udelt positivt. Det er ikke lov å 

være flink, og hvis ikke folk med penger hadde vært villige til å bruke penger ville det ha gått 

særdeles dårlig med landet.  

Her kan man trekke en parallell til Ljunggrens kultureliteinformanter. Informantene i 

Ljunggrens studie uttrykker tilslutning til egalitære verdier, så lenge ikke disse «ikke trekkes 

for langt» (2014: 206). Videre er kultureliteinformantene misfornøyde med hvordan 

kultureliten portretteres i media, og mener at de ikke får den anerkjennelsen de fortjener 

(2014:206-207). Ljunggren noterer videre at informantene er klar over den negative 

forestillingen om kultureliten, og at kultureliteinformantene forholder seg aktivt til denne. 

Jeg ser mange av de samme tendensene som Ljunggren beskriver blant mine informanter. 

Samtidig som informantene selv reproduserer forestillingen om «de rike» er de samtidig 

opptatt av å modifisere og forhandle denne stereotypien. Informantene mener andre 

elitegrupper slipper billigere unna enn folk med penger, og mener dette er ufortjent, da de 

pengesterke bidrar til økonomien i Norge. Medieoppslag om lønnsforhandlinger for 

konserndirektører og offentliggjøring av skattelistene er en irriterende påminnelse om dette. 

Denne informanten sier dette i en utgreiing om offentlige lønnsforhandlinger:  

Også er det litt ubegripelig hvorfor en fotballspiller skal bli helt, hvis han tjener 20 millioner i året, 

mens en næringslivsleder skal bli lagt i gapestokk hvis han tjener to, det er litt krevende å forstå. Vi 

synes det bare er gøy at Northug tjente i millioner i fjor, jeg er ikke så sikker på om hans prestasjon er 

så mye større enn toppsjefen i Statoil altså, for å være helt ærlig.  

Torleif 

Informanten reagerer altså på de ulike standardene som gjelder for ulike elitegrupper. Ved 

bruk av uttrykket «bli lagt i gapestokk» kommer det tydelig fram at for informanten er den 

negative portretteringen av finanseliten ikke en smal sak. Informanten trekker videre 
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paralleller mellom den negative portretteringen av folk med penger til oppfatningen om at 

«det ikke er lov til å være flink» i Norge.  

Denne informanten sier blant annet dette om portretteringen om rike folk i norsk media:  

Vi har en tendens til å bli veldig sånn båstenkende, i forhold til hvis du er litt utenfor A4. Men hvis du i 

tillegg da har mye penger, og hvis du på toppen av det hele tilkjennegir det, da blir det fryktelig galt. 

Men i en del andre land så vil jo en sånn person snarere bli løftet frem, og «se hvor fantastisk denne 

personen er, og hva denne har fått til» og så videre. Men alt fra skattepolitikken i dette landet til, jeg 

holdt på å si, den offentlige debatten, preges at vi helst skal være like. Også skal vi helst ikke si for mye 

hvis vi kommer over en krone ekstra, med mindre vi har vunnet i lotto eller på fotballbanen, ikke sant, 

hehe.  

Trygve 

Informanten sier i dette sitatet at man i Norge generelt sett er «båstenkende». Men dersom 

man har mye penger og i tillegg tilkjennegir dette, da farer det ekstra galt fram. Informanten 

understreker dette ytterligere ved å poengtere at man helst ikke skal snakke om å ha mye 

penger i Norge, med mindre man har vunnet de i lotto eller ved å spille fotball. Dette er igjen 

et eksempel på hvordan mange av informantene mener andre elitegrupper kommer billigere 

unna offentlig fordømming, selv om de har like mye, om ikke mer, penger enn informantene 

selv. Felles for både fotballspillere og lottomillionærer er at de begge har et sterkt preg av å 

være kulturelt «godkjente» i likhets-Norge. Som Henningsen skriver i «Selvforvaltningens 

dilemmaer» er idrettshelten kanskje den fremste representanten for «folkelighet» i 

personifisert form i Norge i dag (2001: 129). Lottomillionærer er for alltid nedskrevet i den 

offentlige bevisstheten som uhøytidelige og «av folket» gjennom de populære reklamene 

«lottomillionærer er ikke som andre millionærer».  

