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ABSTRACT 

The relevance of class, and class analysis, is still a matter of dispute in social 
sciences. Some claim that class is passé whereas others think that class analysis still 
has a purpose for the understanding of contemporary society. The main objective of 
this dissertation is to study the subjective class identification and the importance of 
this identification for social attitudes and leisure habits. Class identification is a 
significant, yet often neglected, area of research in the study of social class and 
stratification. The aim of this thesis has been to explore in what way the Swedish 
citizens perceive their own place in the structure of stratification. This thesis is based 
on three Swedish surveys, collected between 1993 and 2000.  
 
The theoretical framework includes theories of class and identity where class 
identity is discussed as a significant part of the social identity that is interweaved 
with other identities such as gender. How class identity is constructed and related to 
different attitudes and behaviour is seen as influenced by the social context, 
particularly by political organizations and institutions.  
 
The results show that a vast majority of the citizens think that Sweden is still a class 
society and can place themselves in this structure. The most important sources for 
this identification are the objective class position and the class position of the father 
during childhood and adolescence. Identification with the working class is to a 
higher extent connected with a view that the differences in living conditions are too 
high, that the differences in the possibility to advance in the Swedish society are 
unequal and that the gap in income should decrease. This standpoint is nearly as 
common for people who identify with the working class irrespective of a socialistic 
or non- socialistic position. The results also show that class identification is related 
to the level of participation in different leisure activities. Identification with the 
middle class is connected with a higher degree of participation in a variety of 
activities, especially in highbrow culture such as theatre and opera.  
 
An important conclusion is that class is still a matter of fact and that class identity is 
related to different areas, such as political preferences, social attitudes and leisure 
habits. In the conclusion it is discussed that the relevance of class identification in 
the future is highly dependent on how class in the political and ideological sphere is 
formulated and attached with different attitudes, and if class is expressed as a 
positive source in the construction of the social identity.  
 
Keywords: class, class identity, social identity, social attitudes, leisure habits, 
highbrow culture, Sweden. 





Förord

Här sitter jag nu, våren är i luften och jag närmar mig slutet på detta avhand-
lingsarbete. Det är många och skiftande känslor som sköljer över mig när jag 
tänker tillbaka på de dryga fem år som ägnats åt denna avhandling. Den 
övergripande känslan är dock att dessa år gått fort, rent av hisnande fort, och att 
det varit ett intressant och lärorikt arbete många stunder.

Det är många personer som varit betydelsefulla under arbetet med denna 
avhandling, i olika skeden och på olika sätt, men vars hjälp och stöd varit 
ovärderlig. Först vill jag rikta ett varmt tack till min handledare, Göran Cigéhn, 
som både väckt och närt mitt intresse för den subjektiva dimensionen av 
klasstillhörigheten och visat ett outtröttligt stöd och engagemang. Att skriva en 
avhandling kan stundom känna som ett ensamt arbete. Jag vill därför tacka mina 
kollegor på Sociologiska institutionen för att ha gjort dessa år till en trevlig och 
stimulerande arbetsplats att vara på, samt tacka alla som läst och kommenterat 
mitt arbete vid seminarier och andra sammanhang. Ett särskilt tack till Jonas 
Edlund som vid mitt slutseminarium gav mig massor av värdefulla kommentarer 
och nya perspektiv på det jag skrivit. Utan finansiering hade inte detta arbete 
varit möjligt att genomföra, därför vill jag rikta ett tack till Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) för finansiering av de två första 
projekten och Riksbankens Jubileumsfond för finansiering av det tredje 
projektet.

Utan alla intressanta diskussioner och roliga stunder hade denna avhandling 
varit så mycket svårare att skriva. Jag vill tacka ytterligare några personer som 
bidragit med inspiration, glädje och gemenskap: Anna-Lena Almqvist för alla 
trevliga lunchdiskussioner och för ditt stora stöd och engagemang; Åse Östling 
för kloka råd och trivsamma stunder; Dietmar Rauch för uppiggande samtal och 
för dina utmaningar både på, och utanför, badmintonplanen; Ingrid Schild för 
gemensamma resor och delade musikaliska upplevelser. 

Slutligen vill jag visa min tacksamhet till min familj och alla vänner som fått 
mig att inse att avhandlingsarbetet är en begränsad del av livet. Leif, tack för din 
kärlek och omtanke! 

Avhandlingen tillägnas minnet av min mamma Margareta. 

Umeå i april 2005
Lena Karlsson
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Om ordet klass har gått oss i blodet, så måste det även tänkas
ha haft någon verkan. Det måste på ett eller annat sätt ha
format människors känslor, tankar och handlingar. 

                                                                                               (Segerstedt & Lundquist 1955: 256) 



1 Introduktion

Klassbegreppet tillhör ett av de områden som ofta är föremål för livliga 
diskussioner. Inom den akademiska sfären förekommer skilda meningar om 
klasstillhörighetens betydelse där åsikterna går från dem som anser att klass-
begreppets innebörd försvann i det postmoderna samhällets inträde medan andra 
anser att klass fortfarande är viktigt, eller rent av viktigast, för att förstå 
skillnader i människors livschanser. Klassbegreppets relevans är även en 
omstridd fråga inom den politiska och offentliga sfären medan det finns ett 
tomrum när det gäller huruvida medborgarna själva upplever klass som en 
realitet i dagens samhälle. Vare sig man anser att klassbegreppet är något som 
tillhör det förgångna eller är relevant i dagens samhälle så väcker det många 
gånger en rad känslor och funderingar hos människor. Detta avhandlingsarbete 
har som sitt huvudsakliga syfte att studera hur klassbegreppet finns förankrat i 
människors medvetande och vilken betydelse den subjektiva klasskänslan har 
för individens attityder och agerande. För att närma mig denna förståelse har jag 
valt att vidga klassperspektivet genom att tillföra den, inom forskningen relativt 
outnyttjade, subjektiva och egendefinierade klassaspekten: klassidentiteten. Hur 
individer uppfattar sin sociala verklighet och sin egen position i denna är inte 
med nödvändighet samma sak som hur den yttre verkligheten är beskaffad, även 
om dessa två verkligheter överlappar varandra. Det är just i spänningsfältet 
mellan dessa två verkligheter som fokus för arbetet ligger; i vilka situationer den 
ena verkligheten överskuggar den andre och blir av överordnad betydelse. 

Om klasstillhörigheten sträcker sig utanför arbetets väggar och påverkar 
individens uppfattning om sig själv och sin roll i samhället torde det även 
påverka individens attityder och handlande på en rad olika områden. Några av 
dessa områden kommer således att vara i fokus för det avhandlingsarbete som ni 
nu har framför er, nämligen: hur klassidentiteten sammanhänger med uppfatt-
ningar om klassamhällets beskaffenhet, sociala attityder samt fritids- och kultur-
vanor. Innan vi ställer dessa områden i fokus bör något sägas om varför 
klassbegreppet är en relevant utgångspunkt för denna studie. 
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1.1 Klassbegreppets relevans? 

Class is an adjective, not a noun
(Resnick & Wolff 1987: 159)

Inledningsvis anser jag att det är nödvändigt med en utförligare diskussion om 
klassbegreppet och vilken betydelse det har i detta sammanhang. Varför är det 
intressant att studera skillnader i attityder och vanor hos olika sociala klasser? 
Det vill säga är det fortfarande relevant att se klass som en betydelsefull 
skiljelinje och att tala om klasser i termer av exempelvis arbetarklass, 
medelklass och överklass? Denna fråga ställs i ljuset av de begrepp som de 
senaste åren använts för att beskriva dagens samhälle: det postindustriella 
samhället, tjänstesamhället, IT-samhället, kunskapssamhället, nätverkssam-
hället, det postmoderna samhället för att nämna några. Dessa begrepp bottnar i 
en föreställning om att vi nu har gått in i en ”ny” era där andra mekanismer och 
skiljelinjer tycks råda än i det ”gamla” klassamhället. Därmed skulle klasstill-
hörigheten inte längre ha samma (eller överhuvudtaget någon) betydelse för de 
egna levnadsvillkoren och dess empiriska relevans skulle tillhöra en svunnen tid. 
Följande citat av Clark & Lipset är sammanfattande för många av de före-
ställningar som råder angående klasstillhörighetens minskade betydelse:  

New patterns of social stratification are emerging. The key trend could be described 
as one of ‘fragmentation of stratification’: the weakening of class stratification, 
especially as shown in distinct class differentiated life styles; the decline of economic 
determinism, and the increased importance of social and cultural factors; politics less 
organised by class and more by other loyalties; social mobility less family-
determined, more ability and educational-determined. 

(Clark & Lipset 1996: 48) 

Tankegången är att genom en fragmentisering av samhällets klasstruktur 
kommer möjligheterna för individernas fria val att öka och individuella sär-
intressen blir alltmer överordnade de kollektiva. Men många nutida svenska 
studier visar att klass fortfarande är såväl en verklig som betydelsefull 
förklaringsfaktor till skillnader på en rad områden: t ex i upplevelse av arbets-
situationen (Mats Johansson 2001); i val av utbildning (Erikson & Jonsson 
1994; Trondman 1994); för den sociala mobiliteten (Erikson & Goldthorpe 
1993); konsumtionsmönster (Bihagen 2000), sociala attityder (Svallfors 2004), 
och det egna identitetsskapandet (Berggren 2001). Utifrån detta anser jag att det 
fortfarande är såväl relevant som nödvändigt att studera olika sociala förhållan-
den utifrån ett klassperspektiv innan man dömer ut dess bidragande förklarings-
värde till sociala skillnader. Enligt Clark & Lipset skall klasstillhörigheten bli av 
allt mindre betydelse i synnerhet för individers livsstilar (se citat ovan). Då 
framförallt fritiden utgör en central arena där livsstilar skapas och tar sig uttryck 
kommer jag genom denna studie att försöka utröna huruvida ovanstående 
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författares resonemang har empiriskt stöd. Det är även en tveksam slutsats att 
säga att klasskillnaderna håller på att försvinna på basis av att livsstilarna mellan 
de olika klasserna blivit allt mindre påtagliga. Klasstillhörigheten berör så 
många andra områden än de som handlar om livsstilar, t ex hur makt och 
inflytande fördelas i arbetslivet och samhällslivet i stort, även om de yttre 
tecknen på klasstillhörighet blivit mindre synbara. 

En annan aspekt som brukar lyftas fram gällande ”klassernas död” är tesen att 
arbetarklassen minskar och tjänstesektorn ökar och som ett resultat av detta 
skulle arbetarklassen (den kvarvarande) ha upphört att existera som social 
kategori (med gemensamma värderingar och livsvillkor). Denna allmänna 
föreställning återfinns även hos förespråkare för post-industriella teorier som 
Bell (Bell 1974). Föreställningen ter sig tämligen svårmotiverad i ljuset av att 
arbetsförhållandena i framförallt de yrken som dominerar bland de lägre 
tjänstemännen visar på många likheter med dem vi förknippar med arbetar-
klassen (d v s låg grad av autonomi och låg kontroll över den egna arbetssitua-
tionen). Räknar vi här in många yrken inom omsorg och service (vårdbiträden, 
butikspersonal, restaurangpersonal mm) där graden av kontroll och inflytande 
över den egna arbetssituationen är låg inser vi snart att arbetarklassens storlek 
expanderar i rask takt till nivåer som starkt talar emot arbetarklassens påstådda 
utdöende. Att vi idag inte längre pratar i termer av arbetare och arbetarklass i 
samma utsträckning som tidigare bidrar även det till föreställningen om arbetar-
klassens utdöende. Göran Cigéhn har uttryckt det på följande sätt: 

Arbetarklass i dagens samhälle med ett starkt differentierat yrkesliv har heller inte 
samma vare sig språkliga eller sociala innebörd som tidigare. Yrkesbeteckningar med 
sammansatta ord med ledet ”-arbetare” (t ex fabriksarbetare, metallarbetare) blir allt 
mindre vanliga och förekommer nästan inte alls i arbetarklassyrken inom offentlig 
sektor eller service. … Klasskampspolitiken och –retoriken har sedan länge 
försvunnit från dagordningen. I dag heter det löntagare, de breda löntagargrupperna 
osv. Fackliga uttryck som kollektivavtal och kollektivanställda håller på att försvinna 
och arbetsgivarna talar hellre om ”medarbetare” än om arbetare och tjänstemän. 
Klassgränserna suddas även på detta sätt ut i språkligt avseende.

(Cigéhn 2001: 13-14) 

Svallfors använder begreppet deartikulering för att beskriva den utvecklings-
tendens som kännetecknar den politiska diskursen där klassbegreppet kommit att 
minska i betydelse. Detta kommer framförallt till uttryck i det socialdemokra-
tiska partiet där klass utgjort en grundsten i politiken men nu fått en allt mer 
undanskymd roll (Svallfors 2004). Klassernas påstådda ”utdöende” är inget nytt 
fenomen utan har varit ett ständigt återkommande tema, om än med varierande 
styrka, såväl inom sociologin och andra discipliner som i den allmänna 
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debatten1. Argumenten för klassbegreppets minskade betydelse har varit, och är 
fortfarande, att begreppet inte längre är av samma relevans för att förklara 
olikheterna i samhället2. Men likväl som det finns förespråkare för dessa 
perspektiv finns det forskare som anser att det är för tidigt att räkna bort 
betydelsen av klass. Den engelska sociologen Beverley Skeggs är en av dem 
som anser att klasstillhörigheten fortfarande har en avgörande betydelse för 
individens levnadsvillkor, hon menar att:

En stor del av det postmodernistiska teoretiserandet avfärdar klass som ett 
strukturalistiskt begrepp, en modernistisk relik som helt saknar tillämpbarhet när vi 
nu förmodas kunna färdas genom skillnader som inte belamras av vare sig struktur 
eller ojämlikhet. Begreppet skillnad har på många håll fått ersätta ojämlikhet.  

(Skeggs 2000: 18) 

Utifrån synen på det postmoderna samhället förväntas klasstillhörighetens 
betydelse att minska och individernas möjligheter för fria val att öka (Beck 
1992). Eftersom de sociala klassernas existens inte visat tydliga tecken på att 
lösas upp så anser man snarare att det är de sociala och kulturella effekterna av 
klasstillhörigheten som kommer att bli allt mindre påtagliga, så som klass-
bakgrundens betydelse för den egna klasstillhörigheten och livsstilarnas 
samband med klass (se te x Clark & Lipset 1996). De australiensiska 
sociologerna Pakulski & Waters vill i sin studie ”The Death of Class” gå så 
långt som att säga att klass inte längre har någon märkbar betydelse i dagens 
samhälle (Pakulski & Waters 1996). Pakulski & Waters studie framhåller 
klassbegreppets minskade betydelse såväl som social kategori som gällande dess 
effekter och inleder sin bok med lovordet: ”This book confirms the good news 
that class has collapsed and is decomposing, leaving only the merest traces of 
its effects.” (Pakulski & Waters 1996: 7 för liknande diskussioner se bl a Clark 
& Lipset 1996, Thus Pahl 1989). Den amerikanske sociologen Paul W Kingston 
anser att klassteorin är såväl förlegad och obruklig som skadlig för det humani-
tära samhällets utveckling och har valt att avsluta sin bok, ”The Classless 
Society”, med något som i det närmaste är att betrakta som ett avskedstal: 

In part, our ability to have a humane future depends on our willingness to set aside 
outmodes ideas and their related hopes. We should focus on the forms of inequality – 
some old, some new; some understood, some not – that are real and consequential. 
Class theory: RIP. 

