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Apie ką?

• Socialinių klasių analizė ir sampratos
– Roberto Eriksono ir Johno Goldthorpe 

(neovėberiškas) tipas (toliau – EGP)

• EGP klasių išskyrimo metodologija

• Neovėberiškos socialinės klasės Europoje

• Neovėberiškų socialinių klasių Lietuvoje 
sąryšiai („klasinė analizė“):
– Socialinės ir demografinės charakteristikos
– Socialiniai šansai ir orientacijos
– Politinės orientacijos



Socialinės klasės: kodėl?

• Sociologijos tyrimo objektas – visuomenės 
susisluoksniavimas (socialinė 
stratifikacija), t. y. susiskirstymas į įvairias 
socialines grupes (Wikipedia)

• Klasikinė tema sociologijoje (Marx, Weber)

• Socialinės struktūros – visuomenės 
su(si)skirstymo į socialines klases, grupes, 
sluoksnius ar tiesiog socialinių nelygybių 
sistemos prasme – analizė Lietuvoje nėra 
labai populiari



Socialinės klasės: kodėl?

• Lietuvoje:
– Sovietmečiu sociologija ideologizuota, bet buvo 

ir mažiau ideologizuotų socialinės struktūros 
empirinių tyrimų, pvz.:

• A.Matulionis → jaunimo profesinis orientavimas → 
socialinis mobilumas (mobilumo lentelės)

• M.Taljūnaitė → profesijų prestižas

– Atgavus nepriklausomybę tik keletas platesnio 
masto socialinės stratifikacijos empirinių tyrimų:

• R.Brazienės disertacija (2002) → SES modelis

• A.Matulionio vadovauto kolektyvo tyrimas (2005) → 
originali metodologija



Socialinės klasės: kodėl?

• Lietuvoje:
– Kitiems labiau rūpi mikrosociologijos (pvz., 

asmeninės karjeros), o ne makrosociologijos 
problematika

• Postmodernizmas → atomizuotas ir individualus 
asmuo (asmeninė gyvenimo trajektorija) → 
socialinių klasių mirtis?

– Elitas ir masės
• Tik 2 klasės

• „Viduriniosios klasės“ paieškos



Socialinės klasės: kaip?

• Kaip empiriškai analizuoti visuomenės 
klasinę struktūrą?
– Indukcinis būdas (pvz., Brazienė 2002)

• Imam įvairius „svarbius“ rodiklius ir atliekam 
statistinę analizę

– Pajamos, išsilavinimas, profesijos prestižas etc. & etc.
– Statistika tik padeda, o klases išskiria pats tyrėjas

• Kokybinė prieiga
– Išsiaiškinami autentiški visuomenės socialinių klasių 

vaizdiniai, suvokimas (asmeniniai, fokusuoti grupiniai 
interviu ir pan.)

– Vistiek, po to statistinė analizė, nes norim analizuoti 
visuomenės klasinę struktūrą



Socialinės klasės: kaip?

• Kaip empiriškai analizuoti visuomenės 
klasinę struktūrą?
– Indukcinio būdo problemos:

• Paprastai, statistinio metodo pasirinkimas lemia 
galutinius rezultatus (pvz., klasterinės analizės 
variantų gali būti ne mažiau nei 20)

• Indukciškai gavus socialines klases, sunku atlikti 
tarptautinius palyginimus 

– Dedukcinis būdas
• Socialinės klasės išskiriamos pagal teoriją

• Taigi skiriasi priklausomai nuo socialinės klasės 
sampratos ir apibrėžimo



Socialinės klasės: kas tai?

• Bendra dedukcinio empirinio socialinių 
klasių išskyrimo  prielaida – socialinės 
struktūros empirinės analizės išeities 
taškas turi būti pasiskirstymas profesijomis
– Sociologijos klasikai buvo teisūs, manydami, 

kad svarbiausi socialiniai skirtumai yra susiję 
su visuomeniniu darbo pasidalijimu, t. y. glūdi 
ekonominėje visuomenės gyvenimo sferoje?

• Kapitalistinėse ar rinkos visuomenėse ekonominis 
ar socialinis ir ekonominis stratifikacijos matmuo 
išlieka svarbiausias?