Informanten sier også at i andre land ville en person med mye penger blitt løftet fram, 

opphøyd og fått anerkjennelse. Denne holdningen er felles blant mange av informantene. Om 

det dreier seg om skattepolitikk eller om enhetsskolen er holdningen blant flere av 

informantene at det ikke er lov til å være flink i Norge. De som tjener mye penger er offer for 

spott og spe i media, og de får ikke anerkjennelse for alt de har oppnådd. I likhet med 

Ljunggrens kultureliteinformanter gir også mine informanter uttrykk for at «folket» ikke 

forstår hva de driver med, og hvordan deres virke er til nytte for Norge (Ljunggren 2014: 

207).  Det er ikke lov til å være flink i Norge, og informantene er flinke.  

Informanten som tidligere i intervjuet understreket at han mislikte folk som stakk seg ut og 

skrøt av pengene sine, hadde dette å si om det å lykkes i Norge: 
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Problemet i Norge da, det er at i det du søker etter å lykkes så blir du ofte stemplet som en streber. Og i 

Norge så skal hierarkiet og alt være flatt. Alle skal være like, det skal ikke være noe rom, for kall det en 

elitetanke da. Det å være god i noe, eller det å få til noe, det å mestre noe, er egentlig ikke så bra. Så vi 

skjuler oss litt bak det at Northug vinner da, vi godtar det da, eller Røkke og litt sånn.. Vi er jo så 

nisselue at det er bare trist. Jammen det er jo trist. Vi må jo få lov til å være gode i noe. Det kan ikke 

være sånn at vi skal dyrke det å være dårlig. Hva hadde skjedd hvis ingen fikk lov til å være god i noe? 

Inge 

Denne informanten eksemplifiserer godt hvordan informantene på den ene siden tilkjennegir 

og opphøyer egalitære verdier, men på den andre siden mener at de samme verdiene er 

kritikkverdige. Denne informanten ønsket ikke å stikke seg ut, og mente det var viktig å 

identitetsmessig passe inn i arbeiderkulturen på arbeidsstedet. Av dette sitatet kan det 

imidlertid også leses at han synes det er negativt at det ikke er plass til en eliteanke i Norge, 

og at de som lykkes ikke hverken anerkjennes eller heies på. Igjen ser man referanser til 

idrettshelten som Norges elitealibi. Informantens utsagn er i tråd med en fortelling om at i 

Norge så dyrker man det å være dårlig.  

Denne følelsen av urettferdighet på grunn av mangel på anerkjennelse var felles for mange av 

informantene. De vektla at de var jordnære, hadde arbeidet hardt og gjort de rette valgene. 

Likevel opplevde mange at Norge jobbet imot dem, om det så var ved skattenivå eller ved 

lederlønnkritikk i media. Likhetskulturen ble omfavnet av informantene, men ikke uten 

motstand. Mange stilte, som informanten i sitatet over, spørsmålstegn om hva Norge skulle 

gjort uten flinke folk som var villige til å investere penger. Anerkjennelsen de mener de 

fortjener uteblir i likhets-Norge, og dette gir grobunn for ambivalens til de egalitære verdiene 

som de selv uttrykker enighet med.  

 

Informantene gir altså uttrykk for at de støtter det norske likhetsidealet gjennom kommentarer 

som «jeg er i utgangspunktet mot store forskjeller» og «jeg har sosialdemokratiet i 

ryggsekken». De sender barna på vanlig skole og kjøper ikke en «flashy» bil som vekker 

oppsikt på arbeidsplassen. Men samtidig kommer også en annen historie fram i informantenes 

fortellinger, hvor det stilles spørsmålstegn ved, og rettes kritikk mot den norske 

likhetskulturen. Denne dobbeltheten i forholdet til den norske likhetskulturen har mye til 

felles med hva Ljunggren kaller elite egalitarianism hos sine kultureliteinformanter. 

Ljunggren skriver: «So while a cultural repertoire of strong egalitarianism, indeed, is 

important it does not seem to hinder elite awareness, but rather dampens how this can be 

expressed in public» (2015: 12). Det kan synes som om dette ikke er spesielt for kultureliten, 

men også gjelder blant de relativt velstående informantene i denne studien. 
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6 Diskusjon og konklusjon 

I denne studien har jeg undersøkt hvordan velstående i Norge snakker om sin egen posisjon. 

Jeg har presentert hvordan informantene tar avstand fra «de rike», og posisjonerer seg selv 

nærmere midten. Til tross for at informantene tilslutter seg det norske likhetsidealet kommer 

det også fram en mer individualistisk fortelling, hvor informantene mener de ikke får den 

anerkjennelsen de fortjener i Norge.  