(Kingston 2000: 234) 

                                          
1 På senare tid tycks frågan om klass åter ha aktualiserats inom den allmänna samhällsdebatten vilket kommer till 
uttryck i såväl tidningsartiklar, nyhetsprogram som debattprogram. 
2 Redan 1959 skrev Robert Nisbet i Pacific Sociolocial Review att klass var ”…nearly useless for the 
clarification of data of wealth, power, and social status in contemporary United States and much of Western 
society in general” (Nisbet 1959: 11). 
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I samband med den komplexitet som kommer fram i diskussioner kring klass är 
det särskilt viktigt att betona vilka aspekter av klass som avses, både när det 
gäller klasstillhörighetens fortsatta, avtagande eller utdöende betydelse. Att det 
råder oenighet kring hur själva klassbegreppet bäst bör definieras har visat sig 
genom historien men det finns även stora meningsskiljaktigheter kring vilka 
aspekter av klass som fortfarande anses verksamma. Bihagen undersöker i sin 
studie ”The Significance of Class” klasstillhörighetens betydelse i Sverige, 
främst för den sociala rörligheten och konsumtionsmönstren. De aspekter av 
klasstillhörigheten som förs fram i studien är ekonomiska, sociala och kulturella,
där de första appellerar till den snedfördelning av resurser som är samman-
kopplad med position på arbetsmarknaden medan den andra avser social 
rörlighet mellan klasser och den sista slutligen avser de mer svårfångade 
aspekter av klasstillhörighet så som klasspecifika normer, värderingar och vanor 
(Bihagen 2000).

I och med att klassbegreppet kan fångas i olika dimensioner kan även kritikerna 
av klasstillhörighetens betydelse sorteras in under dessa olika aspekter. Även om 
de finns de som menar att de ekonomiska aspekterna av klasstillhörigheten blir 
av allt mindre betydelse så är det främst de kulturella aspekterna av klass som 
ifrågasätts. Pakulski & Waters är särskilt kritiska till betydelsen av de kulturella 
aspekterna av klasstillhörigheten, d v s att individer med likartade strukturella 
positioner utvecklar ett slags ”kollektivt medvetande” och därmed liknande eller 
gemensamma preferenser och handlingsmönster (Ibid: 4). I stället förklaras 
skillnaderna som resultatet av individernas egna val av livsstilar, val som 
därmed skulle vara fristående och oberoende av klasstillhörigheten. En viktig 
fråga kvarstår dock; om nu livsstilarna är resultatet av individernas fria val 
varför visar sig då klasstillhörigheten fortfarande ha ett nära samband med såväl 
livsstilar, smaker, intressen, vanor som preferenser? Här framgår att det finns 
vissa empiriska luckor i klasskeptikernas resonemang. Även om det svenska 
samhället har genomgått en rad förändringar de senaste hundra åren med ökad 
välfärd, förbättrad boendestandard, bättre utbildningsmöjligheter och ökade 
inkomster så uppstår såväl gamla som nya skiljemönster med förankring i 
klassernas olikartade levnadsvillkor. Den viktigaste frågan borde istället vara 
varför klass, trots alla förbättringar i levnadsvillkor fortfarande är av central 
betydelse för individens handlingar, preferenser och beteendemönster? Även om 
kritikerna ser klass som en förlegad teoretisk konstruktion så är dess effekter
fortfarande såväl verksamma som påtagliga inom många områden och där ett 
betydande problem med deras argumentation är att de sällan utgår från 
empiriska sakförhållanden. 

Att klasstillhörigheten fortfarande har ett nära samband med beteenden och 
vanor betyder därmed inte att dagens samhälle är identiskt med gårdagens, 
förändringar sker kontinuerligt samtidigt som många sociala förhållanden 
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ständigt reproduceras. Samhällstyper avlöser inte varandra, snarare överlappar 
de varandra där vissa sociala fenomen hänger sig kvar samtidigt som nya 
uppstår. I stället för att beskriva dagen samhälle som något ”nytt” i och med en 
ökad tjänstesektor och informationsteknologins stora landvinningar kan dessa 
förändringar snarare förstås som bidrag till samhällets utveckling och 
framskridande. Även om arbetarklassens sammansättning utifrån bland annat 
kön, ålder och etnicitet har förändrats sedan industrialismens genombrott fram 
till dagens så kallade post-industriella samhälle så behöver det inte automatiskt 
medföra att arbetarklassen upphört att existera som social kategori. Genom 
minskningen av de ”klassiska” industriarbetena inom tillverkningsindustrin, 
arbetskraftinvandringen under 60 och 70-talet samt kvinnornas omfattande 
inträde på arbetsmarknaden under 70-talet förändrades däremot sammansätt-
ningen inom arbetarklassen (Ahrne 1995).3

Utifrån dessa två motsatta ståndpunkter; att klass fortfarande är av betydelse och 
att klasstillhörigheten spelat ut sin roll, blir det än mer angeläget att studera olika 
klassers sociala attityder och agerande på fritiden. För om det senare antagandet 
stämmer borde i synnerhet fritiden vara ett av de centrala områden där effekten 
av klasstillhörigheten skulle bli av allt mer underordnad betydelse eftersom 
individen förväntas handla utifrån fria val och individuella intressen. Huruvida 
klasstillhörigheten i allmänhet och klassidentiteten i synnerhet kan tjäna som 
förklaringsfaktorer till skillnader vad gäller individens agerande på fritiden, syn 
på klassamhället och sociala attityder blir därmed denna studies centrala frågor 
att försöka besvara.  

Föreliggande studie bygger på datamaterial insamlat av Statistiska Centralbyrån 
(SCB) på uppdrag av Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. 
Insamlingen har skett vid tre tidpunkter: 1993, 1997 och 2000 vilket medför att 
eventuella förändringar över tid kan, och kommer, att studeras4. Dessa 
tidsperioder symboliserar också några av de samhällsförändringar som skedde 
under 1990-talet i form av social nedrustning och ekonomiska kriser vilka 
medförde att förhållanden i människors livsvillkor och vardag delvis ändrades 
(se t ex Fritzell & Lundberg Kommittén Välfärdsbokslut/SOU 2000: 41). Det är 
därmed intressant att studera vad dessa förändringar medfört för individens 
vardagssituation och, i förhållande till detta arbete, vilken betydelse de har haft 
för de frågor som här avses att studera.

                                          
3 Schumpeter har använt denna liknelse för att illustrera klassernas existens från en tid till annan: ”…a class or a 
status-stratum is like a bus or hotel – always full, but of different people.” (Schumpeter 1955 ur Runciman 1966: 
97). 
4 För utförligare diskussioner angående datamaterial, urvalsmetoder, statistiska analysmetoder mm, se kapitlet 
”Metodologiska förfaringssätt och överväganden”.      
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1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar

I detta avsnitt kommer studiens huvudsakliga syften och frågeställningar 
presenteras och de centrala begreppen att ges en inledande definition. Avsnittet 
avslutas med en disposition av studiens följande kapitel och tillhörande avsnitt. 

Avhandlingens övergripande syften kan sammanfattas i följande tre punkter, 
vilka senare följs av en utförligare presentation:  

x Att studera klass som en nutida källa för identitet och samhörighet. 
x Att utröna hur den subjektiva klasstillhörigheten sammanhänger med 

olika attityder och föreställningar angående det nuvarande, gångna och 
framtida samhället. 

x Att utröna hur den subjektiva klasstillhörigheten sammanhänger med 
olika vanor och beteenden kopplade till fritidens och kulturens område. 

Ett första syfte med denna avhandling är att studera hur klass finns förankrat i 
människors medvetande och vilken position man själv tilldelar sig i klasstruktu-
ren. Frågor som kommer att vara centrala är om synen på klass och den egna 
klasspositionen förändrats under nittiotalet och fram till det nya seklets början. 
Uppvisar medborgarnas upplevelse av klass stabila mönster eller kan det skönjas 
en förändring, som skulle stödja klasskeptikernas resonemang, där klass får en 
allt mindre betydelse för människors vardagsupplevelse och identitet? Vilken 
samhällsklass en individ identifierar sig med kan tänkas hänga samman med ett 
flertal faktorer, där den objektiva klasstillhörigheten är en. Utrymme kommer 
även ges åt vilka andra förhållanden som kan påverka känslan av såväl 
arbetarklass- som medelklassidentitet (t ex utbildningsnivå, klassbakgrund och 
inkomst). Andra frågor som kommer att belysas i samband med uppfattningen 
av klass är vilka faktorer medborgarna anser konstituerar klass, d v s vad det är 
som gör att en person tillhör en viss samhällklass samt vilken betydelse klasstill-
hörigheten har för hur man anser att makt och samhällsinflytande fördelas. 
Dessa senare frågor är ett relevant komplement till frågan om klassidentitet 
eftersom de för det första visar på vilken social betydelse man tillmäter klasstill-
hörigheten. För det andra speglar de synen på huruvida klasstillhörigheten är 
något man själv kan påverka eller är något som styrs av faktorer som arv 
och/eller uppväxtmiljö.  

Det sätt på vilket klass finns förankrat i människors medvetande kan tänkas få 
konsekvenser för hur man ställer sig i olika samhällsrelaterade frågor. Som ett 
andra syfte skall därför uppfattningen om klassamhällets beskaffenhet ställas i 
relation till frågor gällande sociala attityder som ’social rättvisa’ och ’framtida 
samhällsförhållanden’. Det intressanta är här att studera om individer som delar 
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en klassidentitet även överensstämmer i andra avseenden vilket skulle tyda på 
att klassidentiteten har en substantiell betydelse snarare än att vara en 
oreflekterad tillhörighet. Finns det exempelvis skillnader mellan individer med 
arbetarklassidentitet och medelklassidentitet i hur man ser på skillnaden i 
levnadsvillkor mellan människor i det svenska samhället och huruvida alla har 
samma möjlighet att komma framåt. Utöver frågor som dessa skall även mera 
familjerelaterade frågor studeras som vilken roll kvinnan bör ha i hemmet och 
huruvida skilsmässor bör/icke bör förekomma. I tidigare studier har klassidenti-
teten främst studerats i förhållande till politiska preferenser och frågor som mera 
direkt berör klassmässiga förhållanden. När det gäller den objektiva klasstill-
hörigheten finns däremot en uppsjö av studier som behandlat klasstillhörig-
hetens betydelse för ett bredare spektrum av attityder. Vad som saknas är flera 
studier som undersöker om även klassidentiteten sammanfaller med andra typer 
av attityder än de som konventionellt studerats. Här skall ett försök göras till att 
fylla något av detta tomrum. 

Det tredje syftet är att sammanföra klasstillhörigheten med ett av de områden 
som av många anses vara en arena där individens fria val kommer till uttryck; 
nämligen fritidens och kulturens område. Att de sociala klasserna fortfarande 
uppvisar skillnader i fritidsutövande har framkommit i ett flertal studier. I en 
nyutkommen rapport av Kulturrådet där svenska folkets fritids- och kulturvanor 
studerats framkom att skillnaderna mellan klassernas består för flertalet 
aktiviteter även om ett visst utjämnande skett (Kulturrådet 2002). Huvudinten-
tionerna här är att utröna i fall individens föreställningar om klass och den 
egendefinierade klasstillhörigheten kan tjäna som förklaring till handlandet på 
fritiden. Då det inte finns någon garanti för att en individs klassidentitet följer ett 
givet mönster utifrån den objektiva klasstillhörigheten är det även av intresse att 
studera vilka typer av aktiviteter som respektive klasskategori kan tjäna som 
förklaringsfaktor till. Är det exempelvis vissa typer av aktiviteter som bäst 
förklaras av klassidentiteten medan andra sammanhänger med den objektiva 
klasstillhörigheten? Finns det i så fall något mönster bland dessa aktiviteter?

I materialet som denna studie bygger på finns 21 frågor gällande individens 
deltagande i olika fritids- och kulturaktiviteter5. Till skillnad från många andra 
studier angående fritidsvanor bygger dessa frågor på subjektiva bedömningar 
angående det egna deltagandet, d v s om man själv anser sig deltaga ofta, ibland, 
aldrig osv och där inga yttre kriterier används (t ex ett visst antal gånger per 
månad/år.) Utöver att endast redogöra för vilka grupper av individer som utövar 
respektive aktivitet kommer stor vikt att läggas på de orsaker individerna har fått 
uppge till att de inte deltar i en viss aktivitet. Studien har inte som mål att göra 
en kartläggning av medborgarnas fritids och kulturvanor i gängse mening utan 
                                          
5 1993 års material bestod av 14 frågor, 1997 års material av 20. För utförligare diskussioner angående materialet 
se kapitlet ”Metodologiska förfaringssätt och överväganden”.  
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att fokusera på: 1) hur klasstillhörigheten sammanhänger med vissa typer av 
aktiviteter; 2) hur den i detta sammanhang outnyttjade variabeln klassidentitet 
kan tjäna som förklaring till eventuella olikheter mellan klasskikten; 3) att kunna 
sätta in dessa resultat i ett teoretiskt sammanhang. Inte heller har denna studie 
som mål att föreslå åtgärder för att få vissa grupper mer aktiva inom vissa 
aktiviteter eller att värdera de insatser (kulturpolitiska etc.) som gjorts i dessa 
syften. Ett avsnitt kommer dock att helt kort beröra kulturpolitikens historik och 
de kulturpolitiska målen men utan att göra anspråk på att ge framställningen en 
kulturpolitisk karaktär.

På vilket sätt kan då klassidentiteten vara av betydelse i detta arbete, eller med 
andra ord hur kan den samhällsklass en individ identifierar sig med tänkas 
påverka dennes attityder och fritidsvanor? Här finns inga enkla och raka svar att 
ge men likt andra grupper i samhället som en individ kan identifiera sig med 
torde även de sociala klasserna representera olika normer och värderingsmönster 
vilket i sin tur påverkar såväl attityder som beteenden. Vid studier av klass-
identitetens betydelse väcks frågan hur betydelsefull klassidentiteten är i 
förhållande till övriga identitetsbärande faktorer som kön, ålder, etnicitet och 
religion? En del av den kritik som riktats mot användandet av klassidentitet som 
analytisk variabel har just betonat dessa frågor och skeptikerna betvivlar klass-
identitetens förklaringsvärde i studier av preferenser, vanor etc (för exempel på 
denna kritik se redan nämnda Pakulski & Waters 1996: 126). Min uppfattning 
och intention är att det är en empirisk fråga att avgöra huruvida klassidentiteten 
har en självständig betydelse och kan tjäna som förklaringsfaktor till individers 
handlande och vanor. Innan vi närmar oss dessa frågor bör några grundläggande 
begreppsdistinktioner göras, nämligen den mellan objektiv, eller forskar-
definierad klasstillhörighet, och subjektiv, eller egendefinierad klasstillhörighet. 
Även om skillnaden kan framstå som enkel så är det av vikt att tydliggöra vad 
begreppen innebär samt hur de kommer att behandlas i studien. 