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip padėtis socioekonominio 

statuso skalėje (Duncan, Blau)
• Išsilavinimo, pajamų ir profesijos prestižo indeksas

– Paprastai atskiri rodikliai matuojami kiekybiškai
– Sudaromas bendras kiekybinis (!) indeksas
– Nubrėžiami „kokybiniai“ rėžiai ≈ socialinės klasės

• Problemos:
– Kiekybinio indekso rėžiai → subjektyvu
– Indeksas suniveliuoja atskirų rodiklių skirtumus (vidurkis)
– Vienmatis indeksas (ekonomika vs prestižas vs politika?)
– Kas lemia poziciją? Kokios susijusios konfliktų linijos?
– Asmeninė padėtis, o ne soc. struktūros elementai



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip padėtis gamybos 

priemonių atžvilgiu (Marx, Wright)
• Savininkai (kapitalistai) išnaudoja darbininkus etc.

– „Amžinas“ kapitalistų ir darbininkų interesų konfliktas

• Problemos:
– Visada yra tarpinių klasių (amatininkai, smulkieji 

verslininkai)
– Paslaugų sektoriaus išaugimas
– Kapitalo (savininkų) „išskydimas“ (XVIII ir XXI am. 

kapitalizmas)
– Kada gi ateis kapitalizmo žlugimas?
– Marksizmo žlugimas?



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip padėtis gamybos 

priemonių atžvilgiu (Marx, Wright)
• Wrighto neomarksistinė 12 klasių schema:

– Gamybos priemonių savininkai - tradicinė (marksistinė) 
klasinės diferenciacijos ašis, kurioje dar išskiriami 
stambūs, vidutiniai ir smulkūs (darbuotojų nesamdantys) 
savininkai

– Ne-savininkai → papildomos skirstymo dimensijos
» Samdomo darbuotojo „organizacinio“ turto – valdžios 

kitiems – lygmuo (organizational assets)
» Samdomo darbuotojo „įgūdžių“ turto (skill assets), 

lygmuo („žmogiškasis kapitalas“)



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip padėtis gamybos 

priemonių atžvilgiu (Marx, Wright)
• Savininkai (kapitalistai) vs darbininkai
•

 



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip ekonominė padėtis 

daranti įtaką gyvenimo šansams (Weber)
• Du tokių padėčių tipai

– Turtinė arba nuosavybės padėtis (vok. Besitzlagen)
– Padėtis darbo jėgos rinkoje (vok. Erwerbslagen)

• Klasės yra tik ten, kur išsivystę rinkos santykiai
– Ten, kur rinkos santykių (beveik) nėra arba kur jų 

vaidmuo yra antraeilis (nekapitalistinėse visuomenėse), 
klasių nėra arba klasinis susiskirstymas yra antraeilis, 
palyginus su suskirstymu pagal prestižą (pvz., kastos) ar 
politinę galią (pvz., „partijos“) → kitas dvi Weberio 
išskirtas socialinio struktūrinimosi dimensijas



Socialinės klasės: kas tai?

• Trys skirtingos suvokimo tradicijos:
– Socialinė klasė, kaip ekonominė padėtis 

daranti įtaką gyvenimo šansams (Weber)
• Objektyvistinis (o ne kritinis) požiūris į klases

– Objektyvi socialinė klasė vs subjektyvus tapatinimasis su 
socialine grupe

• Priešprieša ir konfliktas tarp socialinių grupių, o ne 
socialinių klasių → socialinės klasės tik pagrindas

– Verslininkai ir kapitalistai „nekonfliktuoja“?
– Kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai „konfliktuoja“?

• Weberis neišplėtojo iki galo → iš principo neribotas 
kiekis klasių

– Kiekviena profesija – klasė?



Socialinės klasės: kas tai?

• Weberio paliktas iššūkis:
– Jeigu nenorime klasių tapatinti su atskiromis 

profesijomis, reikia būdo taip suskirstyti 
samdomų darbuotojų profesinę įvairovę, kad 
gautume kuo mažesnį skaičių klasifikacinių 
vienetų, kurių kiekvienas apimtų kuo daugiau 
profesijų, tarp kurių būtų kuo daugiau 
tarpusavio panašumų ir kuo daugiau skirtumų 
nuo profesijų, priklausančių kitiems 
klasifikaciniams vienetams



Socialinės klasės: kas tai?

• Eriksonas, Goldthorpe ir Portocarrero 
(EGP) pateikė (1979, 1992) atsakymą: 
– Darbdaviai

• Stambūs
• Smulkūs (pramonė/žemės ūkis)

– Savarankiškai dirbantys
• Pramonė/žemės ūkis

– Samdomi darbuotojai
• Tarnybos (service) santykis su darbdaviu
• Tarpinis santykis su darbdaviu

• Kontraktinis santykis su darbdaviu (pramonė/žemės ūkis)



Socialinės klasės: kas tai?
 