Mine informanter konstruerer og snakker om «de rike» som en gruppe de ikke vil bli assosiert 

med. «De rike» er for informantene prangende, de har «tatt av» og oppfører seg på en måte 

som ikke kan godkjennes i det egalitære Norge. Dette ligner på hva Jarness fant i sin studie av 

informanter fra Stavanger (2013). En parallell kan her også trekkes til hvordan Skeggs’ 

arbeiderklasseinformanter bruker mye tid og krefter på å ikke bli posisjonert som 

arbeiderklasse (1997). Kvinnene i Skeggs’ studie forbinder «working class» med alt de ikke 

vil bli sett som; usmakelige, umoralske og promiskuøse (2002 [1997]: 85-92). Van Eijk, 

Jarness og Faber et.al fant at deres informanter var svært motvillige til å snakke negativt om 

de som var posisjonert nederst i det sosiale hierarkiet. Informantene i både van Eijk og Fabers 

studier hadde derimot ingenting i mot å markere sterk avstand til de som var på toppen av det 

sosiale hierarkiet. Mine funn ligger i så måte tett opptil van Eijk (2012), Jarness (2013) og 

Faber m.fl. (2012) sine funn. Informantene i denne studien maler et lite fordelaktig bilde av 

«de rike» og ønsker ikke å innlemme seg selv i denne gruppen. Både Faber m.fl., Skeggs og 

Savage diskuterer hvordan klassetilhørighet i dag først og fremst dreier seg om motstand, 

avstandtaking og disidentifikasjon heller enn gjennom aksept og identifikasjon. Ved å 

markere så sterk avstand mot de på toppen av hierarkiet trekker informantene i denne studien 

seg altså nærmere en posisjonering i midten av det sosiale hierarkiet. Informantene i denne 

studien posisjonerer seg først og fremst gjennom disidentifikasjon fra «de rike», men også 

gjennom hvordan de snakker om bostedet sitt, vennene sine og hvordan de bruker penger.  

Denne higenen etter å være i midten av det sosiale hierarkiet er altså i tråd med funnene fra 

Van Eijk (2012), Skeggs (1997), Savage (2001) og Jarness (2013) sine studier. Å posisjonere 

seg som vanlig betyr ifølge Savage m.fl. en motstand mot å bli «plassert» i det sosiale 

hierarkiet (2001:889). Savage mener at denne tendensen til å plassere seg i midten henger 

sammen med at klasseposisjonering innebærer moralske og sosiale implikasjoner. Savage 

diskuterer også hvordan informanter posisjonert høyere i det sosiale hierarkiet har større 
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ressurser til å «fortelle seg selv» på en måte som blir kulturelt godkjent. Henningsen og Vike 

(1999) mener det å være elite må gjøres på spesifikke måter i Norge for å bli kulturelt 

godkjent, hva Daloz kaller «conspicous modesty» (2010). Mine informanter viser tilslutning 

til det norske likhetsidealet. De opphøyer jordnærhet, det å «beholde seg selv», og noen av de 

sier også at de ikke er for store sosiale forskjeller. Dette kan tyde på at en legitim måte å være 

godt lønnet på, uten å oppleve negative sanksjoner fra sine omgivelser innebærer å oppføre 

seg i tråd med det norske likhetsidealet. Dette har likheter med funn fra Jarness sin 

doktorgradsstudie Class, Status, Closure, hvor han diskuterer hvordan mennesker med høy 

økonomisk og/eller kulturell kapital kan leve ut livsstiler som typisk risikerer negative 

sanksjoner i likhets-Norge, så lenge de utviser jordnærhet og folkelighet (Jarness 2013:269).  

Men i mine informanters fortellinger finnes det også en motstand mot likhetsidealet, og en 

mer individualistisk tone kommer frem i deres fortellinger. Informantene understreker at de 

har arbeidet hardt og gjort de rette valgene for å komme dit hvor de er i dag. Informantene 

opererer med en oppfatning om at deres posisjon er «åpen for alle», så lenge man arbeider 

hardt. Denne måten å snakke om sin vei til toppen har mye til felles med studiene Khan 

(2012), Van Eijk (2012) og Mangset (2014) har utført. Khan finner at meritokratiske 

prinsipper står svært sterkt hos informantene han intervjuer i Privilege, hans studie av 

amerikanske eliteskoleelever. Khan argumenterer for at det er den amerikanske eliten som 

sterkest fremmer narrativet om at vi lever i et fullendt meritokrati. Ved å omfavne et narrativ 

om åpenhet og meritter har USAs eliter greid å skyve deres medfødte rikdom i bakgrunnen og 

får dermed selv tilskrevet sin suksess til individuelle egenskaper (2012:481). Videre fant van 

Eijk om at særlig de mest privilegerte informantene i hennes studie snakket om sin posisjon 

ved bruk av individualistiske narrativer, og at informantene la vekt på at personlig utvikling 

gjennom utdanning var det moralsk rette å gjøre (2012). Byråkratelitene i Marte Mangsets 

studie var også kun villige til å akseptere en elitestatus dersom denne var fundert i 

meritokratiske prinsipper (2014). Slik sett er mine informanters insistering på hardt arbeid og 

gode valg i tråd med tidligere forskning på grupper som er posisjonert høyt i hierarkiet.   