Klasstillhörighet: kan vara både objektiv och subjektiv. Det konventionella 
sättet på vilket begreppet används avser oftare den objektiva klasstillhörigheten 
än den subjektiva. Enligt mig är även den subjektiva känslan av klass en klass-
tillhörighet, vilken är jämförbar med den vi blir tilldelade utifrån yttre kriterier6.
Som regel, och för att inte överbelasta texten, kommer begreppet klass-
tillhörighet att syfta till den objektiva kategorin där inte annat anges.

                                          
6 Segerstedt skiljde på klass och strata, där den första avsåg just den egna känslan av klasstillhörighet 
(klassidentitet) medan den senare utgick från objektiva kriterier som yrke och utbildning (Segerstedt & 
Lundquist 1955). Denna diskussion kommer att återkomma längre fram, i avsnittet Klassidentitet: subjektiv 
kategori.
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Objektiv klasstillhörighet: en yttre indelning som utgår från individens yrke och 
position i arbetslivet. I detta arbete kommer den svenska socioekonomiska 
indelningen (SEI) att användas som indikator på klasstillhörigheten7. I relation 
till den subjektiva klasstillhörigheten används ibland den ”verkliga” eller 
”faktiska” klasstillhörigheten som uttryck för objektiv klasstillhörighet8. Jag har 
dock valt att inte använda dylika begrepp i detta arbete då jag anser att det inte 
råder någon skillnad i verklighetsgrad mellan den klasstillhörighet som vi blir 
tilldelad, utifrån yttre kriterier, och den vi sätter på oss själva. Uttryck som 
vanligtvis används i samband med diskussioner om klass är klasskillnader och 
klassbakgrund, vilka har sin utgångspunkt i den objektiva kategorin av klasstill-
hörigheten (Cigéhn 2001: 9). 

Subjektiv klasstillhörighet: klassidentiteten9, den klass som individen själv anser 
sig tillhöra och känner samhörighet med. Synonymt med subjektiv klasstill-
hörighet och klassidentitet används även begreppen klasskänsla, egenupplevd 
klass och klassidentifiering i kommande avsnitt.

Trots den skillnad som således finns mellan begreppen bör de förstås som starkt 
relaterade till varandra på så sätt att den subjektiva känslan ofta har sin 
upprinnelse i den objektiva klasstillhörigheten. Det intressanta för kommande 
analyser blir därmed vilken betydelse den objektiva kategorin av klass har för 
den subjektiva kategorin men framförallt vilken självständig betydelse den 
senare har i förhållande till, några för detta arbete, valda utfallsområden. 
Följande enkla modell visar de tänkta relationerna mellan begreppen:

Objektiv klasstillhörighet  

Utfall (attityder, vanor, preferenser, etc) 

Subjektiv klasstillhörighet 

Figur 1:1 Relationer mellan klasskategorier och utfall.

I följande avsnitt ges en närmare disposition över kommande kapitel med till-
hörande avsnitt. 

                                          
7 SEI-koden kommer att beskrivas mer ingående i avsnittet: 3.3.1 Klass och klassidentitet.
8 Se t ex Oskarson 1994: 119. 
9Diskussionen huruvida klassidentiteten innebär en egentlig identifiering med en samhällsklass eller ej 
återkommer i kapitlet där begreppet klassidentitet behandlas utförligare. 
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1.2.1 Avhandlingens disposition

Avhandlingen består av åtta kapitel, där nästföljande kapitel kommer att beröra 
klasstillhörighetens dubbla betydelse; som objektiv och subjektiv kategori. 
Kapitlet kommer att belysa såväl teoretiska som empiriska diskussioner om 
klasstillhörighet och klassidentitet vilka kommer att ligga till grund för den 
fortsatta framställningen och utgöra studiens teoretiska ramverk. Då det främst 
är klassidentiteten som är av betydelse i detta arbete kommer en tonvikt att 
läggas på olika synsätt där relationen mellan klass och identitet fokuseras. Syftet 
med detta kapitel är även att sammanföra det centrala klassbegreppet (såväl 
objektiv som subjektiv klasstillhörighet) med attityder, preferenser och beteen-
den.

I tredje kapitlet kommer studiens metodologiska förfaringssätt och det material 
vilket studien baseras på att presenteras mer utförligt. Förutom objektiv och 
subjektiv klasstillhörighet kommer även andra variabler att studeras och 
kontrolleras vilka introduceras i kapitlets avslutande avsnitt.

Förutsättningarna för att kunna studera relationen mellan såväl klassidentitet och 
sociala attityder som fritids- och kulturvanorna är av två slag; för det första att 
individer faktiskt anser att det finns samhällsklasser i Sverige och för det andra 
att de identifierar sig med någon av dessa klasser. Kapitel fyra som är den 
inledande delen av studiens empiridel kommer därför att fokusera kring fråge-
ställningar gällande individens uppfattningar om sociala klassers existens och 
därefter beröra frågor kring individens uppfattning om sin egen klasstillhörighet 
och dess inflytande i samhället. En central del av detta kapitel kommer även att 
ägnas åt relationen mellan objektiv klass och klassidentitet; d v s i vilken 
utsträckning den objektiva klasstillhörigheten sammanfaller med den subjektiva 
samt vilka faktorer som anses avgöra klasstillhörigheten. 

Förhållandet mellan klasstillhörighet och sociala attityder studeras i kapitel fem 
där framställningen kommer att presenteras utifrån tre olika teman; social 
rättvisa, hemliv och levnadsvillkor samt förslag till olika samhällsförändringar. 
Syftet med detta avsnitt är att undersöka vilken betydelse känslan av klasstill-
hörighet har för hur man ställer sig till olika frågor vilka dels berör klassam-
hällets beskaffenhet men även frågor av mera generell eller privatmoralisk 
karaktär.

I kapitel sex introduceras fritidsbegreppet samt det mångfacetterade och dunkla 
kulturbegreppet. Med klasstillhörigheten i fokus kommer olika klassers fritids-
vanor att presenteras så som de tett sig i ett historiskt perspektiv, men med 
tyngdpunkt på de svenska fritidsundersökningar som bedrivits sedan 1960-talet. 
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Därefter, i samband med diskussionen av kulturbegreppet, kommer några av 
Bourdieus centrala begrepp så som habitus, smak och livsstilar att diskuteras. I 
slutet av kapitlet formuleras några hypoteser angående klasstillhörighetens (både 
mätt som objektiv och subjektiv kategori) samband med fritids- och kulturvanor, 
vilka kommer att testat i följande kapitel.

Sjunde kapitlet kommer att koncentreras kring de empiriska analyserna av 
förhållandet mellan klasstillhörighet och fritids- kulturvanor. Särskilt utrymme 
kommer att ges åt de aktiviteter som kommit att benämnas ”finkulturella” där 
relationen mellan objektiv och subjektiv klasstillhörighet samt klassbakgrund 
kommer att studeras. Utöver rena fritids och kulturaktiviteter ämnar kapitlet 
även belysa relationen mellan klasstillhörighet och socialt kapital där 
medborgarnas tillgång till vänner och bekanta som kan bistå dem med praktisk 
och kunskapsmässig hjälp kommer att klarläggas.

Det åttonde och avslutande kapitlet sammanfattar studiens centrala slutsatser 
och sammanför dessa med de teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring klassidentitetens betydelse i ett framtida perspektiv.  
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2 Analytiska begrepp och teoretiska perspektiv 

I föreliggande kapitel skall de teoretiska ramarna presenteras inom vilka 
sambanden mellan klass, klassidentitet och intressen, attityder och vanor skall 
försöka tolkas och förstås. Följande avsnitt kommer även att behandla klass-
begreppet ur två olika aspekter. I det första avsnittet läggs fokus på klass som 
objektiv kategori, d v s klasstillhörigheten som en strukturellt definierad 
kategori. I det andra avsnittet behandlas den processuella aspekten av klass, d v 
s individens subjektiva känsla av klasstillhörighet och de föreställningar som 
sammanhänger med denna. Snarare än att se denna uppdelning av klass-
begreppet som ett försök att göra en tydlig distinktion dem emellan, vilket inte 
är helt oproblematiskt då begreppen är så pass starkt sammanlänkade i varandra, 
är syftet att göra framställningen mera gripbar och förhoppningsvis underlätta 
den kommande framställningen. 

2.1 Klassbegreppet - objektiv kategori

The existence of a class structure, however this is defined, implies an unequal 
distribution of power and advantage. 

 (Marshall 1997: 8) 

Vad menar vi när vi pratar om klass? Vad är det, hur skall det definieras och 
operationaliseras? Då synen på klass skiljer sig åt såväl mellan olika historiska 
epoker som inom den samtida debatten medför detta att klassbegreppet har 
många innebörder och någon enhetlig definition saknas. Denna ”problematik” är 
inte exklusivt för klassbegreppet men medför att det är av än större vikt att föra 
ett klargörande resonemang kring begreppet. Följande avsnitt inleds därmed 
med en diskussion kring några centrala synsätt och definitioner av klass-
begreppet med tonvikt på den nutida klassforskningen. Syftet är inte att 
presentera en heltäckande bild av de definitioner som finns utan att peka på 
några för klassforskningen dominerande synsätt.  

Den sociologiska klassanalysen finner ofta sin utgångspunkt i någon av de två 
stora klasstraditionerna formulerade av Marx och Weber. Enligt den marxistiska 
traditionen har klasserna sitt ursprung i en orättvis fördelning av ägande 
och/eller kontroll av produktionsmedel kopplat till det kapitalistiska produk-
tionssättet. Även om inte Marx hann formulera någon precis definition av 
klassbegreppet (i hans sista manus som aldrig blev färdigt närmade sig Marx 
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denna definition) så ansåg han att jord, arbete och kapital utgjorde grunden till 
de tre distinkta klasserna; lönearbetare, kapitalister och jordägare. De två huvud-
sakliga klasserna var; bourgeoisie och proletariatet, där den första ägde och 
kontrollerade produktionsmedlen samt var drivkraften till det kapitalistiska 
samhället och där den senare ägde sin arbetskraft och utgjorde den revolutionära 
klassen som sedermera skulle transformera samhällets struktur (se t ex Marshall 
m fl 1988).

Till skillnad från det marxistiska synsättet som menade att klasserna reglerades 
utifrån relationen till produktionsmedel och ägande/kontroll av kapital 
(ekonomiska klasser) hade Weber ett mer flerdimensionellt klassperspektiv där 
marknaden sågs som den huvudsakliga källan till social olikhet (Crompton 
1993: 29-32). Utöver klasstillhörigheten ansåg Weber att andra faktorer så som 
status och kön var betydelsefulla för den sociala stratifieringen. Enligt Weber 
utgör klass en grupp människor som delar samma ”livschanser” och där denna 
klass kan utgöra en kollektivt handlande grupp till skillnad från Marx som såg 
klassernas kollektiva handlande som mer eller mindre ofrånkomligt. När dessa 
livschanser står i förhållande till specifika ägandeförhållanden eller arbets-
marknadsrelationer som skapar klassituationerna talar Weber om sociala klasser 
vilka bör hållas skilda från de rent ekonomiska klasserna (Ur Scott 2002: 24). 

En nutida forskare som tagit avstamp i Marx klassteori är den amerikanske 
sociologen Erik Olin Wright som ägnat många år åt att utarbeta en klasstypologi 
med empirisk giltighet. I jämförelse med Marx klassteori har Wright lagt stort 
fokus på den moderna, och i klassgränsdragningshänseende problematiska, 
medelklassen med dess motsättningsfyllda klasspositioner. Wrights tidiga arbete 
resulterade i ett klasschema bestående av sex klasser som sedan följdes upp av 
en revidering där kategorier skapades på basis av tillgång till produktiva 
resurser, utbildningsresurser och organisationsresurser vilket medförde en 
fördubbling av antalet klasskategorier (Edgell 1993: 17-22). Vad som känne-
tecknar personer i motsättningsfyllda klasspositioner är att de har en viss 
kontroll över produktionen (arbetskraften) samtidigt som de själva säljer sin 
arbetskraft till ägarna över kapital och produktionsmedel. Dessa motsättnings-
fyllda klasspositioner medför en kombination av de motstridiga klassintressena 
som karaktäriserar å ena sidan borgarklassen och å andra sidan arbetarklassen10

(Wright 1997: 19-23). Wrights syn på klassamhället är att det utgörs och 
återskapas genom såväl strukturella som processuella förlopp, där det första 
kännetecknas av klass som färdigdefinierade positioner medan det andra ser 
klass som primärt upprätthållet av människors ”lived experience” och att det i 
klassanalytiska sammanhang krävs att bägge perspektiven beaktas (Wright 
1997: 492-497).
                                          
10 Arbetsledaren eller förmannen är exempel på en motsättningsfylld klassposition som närmar sig arbetarklassen 
medan den verkställande direktören å andra sidan närmar sig borgarklassen (Wright 1997: 20). 
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Till skillnad från Wright har den engelske sociologen J. H Goldthorpe sin 
utgångspunkt i Webers klassteori och har arbetat med att utforma ett teoretiskt 
baserat klasschema som sedermera fått stor internationell spridning11. Enligt 
Goldthorpe är klasstillhörigheten förbunden med positionen på arbetsmarknaden 
och ställningen i produktionen. I Goldthorpes klassindelning skiljs dessa klass-
positioner åt på basis av huruvida individen köper eller säljer sin arbetskraft eller 
är egenföretagare (som varken köper eller säljer arbetskraft). Vidare görs en
indelning utifrån typen av anställningsrelation eller anställningskontrakt (vad 
som benämns ’labour contract’ versus ’service contract’). I artikeln ”The 
promising future of class analysis” har Goldthorpe tillsammans med Marshall 
bemött den kritik som förts fram angående klassbegreppets (och därmed 
klassanalysens) minskade betydelse (Goldthorpe & Marshall 1992: 381-400). I 
stället, för att som kritikerna gör, likställa klassanalysen med en klassteori 
(vanligtvis utifrån den marxistiska traditionen) bör klassanalysen inte uppehållas 
vid en teori utan inlemmas i ett forskningsprogram där olika, och även 
rivaliserande, teorier ingår. Enligt Goldthorpe och Marshall är syftet med 
klassanalys att studera sambandet mellan å ena sidan ställningen på arbets-
marknaden och i produktionen med livschanser, sociala identiteter och sociala 
värden å andra sidan (Goldthorpe & Marshall 1992: 382). 