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP11:
• I → Aukštoji tarnautojų klasė 

– Aukšto lygmens specialistai, administratoriai ir 
valdininkai, stambių įmonių ir įstaigų vadovai, stambūs 
savininkai darbdaviai

• II → Žemesnioji tarnautojų klasė
– Vidurinio lygmens specialistai, administratoriai ir 

valdininkai; aukšto lygmens technikai, nedidelių įmonių ir 
įstaigų vadovai; ne-fizinį darbą dirbančių darbuotojų 
prižiūrėtojai

• IIIa → Aukštesnio lygmens ne-fizinio rutininio 
darbo darbuotojai administracijoje ir komercijoje

• IIIb → Žemesnio lygmens ne-fizinio rutininio darbo 
darbuotojai prekybos ir paslaugų sektoriuose



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP11:
• IVa → Smulkūs savininkai, amatininkai turintys 

samdomų darbuotojų (ne žemės ūkyje) (1,5)

• IVb → Smulkūs savininkai, amatininkai neturintys 
samdomų darbuotojų (ne žemės ūkyje) (1,8)

• IVc → Ūkininkai ir savarankiškai dirbantys žemės 
ūkyje (su samdomais darbuotojais ir be jų) (1,3)

• V → Žemesnio lygmens technikai, fizinį darbą 
dirbančių darbuotojų prižiūrėtojai (0,2)



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP11:
– VI → Kvalifikuoti fizinio darbo darbininkai (ne 

žemės ūkyje) (16,9)
– VIIa → Pusiau ir nekvalifikuoti fizinio darbo 

darbininkai (ne žemės ūkyje) (28,2)
– VIIb → Darbininkai žemės ūkyje, 

miškininkystėje, žvejyboje (6,9)



Socialinės klasės: kas tai?

• Priekaištai:
• 13 ar 11 klasių?

– I → stambūs darbdaviai ir aukšto lygmens tarnautojai 
(vadovai)

– IVc → Smulkūs darbdaviai ir savarankiškai dirbantys 
žemės ūkyje

• Pramonė vs. žemės ūkis → paslaugos?

• Viešas ir privatus sektorius?

• Ilgalaikiai bedarbiai ir niekada nedirbę?

• Autorių atsakymas:
• Instrument de travail/Work in progress :-)
• Gera žinia → (almost) anything goes? :-)



Socialinės klasės: kas tai?

• Išsamumas ir niuansai gerai, bet 
empirinėje analizėje nepraktiška → 
didžiąją schemą reikia (?) apjungti
– Paslaugų sektorius EGP sudarymo metu 

(1980-1990) nebuvo empiriškai gausus, todėl 
neišskirtas?

– EGP11 stambinimas:
• EGP7, EGP5, EGP3

– EGP7LT

• ESeC → Eurostat
– EGP11, tik VIIa+b, IVa+b ir ilgalaikiai bedarbiai + (dar) 

niekada nedirbę



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP7:
– I+II → Tarnautojai

• Specialistai, administratoriai ir valdininkai, aukšto 
lygmens technikai, įmonių ir įstaigų vadovai, 
darbdaviai, ne-fizinį darbą dirbančių darbuotojų 
prižiūrėtojai

– IIIa+IIIb → Ne-fizinio rutininio darbo 
darbuotojai (šiek tiek problemiška, žr. toliau)

• Tarnautojai be tarnybos santykio su darbdaviu

• Klerkai ir aptarnaujantis personalas 
administracijoje, komercijoje, prekybos ir paslaugų 
sektoriuose



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP7:
– IVa+IVb → Smulkioji buržuazija

• Smulkūs verslininkai ir amatininkai turintys arba 
neturintys samdomų darbuotojų (ne žemės ūkyje)

– IVc → Smulkūs ūkininkai ir savarankiškai 
dirbantys žemės ūkyje

• Turintys arba neturintys samdomų darbuotojų

– V+VI → Kvalifikuoti darbininkai
• Žemesnio lygmens technikai, fizinį darbą dirbančių 

darbuotojų prižiūrėtojai, kvalifikuoti fizinio darbo 
darbininkai (ne žemės ūkyje)



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP7:
– VIIa → Mažai kvalifikuoti darbininkai

• Pusiau ir nekvalifikuoti fizinio darbo darbininkai (ne 
žemės ūkyje)

– VIIb → Žemės ūkio darbininkai
• Darbininkai žemės ūkyje, miškininkystėje, 

žvejyboje



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP5:
– I-III → Baltosios apykaklės

• Nedirbantys fizinio darbo tarnautojai

– IVa+IVb → Smulkioji buržuazija
– IVc+VIIb → Žemdirbiai
– V+VI → Kvalifikuoti darbininkai
– VIIa → Mažai kvalifikuoti darbininkai



Socialinės klasės: kas tai?