I likhet med Jørn Ljunggrens kultureliteinformanter tilslutter heller ikke mine informanter seg 

helt og holdent til likhetsidealet. Ljunggren skriver at hans informanter tilslutter seg til 

egalitære verdier, så lenge ikke disse «ikke trekkes for langt» (2014: 206). Ljunggren 

diskuterer videre hvordan hans informanter mener de ikke får den anerkjennelsen de fortjener, 

og at «folket» ikke helt forstår verdien i deres virke. Informantene i min studie opphøyer 
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likhetsidealet – men mener også at det samme idealet ikke er helt problemfritt. I 

informantenes fortellinger kommer det fram at de mener de har arbeidet hardt, gjort de rette 

valgene, og oppfører seg på en folkelig måte. Mange av informantene diskuterer også hvordan 

folk med penger bidrar til verdiskapning for Norge. Allikevel opplever de at folk med penger 

ikke blir anerkjent, men snarere får urettmessig kritikk, uheldige medieoppslag og urettferdig 

skattelegging. Anerkjennelsen informantene mener de fortjener uteblir i likhets-Norge.  

I denne studien har det kommet fram at informantene søker en posisjonering «nærme 

midten». Informantene opererer og forsterker en negativ stereotypi om «de rike», og vil ikke 

innlemme seg selv i denne gruppen. Informantene tilslutter seg egalitære verdier, og mange 

av dem snakker om hvordan de ikke er for store forskjeller og «har sosialdemokratiet i 

ryggsekken» etc.  De opphøyer jordnærhet, folkelighet og det å «beholde seg selv». Men i 

informantenes fortellinger kommer det også fram en historie om motstand til det norske 

likhetsidealet.  

Denne studien har belyst hvordan ni velbemidlede informanter posisjonerer seg selv, og 

hvordan de snakker om det å være relativt godt lønnet i Norge. Jeg kan imidlertid ikke si noe 

om hva informantene gjør, og hvordan de faktisk oppfører seg. Jeg har i denne oppgaven 

analysert det diskursive nivået og kan derfor si noe om hva informantene sier, hvordan de 

presenterer seg selv, og hva de mener de kan si i den offentlige konteksten intervjusituasjonen 

i bunn og grunn er (Andersen & Mangset 2012: 165-168). Studien er viktig, da vi vet lite om 

hvilke verdier og verdsettinger velbemidlede informanter eksplisitt gir uttrykk for.  Det er 

ikke gitt at Norge er så egalitært. Men i likhet med tidligere forskning på eliter (Ljunggren 

2015, Mangset 2014) er en tilslutning til egalitære verdier tydelig i selvrepresentasjonen også 

blant de velstående informantene i denne studien. Dette betyr imidlertid ikke at de er 

utelukkende positive til det norske likhetsidealet. I informantenes fortellinger finnes det en 

opplevelse av urettferdighet og manglende anerkjennelse for deres arbeid. Denne 

dobbeltheten i informantenes fortellinger om det å være velbemidlet i det egalitære Norge har 

likheter med funnene i andre elitestudier (Ljunggren 2015, Mangset 2014, Jarness 2013).  

Det finnes så vidt meg bekjent lite kvalitativ forskning på velstående personer i Norge. Denne 

oppgaven er i så måte et forsøk på å begynne å fylle dette kunnskapsgapet, og er et 

supplement til tidligere studier av Jarness, Mangset, Ljunggren og Skarpenes. Studien er også 

et bidrag til diskusjonen om norsk egalitarianisme ved at den bringer ny kunnskap om 

selvrepresentasjonen til relativt velbemidlede folk i en egalitær kontekst.  
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På grunn av oppgavens begrensede omfang er det imidlertid mange områder som gjenstår 

uutforsket. Et fokus for videre undersøkelser kan være å knytte disse fremstillingene fra den 