Ett kultursociologiskt klassperspektiv representeras av den franske kultur- och 
utbildningssociologen Pierre Bourdieu vars klassteori skiljer sig i vissa 
avseenden från de mera traditionella klassteoretikerna även om utgångspunkten 
finns i såväl Marx som Webers arbeten. Bourdieus sociologi inrymmer ett vitt 
spektrum av begrepp och hans teoretiska ansats strävar efter en förståelse för 
mekanismerna bakom den sociala reproduktionen, d v s hur individer strävar 
efter att utöka eller bevara sin position i den sociala strukturen vilket i sin tur 
leder till ett återskapande av samhällets klasstruktur. Till skillnad från många 
andra klassteorier ser Bourdieu klass som ett samlingsnamn för hur sociala 
gruppers existensbetingelser skapar homogena dispositioner i form av vissa 
tanke- och handlingssätt (Bourdieu 1984: 101).   

Centralt för individens existensbetingelser är dess tillgång till eller avsaknad av 
symboliskt, ekonomiskt och socialt kapital. Symboliskt kapital kan betraktas som 
det grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi och definieras som: ”det som 
av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady 
1996: 41). En form av symboliskt kapital är det kulturella kapitalet som 
karaktäriseras av tillgången till den legitima kulturen, skolsystemet och den 
högre utbildningen. Med den legitima kulturen avses de olika kulturella yttringar 
och företeelser som erkänns av såväl de dominerande som de dominerade 
skikten i samhället och där dessa används som ett viktigt redskap i kampen om 
                                          
11 Klasschemat som utformats i samarbete med Erikson och Portocarero går under flera namn: Goldthorpe 
classes, Erikson/Goldthorpe classification of occupations, EGP eller CASMIN classes (Goldthorpe 2000: 206). 
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samhällsklassernas positioner12 (Jönsson m fl, 1993: 176). Mera konkret kan det 
kulturella kapitalet vara examina från något av de respekterade universiteten, att 
individen har kunskaper och förtrogenhet med klassisk musik, konst och 
litteratur samt behärskandet av språket. Med ekonomiskt kapital avses 
individens innehav och kontroll över ekonomiska tillgångar medan det sociala 
kapitalet inbegriper individens tillgångar av sociala förbindelser och kontakter 
som kan vara gynnsamma för individens nuvarande och kommande möjligheter 
i livet. Det sociala kapitalet skiljer sig därmed från det symboliska genom sin 
direkta förankring i sociala relationer och reella personer (Gesser 1996: 20-21). 

Bourdieu menar att då människor är formade av bestämda sociala existens-
betingelser kommer olika kapitalformer att väga olika tungt; en individ som är 
uppvuxen i en intellektuell familj kommer att utrustas med ett övervägande 
kulturellt kapital medan industriledarens barn ärver ett övervägande ekonomiskt 
kapital (Broady 1991: 227). Skillnaderna mellan individernas sammansättningar 
av nedärvt eller förvärvat kapital samt deras skilda sätt att hantera detta kapital 
har i Bourdieus teori en nära koppling till deras habitus. Med habitus avser 
Bourdieu de införlivade tanke- och handlingsramar som är resultatet av 
individens sociala arv och som grundläggs i familjen. Individens habitus formas 
av de objektiva livsbetingelser som familjen har men skall inte ses som något 
statiskt och oföränderligt utan kan förändras, förstärkas eller försvagas över tid 
beroende på de erfarenheter som individen gör under sin levnadsbana. Bourdieu 
menar att en individs habitus påverkar individens sätt att uppfatta sin omgivning 
och fungerar som ett raster genom vilket individen tolkar densamma (Jönsson m 
fl 1993: 175). Individens habitus påverkar därmed sättet att tänka, känna, handla 
och röra sig i den sociala världen.13

I och med att habitus är starkt kopplat till de objektiva livsbetingelser som 
kännetecknar individens uppväxtmiljö och som sedan styr individens före-
ställningar och handlande kommer detta habitus att bidra till återskapandet av de 
sociala strukturerna, eller ibland leda till förändring eftersom individen även har 
möjlighet att själv påverka och styra sitt habitus. Klasshabitus är enligt 
Bourdieu: ”den förkroppsligade formen av klassens betingelser och av de 
betingningar som dessa betingelser tvingar fram” (Bourdieu 1993: 251). 
Bourdieu använder begreppet klasshabitus för att beskriva hur likartade 
existensbetingelser hos individer (exempelvis vad gäller mängden ekonomiskt 
och kulturellt kapital samt dess sammansättning) leder till likartade preferenser, 
smaker och beteenden, det vill säga till likartade livsstilar. Detta klasshabitus 
anser Bourdieu vara den enande och genererande principen bakom klassens 
handlande i sociala situationer.
                                          
12 Som motsats till den legitima kulturen ställs ibland den folkliga kulturen, populärkulturen eller masskulturen. 
13 Enligt Bourdieu kommer även en individs habitus till uttryck genom dennes sätt att klä sig, att tala och i 
kroppshållningen. 
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Bourdieus kultursociologi har fått stor spridning utanför det franska samhället 
men hans teori om samhällets klassreproduktion har även mött kritik. Huvud-
fåran i kritiken utgår från att teorin saknar ett ekonomiskt grundat klassperspek-
tiv, att den är alltför omfattande i sitt förklaringsomfång samt att det råder en 
bristande samstämmighet mellan den teoretiska och nominella definitionen av 
klass (se t ex Brubaker 1985). Bourdieu har inte förnekat de ekonomiska 
förhållandenas betydelse för återskapandet av klassamhällets struktur men anser 
att det är felaktigt att tro att dessa förhållanden är den enda orsaken. Genom sin 
teori vill Bourdieu komma åt varför individerna anpassar sig i den klassmässiga 
ordningen och använder sig av begreppet homologi14 för att beskriva samvaria-
tionen mellan sociala positioner å ena sidan och smaker, livsstilar, utbildning, 
bakgrund och de objektiva livsvillkoren grundade i klassförhållandena å andra 
sidan (Carle 1998: 407). Med homologibegreppet vill Bourdieu visa att det inte 
finns en förklarande faktor till klassernas reproduktion, utan att det är en 
samverkan mellan flertalet faktorer som resulterar i dess fortlevnad.

I linje med kritikerna anser jag att Bourdieus teori har sina begränsningar 
eftersom den till viss del saknar eller inte går tillräckligt på djupet med hur 
klassmotsättningarna grundläggs. Man skulle kunna säga att Bourdieus teori till 
stor del har hoppat över steg ett och gått direkt till steg två; d v s till följderna 
eller effekterna av den kapitalistiska arbetsfördelningen och produktions-
förhållandena. Snarare handlar Bourdieus teori således om processerna bakom
klassernas reproduktion än om dess ursprung.

2.1.1 En uppsummering

Det som förenar många av klassdefinitionerna är att de uttrycker en hierarkisk 
struktur av grupper i ett samhälle (Crompton 1993: 10). Utöver det kan klass-
begreppet även användas till att beskriva social ställning eller prestige men även 
för att beskriva strukturer av materiell ojämlikhet. Vad som skiljer dessa synsätt 
åt är framförallt vilka mekanismer man väljer att lägga i själva definitionen av 
klass och vilka mekanismer man väljer att tillskriva som dess effekter, d v s den 
klassiska frågan om vad som är hönan och vad som är ägget. Vissa väljer att i 
definitionen tillföra aspekter som social prestige, status, mm medan andra ser 
dessa faktorer som eventuella följder av individens objektiva klasstillhörighet. 
Vad gäller status menar Skeggs att det i både populära och akademiska 

                                          
14 I sin grundmening betyder homologi ”överensstämmelse” eller ”enighet”. Homologibegreppet sammankopplas 
kanske främst med dess betydelse inom biologin. Där står homologi för förhållandet mellan två eller flera 
strukturer vilka har gemensamt ursprung men inte längre nödvändigtvis samma utseende eller funktion 
(Nationalencyklopedin 2000). Utifrån Bourdieu kan således olika strukturer vara homologa på grundval av att de 
alla är sprungna ur strukturen av klassmässiga förhållanden (Bourdieu 1984: 175). 

17



tolkningar ofta har kommit att beskrivas som klass men hävdar att status-
distinktionerna snarare skall ses som sociala uttryck för klassförhållanden: 
”Status är en social mekanism som uppkommer inom och genom en 
klassindelning” (Skeggs 2000: 128). I det analytiska ramverk som sociologen 
Stefan Svallfors utarbetat som underlag till analyser av klass och sociala 
attityder framställs detta synsätt som det mest fruktbara (Svallfors 2004: 21). Då 
blir aspekter som status, prestige mm snarare en empirisk fråga än något som 
redan finns förankrat i själva klassbegreppets kärna. 

Som utgångspunkt för den följande framställningen intar jag denna senare och 
avgränsade definition på klass och anser att övriga förhållanden snarare får ses 
som tänkbara effekter av klasstillhörigheten.

2.2 Klassidentitet- subjektiv kategori 

Klasskategorier fungerar inte bara som en organiserande princip som möjliggör och 
sätter gränser för sociala förflyttningar och samspel, den reproduceras också på det 
intima planet som en ’känslostruktur’ i vilken tvivel, oro och fruktan präglar 
subjektivitetsproduktionen.

(Skeggs 2000: 16) 

I fokus för detta arbete är klasstillhörighetens subjektiva kategori, det vill säga 
klassidentiteten. Vad är klassidentitet? Hur förhåller det sig till objektiv klass-
tillhörighet? På vad sätt skiljer det sig från begrepp som klassmedvetande? 
Vilken koppling förväntas det finnas mellan individens klassidentitet och hans 
eller hennes beteenden, föreställningar och attityder? Och vilka faktorer bidrar 
till utformandet eller avsaknaden av en klassidentitet? Till skillnad från studier 
angående de strukturella aspekterna av klass så är andelen studier som behandlar 
de subjektiva aspekterna relativt begränsade. Detta avsnitt skall presentera några 
centrala synsätt gällande klassidentitet men även ta upp hur det använts i tidigare 
undersökningar och vilken roll det har i den nutida debatten kring klass och 
identitet. Då den subjektiva känslan av klasstillhörighet innebär att identifiera 
sig med en samhällsklass kommer även teorier angående identitetsskapande att 
ges ett visst utrymme i följande avsnitt. 

Även om begreppet klassidentitet inte kan härledas så långt tillbaka i tiden så är 
innebörden av begreppet långt ifrån nytt. Kopplingen mellan objektiv och 
subjektiv klass kan spåras tillbaka till Marx distinktion mellan ’class in itself’
och ’class for itself’ där den första är en ekonomiskt och socialt konstruerad 
klass (objektiv) medan den senare är uttryck för individens medvetande om att 
tillhöra en viss klasskategori (subjektiv). Marx fokus låg på spänningsfältet 
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mellan ’klass i sig’ och ’klass för sig’ och hur den senare kunde resultera i en, 
hos individen, politisk medvetenhet som i förlängningen skulle leda till ett 
omstöpande av klasstrukturen (Wright 1997: 380). En senare kommen klassiker 
i detta sammanhang är Richard Centers verk från 1949, ”The Psychology of 
Social Classes”, som behandlar hur den objektiva klasstrukturen påverkar det 
mänskliga medvetandet och dess uppfattning om samhällets sociala karaktär. 
Boken bygger på en studie av 1100 vita amerikanska män och ses som den 
första stora empiriska undersökningen av subjektiv klasstillhörighet15.
Vanneman och Cannon anser att Centers snarare undersöker class-placement än 
class identity då frågan som den är ställd inte inbegriper vilken klass individen 
känner samhörighet och identifikation med utan snarare efterfrågar vilken klass 
individen skulle säga sig tillhöra (Vanneman & Cannon 1987). Att identifiera 
sig med en grupp innebär något mer än en vetskap om vilken grupp man tillhör, 
för att denna grupptillhörighet ska befästas med en identitet krävs det att grupp-
tillhörigheten även innefattar en känslomässig komponent. Trots denna över-
tolkning av klassidentitetsvariabeln som Vanneman och Cannon anser att 
Centers praktiserar i ”The Psychology of Social Classes” menar de att studien 
inrymmer en rad intressanta frågor som inte uppmärksammats tillräckligt i 
efterföljande studier angående klass och klasstillhörighet.  

Grundläggande i Centers verk är att det är en betydande skillnad mellan 
begreppen social strata och social klass vilka ofta kommit att användas 
synonymt. Med strata avser Centers de objektiva kriterier i vilka individer kan 
indelas utifrån yrke, inkomst, utbildning etc. medan social klass är sociala 
grupperingar med utgångspunkt i en samhörighet baserad på likartade 
värderingar, intressen etc. (Centers 1949: 206). 

Classes are psycho-social groupings, something that is essentially subjective in 
character, dependent upon class consciousness (i.e. a feeling of group membership), 
and class lines of cleavage may or may not conform to what seem to social scientists 
to be logical lines of cleavage in the objective or stratification sense. Class, as 
distinguished from stratum, can well be regarded as a psychological phenomenon in 
the fullest sense of the term. That is, a man’s class is a part of his ego, a feeling on his 
part of belongingness to something; an identification with something larger than 
himself.  

(Centers 1949: 27) 

Utifrån detta perspektiv ses klass i första hand som psykosociala grupperingar 
och där det inte alltid råder en överensstämmelse mellan en individs position i 
det objektiva rummet och den subjektiva känslan av klasstillhörighet. Det är 
denna känsla av klasstillhörighet som utgör klassidentiteten, och med Centers 
syn utgör individer med samma klassidentitet en social klass (jämför detta med 
                                          
15 Studien har dock mötts av en del kritik då den utgår från vita män och utesluter andra grupper (för denna kritik 
se Wilson 2000). 
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Webers begrepp status-group där en skillnad görs mellan statusgrupper och 
klasser; där de senare delar samma ekonomiska öde men nödvändigtvis inte 
behöver utgöra statusgrupper). Centers använde följande hypotes som 
utgångspunkt i sin studie vilken i sin tur utgår ifrån den så kallade referens-
gruppsteorin:

This theory implies that a person’s status and role with respect to the economic 
processes of society imposes upon him certain attitudes and interests relating to this 
role and status in the political and economic sphere. It holds, further, that the status 
and role of the individual in relation to the means of production and exchange of 
goods and services gives rise in him to consciousness of membership in some social 
class which shares those attitudes, values and interests.

(Centers 1949: 28-29) 

En klassiker när det gäller referensgruppsteorin är Runcimans verk från 1966 
”Relative Deprivation and Social Justice”. Även Runciman intresserade sig för 
klassidentitetens betydelse och främst i förhållande till attityder om social 
rättvisa och upplevelse av relativ deprivation. Utifrån Runciman kan den klass 
man identifiera sig med (medlemsgruppen) även utgöra en så kallad normativ 
referensgrupp: “… it is plausible to interpret their self-assigned ‘class’ as 
implying a choice of a normative reference group” (Runciman 1966: 164). Den 
normativa referensgruppen utgör den normativa måttstock mot vilken man gör 
jämförelser med andra grupper vilket påverkar upplevelsen av såväl den egna 
som medlemsgruppens situation och inflytande i samhället. Runciman är dock 
noga med att poängtera att den normativa referensgruppen inte orsakar ett visst 
utfall, t ex en attityd utan att det snarare är frågan om ett samband där flera 
faktorer tillsammans påverkar denna attityd (Ibid: 164-165).