• EGP3:
– I-IVb →  Nedirbantys fizinio darbo
– IVc+VIIb → Žemdirbiai
– V+VIIa → Dirbantys fizinį darbą

• EGP klasė yra pavadinimų, o ne rangų 
matavimo lygmens kintamasis
– Nėra vienmatis (skirstymas paremtas ne vienu 

požymiu)

• Stambus darbdavys → 10+ darbuotojų?



Socialinės klasės: kas tai?

• Padėtis darbo rinkoje ir darbovietėje pagal 
santykius su darbdaviu (priežiūros sudėtingumą 

ir žmogiškojo kapitalo specifiškumą):
– Su darbdaviu sieja „tarnybos santykis“ 

(service relationship) → I ir II klasės
• Aukščiausio lygio vadybininkai ir specialistai, 

stambių įmonių savininkai, patys vadovaujantys 
darbuotojams, laisvųjų profesijų atstovai

• Žemesnio rango vadybininkai ir specialistai, 
smulkūs savininkai, turintys nuo 1 iki 9 pavaldinių

• Sunku prižiūrėti, sudėtingi darbai (svarbi patirtis, 
specifinės žinios ir įgūdžiai, sunku pakeisti)



Socialinės klasės: kas tai?

• Padėtis darbo rinkoje ir darbovietėje pagal 
santykius su darbdaviu (priežiūros sudėtingumą 

ir žmogiškojo kapitalo specifiškumą):
– Su darbdaviu sieja paprasta darbo sutartis 

(labour contract) → IIIb, VI, VIIa, VIIb klasės
• Lengva prižiūrėti, paprasti darbai (prekybos ir 

paslaugų sektorių aptarnaujantis personalas, 
visokie darbininkai)

– Tarpinė padėtis → V (lengva prižiūrėti/specifinės 

žinios ir įgūdžiai („prarabas“) – pusiau darbininkai) ir 
IIIa (sunku prižiūrėti/paprasti darbai (policininkas) – 

pusiau tarnautojai) klasė



Socialinės klasės: kas tai?



EGP socialinės klasės: kaip?

• Gyventojų surašymų duomenys arba 
statistikos tarnybų duomenys
– Kol kas nėra arba neprieinama

• Reprezentatyvios apklausos:
• Kintamieji, kurie leidžia nustatyti žmogaus profesiją 

(pagal ISCO) yra ISSP ir ESS tyrimuose
– Dirba savarankiškai, šeimos versle ar samdomas 

darbuotojas/-a
– Ar ir kiek turi pavaldinių
– Keli atviri klausimai apibūdinantys esamą/buvusį darbą 

(taip pat kiti, „pagalbiniai“ klausimai, pvz., išsilavinimas)
– Neapima niekada nedirbusių (dar nedirbusių)



EGP socialinės klasės: kaip?

• Įvairūs tyrėjai yra sukūrę įrankių, kaip 
ISCO klasifikaciją paversti EGP11 
socialinėmis klasėmis:
– Harry Ganzeboom (nuoroda)

• Lietuvoje nuo 2008 ir 2010 m. turime ESS 
ir ISSP (žr. žemiau nuorodas)
– ISSP → duomenys, ESS → duomenys

• Laikas empirinei analizei :-)
– ESS 4 banga (Lietuvoje 2009 m. pabaiga – 

2010 m. pradžia) (nuoroda)

http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/ismf/..%5Cisco08%5Cindex.htm
http://www.issp.org/
http://zacat.gesis.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://ess.nsd.uib.no/
http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0150