posisjonen de har i dag til hvordan klassebakgrunn spiller inn på dette, altså på deres 

selvrepresentasjon og historiene de forteller. Det ville også ha vært interessant med en 

sammenligning med andre grupper – som for eksempel med de «superrike». I tillegg er det 

geografiske aspektet også uutforsket. Regionale forskjeller i velstående menneskers 

selvrepresentasjon kan også være et godt utgangspunkt for framtidig forskning. 
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Vedlegg  
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Vedlegg 2. Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 Er det greit jeg bruker diktafon, da blir intervjuene litt lettere å gjennomføre. Også er det 

selvfølgelig helt lov å ikke ville svare på spørsmålene, eller om du lurer på noe, så er det bare 

å si ifra.  

Yrke/person – innledning 

Helt kort om deg selv og jobben din… Hva er din nåværende stilling? 

Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 

Helt kort; hva er det jobben går ut på?  

Hvordan er arbeidssituasjonen din tidsmessig? (Lange/korte dager, stort 

arbeidspress/tidsfrister?) 

Hvordan kom du dit du er i dag? 

(Hvilke stillinger har du hatt før denne? 

Hva slags utdannelse har du? 

Kan du beskrive hvordan du fikk denne jobben/stillingen?) 

Kjente du mange i samme bransje før du begynte? 

Hva tenker du er grunnen til at du fikk denne stillingen? Hvilke egenskaper har du som 

gjorde at du fikk den, tror du? Avhengig av svaret; noe utover det formelle? 

Var det et spesielt punkt i livet hvor du bestemte deg for å jobbe mot den jobben du har 

nå?  

(-eller har det skjedd mer tilfeldig?)  

(Har du barn? Evt. Alder? ) 

Bosted 

Hvor bor du?  
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Kan du beskrive området/nabolaget du bor i? 

Hvordan gikk det til at du/dere havnet her? 

Hvis du kunne velge helt fritt, hvor ville du bodd? Hvorfor her?  

(Tenker du at det finnes nabolag du vil/ikke vil at dine barn skal bo i?) 

Kan du beskrive folka som bor i ditt nabolag? (yrke, utdanning, alder, penger,…)  

Eventuelt: 

(Kjenner du til at andre i samme type virke/arbeid som deg selv bor i nærheten?  

Hva slags folk er det etter din oppfatning som absolutt ikke bor i ditt nabolag? 

Er det noen som du tenker helst ikke ville bodd i ditt nabolag? Hva slags folk da?  

Har du mye kontakt med folk i nabolaget? Hvordan ble du kjent med disse?  

Hva betyr barna for de voksnes kontakt i nærmiljøet?) 

Venner 

Hva slags folk henger du vanligvis med?  

-samme bransje? 

I så fall; ulik folk som har en annen jobb enn din egen? Hvordan? 

-om ikke, forstår de hva du holder på med? 

-verdier til felles 

-erfaringer 

-beskrive vennene dine?  

Hvordan tror du andre oppfatter folk i din bransje?  

(Hva slags folk har du en følelse av tilhørighet til?) 

Suksess 
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Hva vil det si å lykkes for deg?  

I vennekretsen din, hvordan er ideen om å lykkes der, tror du? 

Spiller god økonomi en viktig rolle i det å lykkes for deg? Innenfor din vennekrets?  

Er det andre ting som kan gi prestisje blant dine venner? For eksempel hva man gjør på 

fritiden, hvor man drar på ferier?  

(Betyr det noe hvor en bor?) 

Hvis du skulle gitt råd til en ungdom som sikter mot å oppnå din type posisjon, hva 

kreves og hva er gode råd? 

Hva betyr utdanning for å oppnå en slik type posisjon? På hvilken måte betyr det noe? 

(offisielt/uoffisielt?)  

Er det etter din mening noen fellestrekk ved personene som oppnår din type stilling?  

(Er det noe som kjennetegner de suksessrike unge, om de finnes (talent, innsats?)  

Hva tenker du om den yrkesmessige framtiden til egne barn? (Skole, utdanning, 

karriere) 

Egalitært samfunn 

Hva synes du om måten man snakker om det å ha mye penger på i norske medier? 

-Det å ha penger portretteres på forskjellige måter i norske medier. Aviser som finansavisen 

og DN snakker om pengesterke på en annen måte en for eksempel klassekampen.  

-Noe du tenker på i forbindelse med venner og kollegaer? 

-I Norge snakker man jo om at alle skal være så like og sånn, har du noen tanker om det? 

-Tone ned pengebruken?  

 

 