Drygt trettio år senare utförde Jackman & Jackman en vad som i det närmsta kan 
betraktas som en uppföljning till Centers studie angående klassidentitet och 
klassmedvetande i USA (Jackman & Jackman 1983). Utgångspunkten tas i 
populära föreställningar om klass och där syftet är att studera hur dessa 
föreställningar finns förankrade i människor medvetande och hur de samman-
faller med andra föreställningar och politiska åsikter mm. Resultaten av studien 
pekar i samma riktning som många av de resultat Centers studie frambringade; 
de amerikanska medborgarna uppfattade i hög grad USA som ett samhälle 
bestående av klasser, kände samhörighet med någon av dessa klasser samt ansåg 
att klasser konstitueras utifrån såväl socioekonomiska faktorer (yrke, utbildning 
etc.) som mera kulturella faktorer (livsstil, normer, känslor etc.).  

Även om det finns en betydande skillnad mellan den subjektiva och den 
objektiva klasstillhörigheten varken kan, eller bör, dessa betraktas som två i 
förhållande till varandra skilda fenomen. Känslan av subjektiv klasstillhörighet 
skapas inte i ett socialt vakuum utan förmedlas genom de sociala och klass-
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mässiga strukturer inom vilka de verkar (se t ex Wright 1997). Förhållandet dem 
emellan utgör snarare en social process vilket kan beskrivas i ett kausalt 
samband där klassidentiteten till stor del är en effekt av den objektiva klasstill-
hörigheten. Med det inte sagt att en individs känsla av klasstillhörighet alltid 
finner sin förklaring i yrkestillhörigheten utan den kan i stor utsträckning även 
påverkas av t ex klassbakgrunden, utbildningsnivån eller av den nuvarande 
familjesituationen (Cigéhn 2001; Oskarson: 1994). Men lika väl som att 
klassidentiteten är en effekt av klasstillhörigheten kan den även utgöra en 
orsaksvariabel till andra förhållanden (Cigéhn 1997: 56). I Erik Olin Wrights 
studie “Class Counts” menar författaren att Sverige (till skillnad från USA och 
Japan) karaktäriseras av ett klassmönster som både är polariserat och har relativt 
tydliga klassgränser vilket i hög grad påverkar människors attityder i klass-
mässiga frågor: ”Class thus appears to powerfully impinge on the lives and 
subjectivities on the people in the Swedish society” (Wright 1997: 449-450). 
Utifrån svenska förhållanden finns relativt lite skrivet om klassidentitet eller 
subjektiva föreställningar om klass. Sedan 1960 har uppgifter om klassidenti-
teten förekommit i svenska valundersökningar där man bland annat studerat dess 
samband med partiröstning (Oskarson 1994: 114). I en rad sociologiska under-
sökningar har klassidentiteten vanligen ställts i förhållande till diverse politiska 
attityder och föreställningar om klass och samhälle (se exempelvis Cigéhn 1999; 
Cigéhn 2001, Oskarson 1994). Med utgångspunkt i svenska förhållanden 
förväntas klassidentiteten ha en både självständig och betydande effekt på i 
första hand klassmässiga frågor men huruvida den även genomsyrar fritiden, blir 
en kommande fråga att försöka besvara. 

En kritik som riktats mot att använda klassidentitet som en bakgrundsvariabel är 
att klassidentiteten inte alltid baseras på den objektiva eller ”faktiska” klass-
tillhörigheten (Rosenberg 1953: 23). Att klassidentiteten inte alltid sammanfaller 
med forskarens definition av klass kan ses som en begränsning, antingen i 
forskarens definition av klassbegreppet eller i individens uppfattning om sin 
klasstillhörighet och att denna oöverensstämmelse i sin tur skulle hämma klass-
tillhörighetens betydelse för det egna handlandet. Det vill säga: hur ska en 
individ som inte är medveten om sin objektiva klasstillhörighet kunna agera 
utifrån den klass som han/hon objektivt sett tillhör? Snarare än som en 
begränsning finns det en viktig poäng med att hålla isär dessa två klasskategorier 
och en styrka i att studera dem parallellt. Detta för att få en förståelse för i de fall 
där det är de objektiva eller subjektiva förhållandena som bäst förklarar ett 
studerat fenomen. I en nyutkommen avhandling av Susanne Alm (Alm: 2001) 
används subjektiv klasstillhörighet som indikator på klasstillhörighet i under-
sökningen av förhållandet mellan den svenska underklassen och diverse 
politiska och samhälleliga attityder. Alm framhäver två viktiga poänger med att 
använda sig av subjektiv klasstillhörighet, dels för att undvika stigmatisering av 
individer utifrån yttre klasskriterier och dels för att undvika problemet med 
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gränsdragningen; vilka faktorer som skall avgöra om en individ tillhör eller inte 
tillhör underklassen (Alm 2001: 133-134). Även om dessa problem blir särskilt 
tydliga i studier av underklassen finns det en mer generell poäng att vidga 
”utifrån perspektivet” med ett ”inifrån perspektiv” för att förstå hur både yttre 
och inre förhållanden kan bidra till en förklaring av klasstillhörighetens 
betydelse. Trots att den objektiva klasstillhörigheten, som Centers benämner 
strata, ligger till grund för den subjektiva klasstillhörigheten är det den senare 
som innefattar de normer och värderingar som är knutna till en viss position i 
samhällsstrukturen. Att klassidentiteten utgår från flera förhållanden än objektiv 
position framkom när det gäller vilka faktorer det är som avgör en individs sam-
hörighet med en social klass (i detta fall överklassen): 

In terms of its own members’ responses, the most important thing to know about a 
person (other than occupation) before accepting him to membership in this class is 
“how he believes and feels about certain things.” His family connection, his 
educational achievement and his financial status rank next, in that order.

(Centers 1949: 212) 

Vilken betydelse har klassidentiteten för individens handlingar, beteenden och 
attityder? Torgny T Segerstedt ansåg också att den subjektiva aspekten av klass-
tillhörigheten, vilket han benämnde klasskänsla, i en mening är viktigare än den 
objektiva för hur man tänker i olika frågor. I Segerstedt och Lundquist studie 
”Människan i industrisamhället” (1955) utgick författarna ifrån Centers syn på 
klassidentitet. Enligt Segerstedt innebar klassidentiteten, eller klasskänslan, att 
identifiera sig med en fiktiv grupp där medlemskapet inte kunde styrkas på 
samma sätt som i verkliga grupper som familjen och idrottsföreningen. Denna 
fiktiva grupptillhörighet (klassidentitet), som till viss del sammanfaller med 
verkliga grupper som fackliga eller politiska organisationer, sågs som förenlig 
med vissa sociala normer vilka har stor betydelse för människors handlande och 
emotionella anpassning till samhället. Författarna fann bl a att klassidentiteten 
var av betydelse för såväl den politiska aktiviteten, det sociala umgänget som 
deltagandet i kulturlivet. Även den amerikanske klassforskaren Erik Olin Wright 
har framfört liknande åsikter om klassidentitetens betydelse. Wright anser att 
klassidentiteten på samma sätt som andra centrala identiteter (t ex religiösa och 
etniska) kan forma hela ens uppfattning om vad som är betydelsefullt i livet 
(Wright & Shin 1988).  

Erik Bihagen har i sin avhandling ’The Significance of Class’ (2000) visat att de 
sociala klasserna tycks utgöra kulturella grupper med specifika preferenser, 
normer och värderingar. Till skillnad från ekonomiska och sociala aspekter av 
klass så kan de kulturella faktorerna bidra till förklaring av klasskillnader i 
politiska attityder, konsumtionsmönster mm (Bihagen 2000). Som med andra 
klassteorier har det även förekommit kritik gällande teorier om klasskulturer. 
Kritiken har framförallt berört hur dessa klasskulturer kan tjäna som 
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förklaringsfaktorer till skillnader mellan människor i beteenden, attityder, 
värden mm detta då så många faktiskt är mobila och den sekundära socialisa-
tionen är stor (för denna kritik se bl a Pakulski & Waters 1996). Ett intressant 
resultat av Bihagens studie är att de högre tjänstemännen som är de minst 
homogena vad gäller klassbakgrund samtidigt uppvisade det mest specifika 
klassbeteendet vilket kan ha att göra med den sekundära socialisationen som en 
flerårig universitetsutbildning kan medföra:

This class seems to be most lacking in socialisation capacity as relatively many of its 
members have their origins in other classes. At the same time, this class reveals the 
most distinct behaviour in terms of educational attainment, relative likelihood of 
immobility, political attitudes, and consumption.  

                                                                       (Bihagen 2000, Artikel IV sid2) 

Liknande tankegångar återfinns hos Segerstedt som menade att inom de olika 
klasskikten kan finnas ”informella grupper” som ”inom sig ha utbildat normer 
och som genom de normerna skapa likformiga beteenden” (Segerstedt & 
Lundquist 1955: 279). I Bihagens studie kontrollerades inte för klassidentiteten 
men dessa resultat tycks visa på att med den objektiva klasstillhörigheten 
förvärvas förutom en gemensam klassposition även en rad normer, värderingar, 
beteenden mm som anses specifika för denna klasskategori. Huruvida man 
sedan tillägnar sig dessa normer kan tänkas bero på i vilken utsträckning man 
identifierar sig med gruppen, d v s graden av klassidentitet. Vad gäller t ex 
deltagande i fritids- och kulturvanor skulle detta medföra att vi inte endast kan 
förvänta oss skillnader i deltagande mellan de sociala klasserna utan även 
mellan olika skikt inom samma strata beroende på klassidentiteten. Huruvida 
detta är fallet kommer att undersökas längre fram i studien.  

Klasstillhörighetens betydelse för det egna identitetsskapandet har på senare år 
återigen blivit föremål för forskares intressen vilket framförallt har visat sig i ett 
flertal brittiska studier som presenterats under de senaste åren (T ex Savage m fl 
2001; Skeggs 2000; Southerton 2002). Detta nyväckta intresse för klass och 
identitet kan till viss del förstås som en reaktion på de postmoderna teorierna 
som delvis avskriver klasstillhörighetens betydelse för identitetsskapandet. I 
Southertons studie av klass, mobilitet och identitet i en engelsk småstad 
intervjuades 48 personer angående deras upplevelse av bostadsområdet, fritiden, 
sociala kontakter och konsumtionsvanor (Southerton 2002). Genom intervjuerna 
framkom att individerna både använde klass i den egna identifikationen som i 
klassificeringen av andra i boendemiljön. Utöver klass så framkom den lokala 
närmiljön med dess organisering av sociala relationer, normativa konventioner, 
lokala anseende och de boendes geografiska mobilitet som centrala för hur man 
bedömer såväl andra som sig själv. Slutsatserna av Southertons studie är att 
såväl klasstillhörighet som ekonomiska, kulturella och sociala resurser 
fortfarande är av betydelse för identifikationen men där dessa manifesteras 
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genom den normativa organiseringen av den lokala boendemiljöns sociala 
relationer.

Även om klass fortfarande kan och tycks utgöra en levande källa till den sociala 
identiteten så är och behöver inte detta vara detsamma som att vara klass-
medveten. Dessa begrepp används ibland på ett närmast synonymt sätt och innan 
vi går vidare med det centrala begreppet för denna undersöknings syften bör vi 
titta närmare på vad som skiljer en klassidentitet från ett klassmedvetande.

2.2.1 Relationen klassidentitet - klassmedvetande 

Ett annat och närliggande begrepp med klassidentitet är klassmedvetande som
även det behandlar hur samhällets objektiva klasskillnader påverkar individens 
uppfattningar och handlande. I C. Wright Mills klassiska verk, ”White Collar”, 
beskrivs klassmedvetande som en politisk medvetenhet om den egna klassens 
intressen och dess opposition till övriga klassers vilket därefter införlivar en 
handlingsberedskap att via politiska medel förverkliga den egna klassens 
intressen (Mills 1951). Även om det inte finns någon entydig definition av 
begreppet så är en central tankegång att klassmedvetandet utgör en hierarkisk 
struktur i olika nivåer (Cigéhn 1997, Marshall 1988, Oskarson 1994, Rothman 
1999, Wright 1997). Den första och andra nivån utgörs av klassidentiteten, det 
vill säga att individen anser att det finns samhällsklasser och själv kan identifiera 
sig med någon av dessa. Den tredje och avgörande nivån för klassmedvetandet 
är att individen även anser att det finns motsättningar mellan klasserna som är 
grundat i deras olika intressen. Dessa olika intressen leder i sin tur till olikheter 
mellan klasserna i politiska uppfattningar och attityder (Oskarson 1994). Teorier 
gällande klassmedvetenhet bygger på att individerna är kollektiva aktörer som 
utvecklar gemensamma (klass-) intressen som sedan ligger till grund för gemen-
samma handlingar av politisk och ekonomisk karaktär.  Även om det finns olika 
definitioner av begreppet utgör klassidentiteten således en begränsad aspekt av 
klassmedvetande:

Klassmedvetande bör rimligen betraktas som en klart ideologiskt orienterad hållning 
hos individerna, där man inte bara efterlyser vilken klass människor känner 
samhörighet med, utan också hur man ser på politik och samhällsförhållanden som 
påverkar klassens sociala liv.

(Cigéhn 1997: 77) 

För att vara klassmedveten krävs det av aktören en reflexiv medvetenhet där 
skilda klasspositioner sammanlänkas med skilda utfall (Breen & Rottman 1995: 
457). Således utgör klassidentiteten en begränsad aspekt av klassmedvetande 
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vilket ska ses som ett multidimensionellt begrepp (Schlozman & Verba 1979: 
114). Rothman delar in klassmedvetandet i fyra olika nivåer där class awareness 
är den lägsta nivån och innefattar en kännedom om samhället som indelat i två 
eller flera klasser. Nästa steg utgörs av class identification där individen förutom 
att anse att det existerar klasser även kan klassplacera sig själv i denna struktur 
samt uppfattar att andra gör detsamma. Tredje nivån, class solidarity, innebär en 
känsla av att dela samma värden och intressen som övriga medlemmar av den 
egna klassen och en känsla/medvetenhet om att dessa värden och intressen kan
stå i konflikt med övriga klassers. Slutligen använder Rothman, class action, för 
att beskriva den fjärde och sista nivån i klassmedvetandet, som förutom att 
innefatta de tre förgående nivåerna även innebär ett handlingstagande, eller 
beredskap för handlingstagande som har sin utgångspunkt i den egna klassens 
värden och intressen (Rothman 1999: 173).