Socialinės klasės Europoje
• Pradžiai skaičiai (%) apie Lietuvą

Klasė EGP11 EGP7 EGP5 EGP3

I 13,2
30,8

43,1

46,4

II 17,6

IIIa 4,3
12,3

IIIb 8,0

IVa 1,5
3,3 3,3

IVb 1,8

V 0,2
17,1 17,1

45,3VI 16,9

VIIa 28,2 28,2 28,2

VIIb 6,9 6,9
8,2 8,2

IVc 1,3 1,3



Socialinės klasės Europoje

• Lyginant Europos (ESS4 tirtų šalių tarpe) mastu
– Lietuvoje viena iš mažiausių nedirbančių 

fizinio darbo klasių (EGP3) Europoje („lyderė“ - 

Olandija (76,3 %), „autsaiderė“ - Turkija (44,3 %))
– Lietuvoje viena iš didžiausių dirbančių fizinį 

darbą klasių (EGP3) Europoje („lyderė“ - Vengrija 

(48,0 %), „autsaiderė“ - Olandija (21,4 %))
– Lietuvoje viena iš didžiausių žemdirbių klasių 

(EGP3) Europoje („lyderė“ - Turkija (12,1 %), 

„autsaiderė“ - Jungtinė Karalystė (1,3 %))



Socialinės klasės Europoje

• Lyginant Europos (ESS4 tirtų šalių tarpe) mastu
– Tolesniems bendriems statistiniams 

palyginimams atlikti naudosime kintamųjų 
atitikties analizę (correspondence analysis)

• Tinkamiausia turint kryžmines lenteles arba du 
kokybinius kintamuosius (šalis/EGP soc. klasė)

• Išskirtų EGP klasių n (tam tikrai klasei priskirtų 
respondentų skaičius) kryžminėje lentelėje pagal 
šalis (šalis/EGP soc. klasė) sunormuotas: šalies 
N=1500 (iš viso 30 šalių)



Socialinės klasės Europoje



Socialinės klasės Europoje



Socialinės klasės Europoje



Socialinės klasės Europoje
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Socialinės klasės Lietuvoje

• Atlikdami „klasinę analizę“ Lietuvoje 
naudosime modifikuotą EGP7 klasifikaciją:
– I → Aukštoji tarnautojų klasė (13,2 %)
– II → Žemesnioji tarnautojų klasė (17,6 %)
– IIIa+IIIb → Ne-fizinio rutininio darbo 

darbuotojai (12,3 %)
– IVa+IVb → Smulkioji buržuazija (3,3 %)
– V+VI → Kvalifikuoti darbininkai (17,1 %)
– VIIa → Mažai kvalifikuoti darbininkai (28,2 %)
– IVc+VIIb → Žemdirbiai (8,2 %)



Socialinės klasės Lietuvoje

• „Klasinei analizei“ atlikti naudosime 
(daugelio) kintamųjų atitikties analizę 
((multiple) correspondence analysis)
– Geriausiai tinka tyriminėje situacijoje 

(alternatyva – logtiesiniai modeliai), nes klasių ir 
daugelis kitų kintamųjų kokybiniai

• Tirsime klasinės struktūros sąryšius su:
– Socialinėmis ir demografinėmis 

charakteristikomis:
• Lytis, amžius, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, 

pajamos (deja, tik namų ūkio)



Socialinės klasės Lietuvoje

• Tirsime klasinės struktūros sąryšius su:
– Socialiniais šansais ir orientacijomis

• Kvalifikacijos kėlimas, ilgalaikės bedarbystės 
patirtis, bedarbystės grėsmė, n. ū. pajamų 
vertinimas, ekonominis saugumas, sveikata, 
pasitenkinimas gyvenimu ir ekonomika

– Politinėmis orientacijomis
• Domėjimasis politika
• Politinės sistemos vertinimas (demokratija, 

Seimas)

• Balsavimas

• Ideologinės orientacijos



Socialinės klasės Lietuvoje
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Klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Vyras
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Lytis

Daugelio kintamųjų atitikties analizė su Barto matrica ir pataisytomi
tikrinėmis reikšmėmis bei standartine sprendinio normalizacija
1 dimensija (horizontali) paaiškina 49,9%, o 2 (vertikali) - 12,7% inercijos

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Amžius

Daugelio kintamųjų atitikties analizė su Barto matrica ir pataisytomi
tikrinėmis reikšmėmis bei standartine sprendinio normalizacija
1 dimensija (horizontali) paaiškina 49,9%, o 2 (vertikali) - 12,7% inercijos

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Gyvenamoji vieta

Daugelio kintamųjų atitikties analizė su Barto matrica ir pataisytomi
tikrinėmis reikšmėmis bei standartine sprendinio normalizacija
1 dimensija (horizontali) paaiškina 43,9%, o 2 (vertikali) - 12,7% inercijos

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Vidurinis
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Išsilavinimas

Daugelio kintamųjų atitikties analizė su Barto matrica ir pataisytomi
tikrinėmis reikšmėmis bei standartine sprendinio normalizacija
1 dimensija (horizontali) paaiškina 43,9%, o 2 (vertikali) - 12,7% inercijos

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Bendros mėn. namų ūkio pajamos

Daugelio kintamųjų atitikties analizė su Barto matrica ir pataisytomi
tikrinėmis reikšmėmis bei standartine sprendinio normalizacija
1 dimensija (horizontali) paaiškina 43,9%, o 2 (vertikali) - 12,7% inercijos

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra
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Kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai
ar seminarai per pastaruosius 12 mėn.

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su profesiniu tobulėjimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje

ii

iva+b

v+vi

i

iiia+b
viia viib+ivc

Ne

3-11mėn/>5m

3-11mėn/<=5m

>=12mėn/>5m

>=12mėn/<=5m

-.
5

0
.5

1
1

.5
2

 d
im

e
ns

ija
 (

1
6,

1
%

)

-1 -.5 0 .5 1
1 dimensija (75,0%)

Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Ar buvo bedarbis/-ė ir ieškojo darbo ilgiau nei 3 mėn.

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su ilgalaikės bedarbystės patirtimi
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Ar 12 mėn. bėgyje gali tapti bedrabiu/-e bent 4 savaites

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su bedarbystės grėsmės suvokimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Bendrų namų ūkio pajamų vertinimas

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su namų ūkio pajamų vertinimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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12 mėn. bėgyje gali pritūkti pinigų būtinoms išlaidoms

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su ekonominio saugumo suvokimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Subjektyvus sveikatos vertinimas

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su sveikatos vertinimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Pasitenkinimas demokratija Lietuvoje (0 - visiškai ne; 10 - visiškai taip)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su politinės sistemos vertinimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje

v+vi

viib+ivc

ii
iva+b

iiia+bviia

i

0-3

4-6

7-10
-.

5
0

.5
1

1
.5

2
 d

im
e

ns
ija

 (
8

,9
%

)

-1.5 -1 -.5 0 .5
1 dimensija (91,1%)

Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Pasitenkinimas Lietuvos ekonomine situacija (0 - visiškai ne; 10 - visiškai taip)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su ekonominės situacijos vertinimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su domėjimusi politika
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Pasitenkinimas demokratija Lietuvoje (0 - visiškai ne; 10 - visiškai taip)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su politinės sistemos vertinimu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Pasitikėjimas Seimu (0 - visiškai ne; 10 - visiškai taip)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su pasitikėjimu politinėmis institucijomis
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Už kurį kandidatų sąrašą balsavo per 2008 m. Seimo rinkimus

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su partine tapatybe
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje

iiv+vi

iva+b

i

viia
viib+ivc

iiia+b

0-3

4-6

7-10

-.
5

0
.5

1
1

.5
2

 d
im

e
ns

ija
 (

2
6,

2
%

)

-.6 -.4 -.2 0 .2 .4 .6
1 dimensija (73,8%)

Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Pozicija kairės-dešinės skalėje (0 - Kairė; 10 - Dešinė)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su ideologine orientacija
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Valdžia turi: mažinti/didinti mokesčius ir skirti mažiau/daugiau
lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms
(0 - stipriai sumažinti mokesčius; 10 - stipriai padidinti mokesčius)

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su socialinės ir mokesčių politikos prioritetais
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Pajamų apmokestinimo prioritetas

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su mokesčių politikos prioritetais
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Socialinės klasės Lietuvoje
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Lietuvos visuomenės klasinė struktūra pagal 7 klasių schemą

Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip jie nori

Atitikties analizė su standartine sprendinio normalizacija

Europos socialinio tyrimo 4 bangos duomenys (2008-2009 m.)

su moraliniu liberalizmu
Lietuvos visuomenės klasinės struktūros sąryšiai



Ačiū už dėmesį, laukiame komentarų ir 
pastabų!

zenonas.norkus@fsf.vu.lt

vaidas.morkevicius@ktu.lt

mailto:zenonas.norkus@fsf.vu.lt
mailto:vaidas.morkevicius@ktu.lt
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