Svenskar har i ett komparativt perspektiv ansetts som i hög grad klassmedvetna 
vilket förklarats med en lång tradition av socialdemokratisk partipolitik, starka 
fackföreningar, arbetarrörelser mm (Wright 1985). Vanneman och Cannon har i 
sin studie angående amerikaners syn på klassbegreppet och klassmedvetande 
kommit fram till resultat som utifrån tidigare studier kan framstå som kontro-
versiella (Vanneman & Cannon 1987). Den traditionella bilden som målas upp 
angående amerikaner som icke klassmedvetna (främst tillhörande arbetar-
klassen) anser författarna vara missvisande och ha sin utgångspunkt i bristfälliga 
antaganden som bortser från arbetarklassens faktiska medvetande av sin klass-
tillhörighet och föreställningar kring klass. Denna felaktiga slutsats, menar 
författarna, till stor del beror på att arbetarnas medvetande inte varit i fokus; 
”The lack of class consciousness was inferred from the behavior; class 
consciousness itself was never studied” (Vanneman & Cannon 1987: 39). Den 
konventionella ståndpunkten har varit, och är fortfarande, att avsaknaden av ett 
starkt socialdemokratiskt parti som tillvaratar arbetarnas intressen, livskraftiga 
fackföreningar och sociala rörelser medfört att de amerikanska arbetarna saknar 
ett klassmedvetande. Detta synsätt menar Vanneman och Cannon har resulterat i 
en syn på arbetare som själva skyldiga till sin situation då de inte ansetts som 
klassmedvetna nog att gå samman och jobba för gemensamma intressen. 
Vanneman och Cannon vill starkt ifrågasätta denna syn och menar istället att de 
amerikanska arbetarna i hög utsträckning relaterar till samhället som indelat i 
klasser, anser att klassindelningen har sin utgångspunkt i snedfördelning av 
makt (snarare än kopplat till status) samt ser sig själva som tillhörande en 
arbetarklass.

Till skillnad från klassmedvetande som till stor grad innefattar uppfattningar om 
relationer och motsättningar mellan klasser samt föreställningen om den 
framtida klassituationen anser Wright att ”… class identity is more heavily 
shaped by one’s biography in class-based communities, social networks and 
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interactions” (Wright 1997: 515). Detta betyder således att det är den objektiva 
klasstillhörigheten (socioekonomiskt definierad) men framförallt de klassbasera-
de erfarenheter individen gör under sin levnadsbana som ligger till grund för de 
grupper individen känner gemenskap och samhörighet med.  

2.2.2 Klassidentitet som social identitet?

Class identity refers to the ways in which people consider themselves “members” of 
different classes. As such, it constitutes one of many ways in which people define 
what is salient about their lives and what differentiates them from others.  

(Wright 1997: 495) 

Vad innebär det att identifiera sig med en samhällsklass? Vad skiljer en klass-
identitet från andra identiteter? Och: vilka är förutsättningarna för att en identifi-
kation med en samhällsklass överhuvudtaget skall utvecklas?  För att närma sig 
svaren på dessa frågor skall detta avsnitt sätta klassidentitetsbegreppet i relation 
till några teoretiska synsätt gällande utformandet av identiteter och främst i 
förhållande till det i detta sammanhang relevanta begreppet social identitet.

Känslan av att tillhöra och känna samhörighet med en viss grupp eller kategori 
utgör en del av vår identitet som kommit att benämnas den sociala identiteten. 
Klandermans och de Weerd har följande definiton av begreppet: “Social identity 
is that part of a person’s self-concept that relates to his or her awareness of 
belonging to a specific group or category and that has a certain value and 
emotional meaning” (Klandermans & de Weerd 2000: 71). Förutsättningarna för 
att en social identitet skall kunna utvecklas är att individen bryter ner den sociala 
miljön i grupper eller kategorier och kan anta en identifikation med någon eller 
några av dessa. Men utifrån Klandermans och de Weerds definition räcker det 
således inte med en medvetenhet om att tillhöra en viss grupp utan där det krävs 
att denna medvetenhet förbinds med känslor kopplade till den specifika gruppen 
för att en social identitet skall vara möjlig att utvecklas. 

I relation till den sociala identiteten presenterar Klandermans och de Weerd 
ytterligare två aspekter av identitet med koppling till grupper i samhället; 
kollektiv identitet samt gruppidentitet. Till skillnad från den kollektiva 
identiteten som innefattar föreställningar som delas av medlemmarna i en 
specifik grupp utgör den sociala identiteten den enskilde individens uppfatt-
ningar och föreställningar om vilken eller vilka grupper han eller hon tillhör och 
identifierar sig med. Den sociala identiteten kan således rikta sig mot flertalet 
grupper, där varje identifikation utgör en så kallad gruppidentitet, och där den 
sociala identiteten blir summan av de grupper man identifierar sig med (d v s 
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summan av gruppidentiteter). I diskussionen angående social identitet och 
politiskt engagemang utgår även Andrews ifrån begreppet grupptillhörighet där 
en åtskillnad görs mellan frivilliga respektive icke-frivilliga tillhörigheter. Som 
exempel på de senare ges kön, ålder, etnicitet samt social klasstillhörighet. Till 
skillnad från de frivilliga tillhörigheterna behöver inte vetskapen om att tillhöra 
en icke-frivillig grupp vara förknippad med vare sig positiva eller negativa 
känslor och kan resultera i såväl en grupptillhörighet som man identifierar sig 
med, negligerar eller tar avstånd ifrån (Andrews 1991). 

Enligt Taylor är den sociala identiteten en del av den totala identiteten som 
skiljer sig från den privata identiteten. Den sociala identiteten (vad Taylor 
benämner categorical identity) utgår ifrån uppfattningen om vad som förenar oss 
med andra människor medan den ontologiska identiteten är en personlig eller 
privat identitet och berör uppfattningen om vad som skiljer oss från andra. 
Taylor menar att dessa två aspekter av identiteten inte ska ses som separata 
identiteter utan är varandras förutsättningar; den ontologiska identiteten kan bara 
utvecklas i relation till andra genom sociala relationer och den sociala 
identiteten kan endast utvecklas utifrån vetskapen om vad som skiljer oss från 
andra och gör oss till unika varelser (Taylor 1998: 345)16. Enligt Taylor är 
identiteten resultatet av både en historisk process och ett individuellt projekt 
som till betydande del påverkas av maktrelationer där olika kategorier tillskrivs 
olika värden utifrån en överordnings- underordningsprincip. Det viktiga, menar 
Taylor, är att vara medveten om att enskilda sociala kategorier inte ensamma 
kan utgöra den totala identiteten utan att det snarare rör sig om komplexa 
sammansättningar av sociala kategorier. Inom den offentliga sfären menar 
Taylor att det finns en uppenbar fara där skillnader mellan sociala kategorier 
framställs som förutsättningen för den privata identiteten vilket är speciellt 
problematiskt då dessa förknippas med moraliska värden vilket medför att 
möjligheten för tillämpningen av andra sociala identiteter starkt begränsas. Ett 
exempel är där kategorin ”ensamma mödrar” framställs som en separat social 
kategori med tillskrivna egenskaper vilket riskerar att bli en hos de 
ensamstående mödrarna införlivad negativ identitet. Frågan som infinner sig är 
vilka kollektiva föreställningar som finns när det gäller klasstillhörigheten och 
vilka tillskrivna egenskaper som förknippas med de sociala kategorierna, 
arbetarklass, medelklass, överklass mm. Studier som belyser dessa förhållanden 
lyser dessvärre med sin frånvaro. 

Jenkins redogör för ytterligare två dimensioner av social identitet; nominal
identity respektive virtual identity där den första endast innebär att man 
identifierar sig med en kategori på basis av upplevelsen av att tillhöra denna 
grupp, d v s att man sätter en etikett eller namn på sin grupptillhörighet (Jenkins 
                                          
16 Diskussionen angående problematiken att separera den individuella identiteten från den sociala, och att båda är 
sociala produkter, framförs även av bl a Jenkins (1996).  
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1996: 24). Den senare, eller ”faktiska” identiteten innefattar förutom den 
nominella identiteten en förståelse över vad det innebär att uppbära denna 
identitet. Även om samma nominella identitet kan delas av ett flertal menar 
Jenkins att den faktiska identiteten inte behöver vara densamma, d v s 
upplevelsen av vad det innebär att identifiera sig med denna grupp och vilka 
konsekvenser det kan få för det egna handlandet behöver inte vara desamma. 
Denna skillnad mellan nominell och faktisk identitet anser Jenkins är viktig; dels 
så kan den nominella identiteten förändras, det vill säga etiketten, medan 
betydelsen av att identifiera sig med denna grupp är den samma, eller tvärtom; 
innebörden är den samma men etiketten förändras, eller det tredje scenariot att 
bägge förändras. Denna skillnad mellan de bägge formerna av social identitet är 
intressant när det gäller klassidentitet, innebär t ex en arbetarklassidentitet något 
mer än en nominell identitet, det vill säga att det för en majoritet av dem som 
identifierar sig med arbetarklassen är en faktisk identitet som sedermera kommer 
att påverka det egna handlandet? 

Klassidentiteten är således en social identitet som här bör hållas skild från den 
personliga identiteten, även om dessa två i viss mån överlappar och flyter in i 
varandra. Medan den personliga identiteten avser synen på oss själva som unika
individer utgår den sociala identiteten ifrån hur vi ser på oss själva i relation till 
det samhälle vilket vi verkar och lever våra liv i (Bradley 1996: 24). Den 
personliga identiteten eller vad Taylor nämner, ontological identity, handlar om 
vad som skiljer oss från andra och gör oss till unika varelser medan vad som 
benämns, categorical identity, inbegriper vad som förenar oss med andra och 
där dessa två aspekter av identiteten inte skall ses som motsatser utan som 
varandras förutsättningar (Taylor 1998: 340). Även om bägge identitetsformerna 
är komplexa sammansättningar av identitetsfragment bygger den sociala 
identiteten på en mera begränsad uppsättning identitetskomponenter (utifrån 
klass, kön, etnicitet mm).

Följaktligen består den sociala identiteten hos varje enskild individ av en mer 
eller mindre mängd olika gruppidentiteter och där detta, enligt Klandermans och 
de Weerd, inte behöver innebära att det är ofruktbart att studera betydelsen av en 
specifik gruppidentitet. De anser snarare att där frågeställningarna styrs av 
vilken status eller samhällelig ställning den specifika gruppen har eller de 
sociala konsekvenser som en gruppidentitet för med sig är det i hög grad 
relevant att studera enskilda gruppidentiteter. Det viktiga enligt författarna är att 
tänka på vilken analysnivå man intar; d v s genom att studera den kollektiva 
identiteten (kulturella värden etc) säger inte detta oss så mycket om den 
individuella gruppidentiteten och med fokus på den individuella grupp-
identiteten kan vi inte dra några slutsatser om den kollektiva identiteten även om 
dessa, i mångt och mycket, är två sidor av samma mynt. Enligt detta synsätt 
skulle en klassidentitet egentligen utgöra en specifik grupptillhörighet men jag 
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har i den fortsatta framställningen valt att använda det vidare begreppet social 
identitet. Detta då jag menar att klassidentitet är en social process (vilket 
kommer att utvecklas längre fram) där sociala grupper samt samhällets 
beskaffenhet är av betydelse för att denna identitet skall utvecklas. Men där det 
är viktigt att inte förledas att tro att klassidentiteten utgör den totala sociala 
identiteten utan kan utgöra ett mer eller mindre betydande inslag i en individs 
sammansatta sociala identitet.

Kopplar vi dessa perspektiv på social identitet till klass så får vi först göra en 
uppdelning av begreppet; dels så innefattar klassidentiteten en kognitiv
komponent där individen har en förståelse för vilken klass han/hon tillhör. 
Vidare så omfattar klassidentiteten en emotionell komponent där känslan av 
tillhörighet betyder något mer än att kunna klassplacera sig, det vill säga en 
känsla av samhörighet och identifikation med en grupp/klass (Wright 1997). I en 
studie från 1960 behandlar Campbell m fl dessa två aspekter av klassidentiteten 
men använde sig av det närbesläktade begreppsparet ”awareness” / ”intensity” 
där det första avser en föreställning om vilken klass man tillhör medan den 
andra avser graden av identitet (stark/svag) (Campbell m fl 1960). För att en 
klassidentitet skall ha någon betydelse för individens attityder och handlande har 
det krävts att bägge komponenterna är uppfyllda; d v s att identifikationen 
betyder något mer än en kunskapsmässig förståelse.

Efter en genomgång av klassidentitet som en del av den sociala identiteten 
uppstår frågan hur pass avgörande klass är för det egna identitetsskapandet, om 
det är en modern källa för social identitet samt vilka faktorer som främjar 
respektive förhindrar att en klassidentitet utvecklas. Följande del av detta avsnitt 
kommer att presentera olika synsätt på klasstillhörighet och identitet för att i 
slutet av avsnittet knyta an dessa perspektiv till denna specifika studie och dess 
kommande avsnitt. 

I den mest förenklade form kan uppfattningarna om klassidentitetens betydelse 
sägas gå från dem som menar att klass inte har någon betydelse till dem som 
menar det motsatta; att klass är en av de centrala faktorerna (eller t o m den mest 
betydelsefulla) för det egna identitetsskapandet. Det första synsättet kan 
representeras av de postmoderna teorier som betonar en ökad grad av individua-
lisering och fragmentisering och där klasstillhörigheten kommer att spela ut sin 
roll som källa till social identitet. Idén att klassidentitet är något som hör det 
förgångna till framställs såväl inom vetenskapliga medier som i den allmänna 
debatten. I Nationalencyklopedin finns inte klassidentitetsbegreppet som ett eget 
uppslagsord men intressant nog återfinns det med en sökning under begreppet 
postindustriellt samhälle, där det bl a går att läsa följande: ”… det har 
spekulerats i om människor nu tenderar att bli mer individualistiska och på 
senaste tid också om de gamla klassidentiteterna håller på att blekna bort till 
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förmån för bl a nationella och regionala identiteter” (NE 2004). Vi skall börja 
med att titta lite närmare på hur man ser på identitetsskapandet utifrån några av 
dessa postmoderna antaganden. 

Även om postmodernistiska synsätt fått ett stort genomslag inom flera 
forskningsinriktningar så är det viktigt att poängtera att det inte finns ett post-
modernistiskt synsätt där alla är överens om vad denna brytning med föregående 
stadium innebär eller kommer att få för konsekvenser i förlängningen. Även om 
den mångfald som finns vad gäller postmodernism inte kan fångas i denna 
presentation så finns det ett grunddrag i synen på individernas identiteter, 
nämligen att dessa blir alltmer diffusa, föränderliga och instabila (Potter 2002: 
162). Utifrån Becks teori om risksamhällets utveckling kommer klasstill-
hörigheten att bli av allt mindre betydelse för människors livsstilar, val-
möjligheter men även för det egna identitetsskapandet:

… processes of individualization deprive class distinctions of their social identity. 
Social groups lose their distinctive traits, both in terms of their self-understanding and 
in relation to other groups. They also lose their independent identities and the chance 
to become a formative political force  

(Beck 1992: 100).

Istället för att traditionella faktorer, som klasstillhörighet, påverkar livsstilen och 
identitetsskapandet pågår, i västvärlden, en individualiseringsprocess där 
”individuals are now compelled to make themselves the center of their own life 
plans and conduct” (Beck 1992: 92). Denna individualiseringsprocess fortgår 
med full styrka och när det gäller skillnader i löner och arbetsfördelning mellan 
olika klasser så kvarstår dessa klassmässiga mönster medan klasstillhörigheten
får en allt mindre betydelse för skillnader i levnads- och handlingsmönster 
(Beck 1992: 92). Enligt Beck kommer inte skillnaderna mellan människor att 
upphöra men de kommer att finna sin utgångspunkt i andra förhållanden än de 
traditionellt klassmässiga (utifrån kön, etnicitet, sexualitet etc.). En annan 
central förespråkare för det postmodernistiska synsättet är sociologen Zygmunt 
Bauman. Enligt Bauman är det postmoderna identitetsskapandet ett stort 
valprojekt där problemet inte längre är hur individen skall uppnå den identitet 
som önskas utan vilken identitet som skall väljas och hur detta val inte ska 
utestänga framtida valmöjligheter (Bauman 2002: 179). Istället för att tala om 
förvärvade identiteter menar Bauman att det ständigt är en pågående verksamhet 
som är förknippad med spänningar och konflikter men där klasstillhörigheten 
inte är upphovet till dessa påfrestningar (Bauman 2002: 185-186). 

En del av den kritik som förts fram angående såväl klassbegreppets som klass-
identitetens nutida betydelse har varit att individernas identiteter uttrycks och 
manifesteras i relation till konsumtionssfären snarare än produktionssfären
(Featherstone 1991; Crompton 1993: 17). Genom konsumtionen förväntas 
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individen kunna välja och pröva bland olika fragmentiserade och flexibla 
livsstilar och därigenom skapa sin egna självvalda identitet som inte låter sig 
begränsas av t ex de klassmässiga strukturerna.

Även om identiteter i allt större utsträckning kommit att formas i relation till 
konsumtionssfären så är en av bristerna med detta synsätt att relationen mellan 
klasstillhörighet å ena sidan och handlingsutrymmet i konsumtionssfären å andra 
sidan inte problematiserats tillräckligt. Denna problematik behandlas i Wilskas 
studie angående relationen mellan konsumtion och identitet i Finland (Wilska 
2002: 195-210). Resultaten visar att vid vissa t ex socioekonomiska eller ålders-
mässiga nivåer uppstår en så kallad ”mättnadseffekt” där behovet eller önskan 
om konsumtion av en viss vara/aktivitet avtar (t ex avtar önskan om ytterligare 
bilar vid en viss ekonomisk nivå trots att man har råd att införskaffa flera bilar). 
Men där mättnadseffekten uppstår tycktes även nya preferenser eller önskningar 
ta form; t ex framkom att viljan att spendera pengar på konst, antikviteter eller 
aktier uppstod vid en viss inkomstnivå. Tillsammans med att individerna tycks 
anpassa sin konsumtion utifrån sin sociala och ekonomiska situation anpassas 
även önskningarna och drömmarna angående konsumtionen utifrån samma 
situation. Utifrån sina resultat menar Wilska att man, i ljuset av de postmoderna 
teorierna, inte skall underskatta de sociala och ekonomiska faktorernas fortsatta 
betydelse för såväl konsumtionen som identiteten. 

En forskare som närmar sig det andra synsättet, att klasstillhörigheten 
fortfarande är en viktig källa till den egna identiteten, är den engelske 
sociologen Gordon Marshall. I studien ”Social Class in Modern Britain” (1988) 
diskuterar Marshall tillsammans med medförfattare begreppet social identitet 
och vilken betydelse klasstillhörigheten har i detta sammanhang. Med den 
sociala identiteten avser författarna, till skillnad från den privata uppfattningen 
om vem man anser sig vara, vilken eller vilka grupper man anser sig tillhöra och 
känner samhörighet med.  

Such social identities can be thought of as important intervening elements in the 
sociological equation of social structure, social consciousness, and social action. 
Social identity intercedes between structure on the one hand and consciousness and 
action at the other. One such identity is with class.

(Marshall et al 1988: 6)

Enligt denna modell hamnar klassidentiteten i mellanledet struktur – medvetan-
de, d v s för att utveckla ett klassmedvetande krävs att de två grundvillkoren är 
uppfyllda; 1) anser att det finns klasser 2) identifikation med någon av klasserna 
(se föregående avsnitt). Det synsätt som representeras av Marshall har kritiserats 
för att vara alltför deterministiskt och följa den så kallade S-C-A modellen (för 
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denna kritik se bl a Savage 2000).17 Enligt den modellen leder klasstrukturen 
(Structure) till att individen utvecklar ett kollektivt klassmedvetande 
(Consciousness) och utifrån detta sedermera agerar klassmässigt (Action). Även 
om denna modell oftast används i syfte att studera sambandet mellan 
klasstrukturen och handling så avser Marshall här en övergripande social modell 
där andra sociala strukturer utöver klasstrukturen kan ingå vilket medför att 
klassidentiteten utgör en av flera tänkbara komponenter i den sociala identiteten. 
Resultaten av studien visade för det första att sextio procent av respondenterna 
tänkte på sig själva som tillhörande en viss klass, medan över nittio procent vid 
tillfrågan kunde placera in sig i en klasskategori (Ibid: 143). För det andra 
framkom klasstillhörigheten som den mest framträdande komponenten i den 
sociala identiteten; “First, social class is by far the most common, and 
seemingly the most salient frame of reference employed in the construction of 
social identities” (Marshall et al 1988: 149). Resultaten har emellertid mötts av 
kritik, bl a anser Pakulski och Waters att en av de stora bristerna är att Marshall 
m fl inte studerade klassidentitetens relativa betydelse, d v s vilken betydelse 
klass har i förhållande till andra identiteter (Pakulski & Waters 1996: 126).  Då 
en och samma individ kan tänkas bestå av ett otal identitetsfragment som 
tillsammans utgör hela den sociala identiteten är det svårt (för att inte säga 
omöjligt) att i en enkätundersökning fånga in alla tänkbara grupper en individ 
kan känna samhörighet och identifikation med och sedan åstadkomma en 
meningsfull rangordning av dessa. Att individer kan placera sig i en viss klass 
eller anser sig tillhöra och identifierar sig med en klasskategori medför inte att 
det finns en konsensusuppfattning bland individerna angående vad det är som 
konstituerar samhällets indelning i klasser. Det vill säga uppfattningen angående 
vad det är som avgör vilken klass en individ tillhör har visat sig vara beroende 
av flertalet faktorer. Där är den objektiva indelningen som utgår från 
yrkesposition en betydelsefull men inte enarådande faktor (se exempelvis 
Marshall 1988, Cigéhn 2001). 18

Utöver synsätten att klasstillhörigheten är en omodern källa till identitet eller att 
klass är ett av de mest betydelsefulla inslagen i identitetsskapandet förespråkar 
bl a Bradley ett tredje synsätt där klass fortfarande ses som väsentligt men där 
mera hänsyn bör tas till hur klass sammanhänger med andra faktorer som kön 
och etnicitet (Bradley 1996). Vad som enligt Bradley kännetecknar den moderna 
sociala identitetsprocessen är att det skett en ökad grad av fragmentisering där 
klass inte längre utgör en så central del av identitetsprocessen som tidigare men 

                                          
17 Marshall har dock bemött denna kritik och menar att det är en felaktig tolkning att tro att klasstrukturen per 
automatik leder till ett klassmedvetande och kollektiv handling utifrån gemensamma klassintressen. För att 
handlingen överhuvudtaget skall komma till stånd krävs det att den föregås av en social identitet (klassidentitet).  
Även om denna identitet infinner sig så är andra sociala processer som mobilitet, politiska rörelser mm viktiga 
för huruvida handlingen kommer till stånd eller ej (Marshall 1997: 51-52).  
18 I ett av kommande resultatkapitel kommer de faktorer man anser avgör klasstillhörigheten att behandlas 
vidare. 
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där denna fragmentisering inte medför att polariseringen mellan grupper, på 
basis av klasstillhörighet, upphört att existera.

Istället för att se identiteter som determinerade av sociala strukturer eller som 
helt friflytande och valda på basis av livsstilar kopplade till konsumtionssfären 
intar Taylor ett perspektiv som anser att identiteter konstrueras genom processer 
som verkar både i förhållande till produktionen och till konsumtionen. Taylor 
menar att identitetsformationen inte längre kan kopplas till den ena av dessa 
sfärer utan måste ses som en kombination av bägge ”… but also of politics, 
cultural significations and institutional practices, and are shaped by macro and 
micro relations of power involvning old and new political forces and 
movements” (Taylor 1998: 341). Att de sociala strukturerna inte längre skulle ha 
någon som helst betydelse för identitetsformationen ter sig orimligt på samma 
sätt som att klasstillhörigheten skulle vara det absolut avgörande för 
utvecklingen av densamma. Enligt Taylor utvecklas identiteten genom en rad 
komplexa sociala relationer förknippade med sociala kategorier som klass, kön 
och etnicitet men där denna mångfald av identitetsfragment inte är detsamma 
som att en enhetlig identitet saknas (Taylor 1998: 340-341). 

Hitintills har olika synsätt på klassidentitetens betydelse diskuterats, där klass 
kan ses som alltifrån en livskraftig till omodern källa till identitet. Om nu klass 
fortfarande är en livskraftig källa till identitet kvarstår en viktig fråga, nämligen 
vilka faktorer som möjliggör att denna identitet utvecklas? Det vill säga: var får 
klassidentiteten sin näring ifrån? Som framkommit så långt ses klassidentiteten 
som i huvudsak konstruerad utifrån den sociala strukturen eller i relation till 
konsumtionssfären. Att klassidentiteten påverkas av såväl den sociala strukturen, 
och där främst klasstrukturen, och konsumtionssfären verkar rimliga antaganden 
men det ger inte svar på vissa frågor. Bland annat, varför klassidentiteten 
sammanhänger med vissa attityder och beteenden och inte andra? Återstoden av 
detta avsnitt ska därför ta upp några fler synsätt som försöker förklara länken 
mellan just klass och identitet.

Morris Rosenberg hade i sin artikel, från 1953, angående klasstillhörighet, klass-
medvetande och klassidentitet en för dessa undersökningsområden något 
annorlunda utgångspunkt (Rosenberg 1953: 22-27). Rosenberg fokus var att 
studera vilka faktorer som hindrar människor i samma, objektiva, klass att 
utveckla ett gemensamt klassmedvetande, och vilka faktorer som får människor 
att identifiera sig med en annan klass än den egna (objektiva). Rosenberg lyfter 
fram tre centrala orsaker som hindrar att en klassidentitet utvecklas19. För det 
första det industriella samhället med dess komplexa sammansättning av speciali-
serade och segmenterande yrken som försvårar en känsla av samhörighet mellan 

                                          
19 I Rosenbergs artikel diskuteras främst förhållandena i det amerikanska samhället. 
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individer tillhörandes samma klass men i många avseenden olika yrken. För det 
andra den politiska strukturen där de vitala partierna inte har en uttalad klass-
politik som lyfter fram och betonar klassintressen. Den tredje orsaken är den 
myriad av möjliga identiteter som finns att tillgå i ett heterogent samhälle och 
där faktorer som etnicitet och religion blir mer avgörande för identiteten än den 
objektiva klasstillhörigheten. 

Att dagens samhälle har en ökad grad av specialisering när det gäller yrken och 
att det finns flera möjliga identiteter att tillgå är rimliga antaganden till att det 
blir svårare för individer som tillhör samma klass att utveckla en gemensam 
känsla av klasstillhörighet. Kanske än viktigare är den andra punkt Rosenberg 
tar upp, nämligen i vilken utsträckning och hur olika klassintressen belyses och 
behandlas i den politiska sfären, och främst av de politiska partierna. Ett 
liknande resonemang har förts fram av Sartori som i en artikel från 1969 
diskuterar och problematiserar förhållandet mellan klasstillhörighet, klass-
identitet, klassmedvetande och handlande utifrån klassmässiga intressen i olika 
västerländska länder (Sartori 1969: 65-100). 

Enligt Sartori är det, för det första, inte alltid klart vad som avses i diskussioner 
om klassidentitet, om det är en rankning av den egna positionen utifrån en social 
statusskala eller om det handlar om ett utvecklat klassmedvetande. Problemet 
med många undersökningar menar Sartori är att individer som identifierar sig 
med en klass (vad Sartori benämner status awareness) även förutsätts vara klass-
medvetna vilket enligt Sartori har en mer omfattande innebörd20. För det andra 
är inte länken tydlig hur objektiv klass sammanhänger med subjektiv klass, 
klassmedvetande och handlande utifrån gemensamma klassintressen. I ett försök 
att ställa upp tänkbara faktorer till hur dessa aspekter relaterar till varandra 
använder Sartori nedanstående figur och menar att det krävs olika förutsätt-
ningar för att förhållande I ska leda till såväl förhållande II, III och slutligen IV.  

I

Class conditions

II

Status awareness

III

Class consciousness

IV

Class action

Figur 2:1 Breakdowns of ”Class”.  Hämtad från Sartori 1969: 83 

                                          
20 För en diskussion av klassmedvetande se föregående avsnitt: 2.2.1 Relationen klassidentitet - klassmedvetande
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Vad Sartori frågar efter är vilken den mellanliggande variabeln är som 
sammanlänkar objektiv klass med klassidentitet, ett utvecklande av klass-
medvetande och sedermera att handla utifrån klassens intressen. Även om 
Sartori i huvudsak ägnar sig åt förhållandet mellan klasstillhörighet och klass-
medvetande är hans tankemodell användbar även i den här undersökningen. Vad 
gäller relationen mellan objektiv och subjektiv klass menar Sartori att denna 
kommer att variera mellan olika västerländska länder vilket mer än något annat 
har att göra med en semantisk aspekt, d v s huruvida arbetare respektive 
medelklass framställs som en positivt eller negativt laddad tillhörighet. Den 
mellanliggande variabeln som Sartori lyfter fram som en stark kandidat är 
organizational variable som inbegriper det inflytande som främst politiska 
partier och fackföreningar har. Utifrån Sartori blir klassidentitet ett uttryck för, 
och förlängning av, den i samhället rådande ideologin som i sin tur kräver en 
kraftfull organisering och kommunikation för att ge utslag i form av klass-
identitet och klassbaserade intressen. Slutsatsen blir således att det inte finns 
något rakt och enkelt samband mellan klasstillhörighet och klassidentitet utan att 
det krävs ideologiska förutsättningar för att individer ska uppleva samhörighet 
och identifikation med en samhällsklass. Det finns heller inte något enkelt 
samband mellan de ideologiska aspekterna av klass och de faktiska klass-
förhållandena i ett samhälle utan som Sartori menar: ”The party is not a 
“consequence” of the class. Rather, and before, it is the class that receives its 
identity from the party” (Sartori 1969: 84).

Även om Sartori skrev sin artikel i slutet av 1960-talet så är dessa tankegångar 
fortfarande aktuella. I en artikel av Hout m fl angående klasstillhörighetens
fortsatta betydelse i post-industriella samhällen avslutas diskussionen med den 
teoretiska fråga som anses viktig för den fortsatta forskningen angående klass 
och politik, nämligen: ”Why is class so complex, and why is it dependent on 
politics instead of determinative of politics?” (Hout m fl 1993: 271). Hout m fl 
menar att klass är betydelsefullt för politiken på så sätt att politiska organisa-
tioner formeras kring klassteman men där förhållandet mellan klass och politik 
med nödvändighet inte avspeglar de faktiska klassförhållandena: ”Hence, in 
some periods the political consequences of class may appear latent, even if the 
underlying logic of class is unchanged” (Hout m fl 1993: 268). 

Svallfors för ett, utifrån Sartori, liknande resonemang i sin senaste studie 
”Klassamhällets kollektiva medvetande”.  Svallfors lyfter fram hur den politiska 
artikuleringen, d v s hur klass förbinds med politik, är viktig för att förstå 
förhållandet mellan klass och attityder men även främjandet av klassidentitet. 
Denna politiska artikulering kan bedrivas av olika aktörer, som politiska partier 
och diverse organiserade intressen vilka syftar till att förändra eller skapa 
diverse uppfattningar och attityder kopplat till klasstillhörigheten. 
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Genom att utmåla sig som ”löntagarparti” eller ”arbetarnas parti” eller som ett parti 
som särskilt driver intresset hos ”de små och medelstora företagen” kan t ex ett 
politiskt parti bidra till att befrämja just en klassidentitet på bekostnad av andra 
tänkbara identiteter

(Svallfors 2004: 39) 

Utöver att den politiska och ideologiska miljön påverkar i vilken utsträckning 
klass framträder som en betydelsefull skilje- eller konfliktlinje så har den ett 
inflytande på hur medborgarna ser på sin egen klasstillhörighet och påverkar 
såväl attitydmönster som handlingsstrategier. Med utgångspunkt i ovanstående 
resonemang och i Sartoris modell kan två slutsatser dras angående klassidentitet. 
För det första är det således inte påtagliga klasskillnader som är premissen 
bakom utvecklandet av en klassidentitet utan hur klass förbinds med ideologi. 
För det andra påverkar de ideologiska aspekterna även vilken klass som 
identifikationen har störst sannolikhet att tillfalla beroende på huruvida arbetare 
respektive medelklass framställs som positiva eller negativa tillhörigheter.  

Efter att ha granskat olika synsätt gällande klassidentitet som social identitet, 
vilka förtjänster och brister kan lyftas fram med respektive synsätt i förhållande 
till detta specifika arbete? Problemet med många av de postmoderna teoriernas 
antaganden om klasstillhörighet som en omodern källa för identitetsskapandet är 
att de ofta saknar en empirisk bevisföring som styrker deras resonemang. Även 
om klasstillhörighetens ickebetydelse låter som ett önskvärt scenario så är de 
verkliga förhållandena inte sådana att klass kan anses som helt ovidkommande 
för det egna identitetsformandet. Istället blir det som Kellner menar att 
identiteter ”… becomes a freely chosen game, a theatrical presentation of the 
self, in wich one is able to present oneself in a variety of roles, images, and 
activities, relatively unconcerned about shifts, transformations, and dramatic 
changes” (Kellner 1992: 157-158). Men utöver som Kellner menar att 
identiteter framställs som oberoende av de förändringar och skiftningar som sker 
så framställs de även som oberoende av den tröghet som kännetecknar den 
sociala klasstrukturen.

Att identifiera sig med en viss klasskategori betyder inte rimligtvis att denna 
identitet gör sig gällande i vardagslivets alla situationer, inte heller är det rimligt 
att tänka sig att klassidentiteten är en renodlad identitet som är fristående från 
andra grupp- eller kategorispecifika identiteter. Mer sannolikt är att t ex en 
arbetarklassidentitet har olika betydelser beroende på de andra kategorier man 
känner samhörighet med; som kvinna eller man, som gammal eller ung eller 
utifrån etnisk tillhörighet, sexualitet etc. I sin artikel angående social identitet tar 
Taylor genus som ett exempel på gruppidentifikation och skriver; ”At the same 
time those who do identify primarily with a social categorisation based on 
gender, may well see this through the prism of other social categories, for 
exampel class, ‘race’, ethnicity or sexuality, depending upon how such 
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categories are signified and positioned in social relations” (Taylor 1998: 341). 
På samma sätt torde det vara med klassidentiteten; den genomkorsas av andra 
identiteter och påverkas av såväl sammanhang som vilken betydelse den 
tillskrivs av subjektet och av personer i den sociala miljön. 

2.2.3 Den ambivalenta klassidentiteten? 

Identities are not fixed but always in a state of flux 
(Parmar 1990: 101) 

Bland de diskussioner som förts angående klass som källa till social identitet har 
en central fråga varit huruvida individerna formar sina identiteter utifrån klara 
eller ambivalenta föreställningar om klass. Komplexiteten kring de subjektiva 
aspekterna av klasstillhörigheten är något som framträder i Savages m fl studie 
av klassidentiteten bland invånarna i Nordvästra England (Savage, Bagnall & 
Longhurst 2001).  Resultaten av 178 semistrukturerade intervjuer med invånare i 
fyra områden kring Manchester visade att på samma gång som klassidentiteten 
kan vara ambivalent kan den också vara uttryck för struktur och sammanhang. 
Genom intervjuerna framkom att individer oftare var ambivalenta när det gällde 
den egna upplevelsen av klasstillhörigheten men att denna osäkerhet gick hand i 
hand med en bestämd uppfattning av klass som strukturell realitet: ”People have 
little difficulty in talking about class ’out there’, but do not like to think about 
class closer to home, with respect to their own sense of identity” (2001: 880). 
Denna ambivalens menar författarna beror på att individerna begår ett 
”kategoriskt misstag” när de identifierar sig med någon klass. Detta då de ser 
klass som en naturlig del av samhällsstrukturen medan de själva ser sig som 
fristående individer och per definition inte kan utgöra en del av en samhällsklass 
(2001: 882).  På så sätt finns vissa beröringspunkter med post-moderna teorier 
som menar att individen blir allt mer fristående från klasstrukturen men vad 
Savage m fl visar är att ambivalensen snarare utgår från en önskan om att vara 
mera fristående än en upplevd realitet.

Ett annat centralt resultat var att respondenterna hade lättare att differentiera sig 
från andra klasser, d v s att ange vilka klasser de inte ansåg sig tillhöra, än att 
identifierar sig med någon specifik klass. I jämförelse med Skeggs studie där 
arbetarklasskvinnor sökte respektabilitet i sin identifikationsprocess genom 
disidentifikation med arbetarklassen ”… klasstillhörigheten var snarare något 
som visade sig i deras många olika ansträngningar för att inte igenkännas som 
arbetarklass” (Skeggs 1997: 119) fann Savage m fl att det framträdande draget 
var att framställa sig som ”vanlig” eller ”som folk är mest” och därmed undvika 
klassifikationer. En intressant fråga är i förhållande till vad individerna gör sina 
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jämförelser, att vara normal/vanlig blir då i förhållande till något annat tillstånd 
som i sådana fall skulle kunna vara uttryck för dess motsats: de icke vanliga 
eller onormala. Nästa fråga som infinner sig är vilka de är? Även om Skeggs och 
Savage kommer fram till något olika slutsatser angående klassidentitetens
karaktär så har såväl disidentifieringen som differentieringen av klasstill-
hörigheten båda sitt upphov i samhällets indelning i klasser, d v s klass som en 
strukturell realitet.

Istället för att se identiteter som instabila och fragmentiserade så visar den 
kanadensiska sociologen Michéle Lamont, i sin studie ”The Dignity of Working 
Men”, att vissa mönster av självidentifiering är mer sannolika i vissa kontexter 
än i andra (Lamont 2000: 244). Med utgångspunkt i Lamont så skulle en 
identifikation med en samhällsklass (klassidentitet) vara mer betydelsefull i 
vissa situationer och miljöer. I en miljö blir en eller några identifikationer mer 
avgörande; som kvinna, förälder eller villaägare medan i andra situationer blir 
identifikationen med arbetare/medelklass av större vikt. Savage poängterar 
också klassidentitetens kontextuella betydelse och menar att klass endast utgör 
en av flera tänkbara källor till den sociala identiteten och att genom intervjuerna 
framstod inte klass som ”… the major source of their identity and group 
belonging” (Savage 2000: 40). Liknande resultat framkom i Devines studie som 
bygger på intervjuer med 32 arbetarklasspar i engelska Lutonområdet (Devine 
1992: 229-252). I intervjuerna ställdes frågor om huruvida individerna ansåg att 
det fanns klasser i det brittiska samhället och där de sedan fick möjlighet att 
utveckla sin syn på klassers existens och betydelse. Genom intervjuerna 
framkom att den mest centrala identiteten var deras identifikation med en 
geografisk ort/stad/land och då i första hand den plats där man växt upp. Men 
denna identifikation varken uteslöt eller hindrade en klassidentitet som snarare 
sågs som något som förenade individer med olika bakgrunder. Devines resultat 
visar även att identifiering med klass i hög grad är beroende av situationen vilket 
framkom då individerna hade klarare föreställningar om sin klasstillhörighet då 
de diskuterade politik i allmänhet och deras politiska preferenser i synnerhet.

För att beskriva vilken betydelse klass har för identitetsskapandet och i för-
längningen för det egna handlande diskuterar Bradley den sociala identiteten 
utifrån dess tre nivåer; passiv, aktiv och en politiserad nivå (Bradley 1996). 
Enligt Bradley har klassidentiteten i dagens samhälle övergått från att vara en 
aktiv identitet där individen är medveten och handlar utifrån sin upplevda 
identitet till att mera vara en passiv identitet där man fortfarande upplever 
samhället som indelat i klasser och sin egen position i denna men där denna 
identitet inte är medveten och ligger till grund för medvetet handlande i samma 
utsträckning. Den passiva identiteten är inte betydelselös men där det krävs 
särskilda händelser eller sammanhang för att den passiva identiteten skall bli 
aktiv och vara till underlag för handling. Särskilt viktig för att transformera en 
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passiv identitet till en aktiv är den politiska aktivitet som bedrivs vid en given 
tidpunkt (Ibid:). I takt med att diskussionerna om klassbegreppets minskade 
betydelse ökat och att klass fått en mindre betydelse inom den politiska sfären 
medför detta enligt Bradley att klass blir en allt mera stigmatiserad identitet 
istället för något som upplevs som en positiv och konstruktiv samhörighet 
(Ibid:). Dessa distinktioner av klassidentitetsbegreppet har fört med sig såväl 
teoretiska som empiriska och operationella diskussioner men där de sistnämnda 
diskussionerna sparas till det kommande metodkapitlet.

Att klasstillhörigheten snarare utgör en omedveten eller passiv identitet är något 
som framkom i Hedvig Ekerwald tregenerationsstudie, ”Varje mor är en dotter”, 
angående kvinnors ungdomstid under nittonhundratalet. Ett av kapitlen 
behandlar identitetsskapandet i det moderna och postmoderna svenska samhället 
där Ekerwald diskuterar två centrala aspekter av identiteten; den tillskrivna 
respektive den subjektiva identiteten. Den tillskriva identiteten innefattar vilken 
identitet omgivningen tillskriver en person medan den subjektiva aspekten 
behandlar den identitet individen själv anser sig inneha och därmed vara 
medveten om. De kvinnor som intervjuades i studien använde inte kön som en 
medveten identitetskomponent i det egna identitetsskapandet men genom 
intervjuerna framkom att kön genomsyrade den egna upplevelsen av identitet. 
På samma sätt anser Ekerwald att klassaspekten uppträder, d v s som en 
omedveten identitet men som på ett övergripande sätt genomsyrar den egna 
upplevelsen av självet:

Mot de föreställningar som råder idag vill jag visa att identiteten, även i vårt 
postmoderna samhälle, är svårföränderlig och att sociologiska variabler som kön, 
klass och etnicitet avsätter sig som djupt liggande, välförgrenade känslor i identiteten.  

(Ekerwald 2002: 26). 

Att en individs identitet kan bestå av ett antal mer eller mindre betydelsefulla 
identitetsfragment kan förstås utifrån Strykers identitetsteori. Ett centralt 
begrepp i denna teori är identitetshierarkier där självet beskrivs som ett 
hierarkiskt uppbyggt system av olika identiteter (Gecas & Burke 1995: 45). 
Dessa identiteter differentieras på basis av vilken betydelse de har i en given 
situation (d v s sannolikheten att en viss identitet aktiveras i en bestämd 
situation) samt dess affektiva betydelse (graden av känslomässig bindning till 
andra som delar samma identitet). Att klass kan utgöra en av dessa identitets-
komponenter i en identitetshierarki är något som tidigare forskning visat medan 
det är lite tunnsått vad gäller dess relation till diverse utfall av inte direkt politisk 
karaktär.
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2.2.4 Klassidentitet i Sverige- vad kan vi vänta oss?

Class identification is not the product of mere self-reflection; it arises through social 
interaction.

(Wilson 2000: 153) 

Att såväl klasstillhörighet, identitet som klassidentitet är begrepp som är laddade 
med olika mening och innehåll har visat sig i föregående avsnitt. Vad kan vi då 
förvänta oss att klassidentiteten har för betydelse i Sverige idag, d v s vad 
innebär det att identifiera sig med exempelvis arbetarklassen och vilka faktorer 
förväntas påverka tillblivelsen av en subjektiv klasskänsla? Även om de 
teoretiska perspektiven skiljer sig åt är syftet med detta avsnitt att sammanfatta 
de centrala tankegångarna och diskutera vilket synsätt på klassidentitet som 
framstår som mest fruktbart att tjäna som utgångspunkt för kommande analyser. 
I slutet av avsnittet presenteras en tänkt modell där relationen mellan studiens 
centrala begrepp gestaltas och diskuteras. 

Som vi sett i tidigare avsnitt så följer inte alltid den subjektiva klasstill-
hörigheten den objektiva eller ”yttre” klasstillhörigheten. Förhållandet mellan 
dessa två klassbenämningar kan därmed tänkas anta olika kombinationer vilka 
presenteras i tabell 2.1.  

Tabell 2.1. Kombinationer av objektiva och subjektiva klasskategorier 
Arbetarklass Medelklass Övre medelklass

Arbetarklassid. X (1) (2)
Medelklassid. (3) X (4)
Övre medelklassid. (5) (6) X
Indifferenta (7) (7) (7)

X representerar en överensstämmelse mellan objektiv och subjektiv kategori, 
medan övriga kombinationer utgör exempel på en bristande samstämmighet 
mellan den klass individen objektivt sett tillhör och den klass han eller hon själv 
anser sig tillhöra. Några av dessa kombinationer där ett så kallat ”korstryck” 
uppstår är särskilt intressanta att studera i detta arbete.

För det första, där individen objektivt sett tillhör medelklassen men har sin 
identifikation i arbetarklassen (kategori 1). Denna kategori är intressant att 
studera i förhållande till klassbakgrundens betydelse då det inom Klass-
identitetsprojektet har framkommit att uppåtmobilitet medför en större lojalitet 
med ursprungsklassen än vad som är fallet med nedåtmobilitet (Cigéhn 1997: 
68). För det andra är det omvända förhållandet av intresse, där arbetarklassen är 
den objektiva kategorin och identifikationen finns i medelklassen (kategori 3). 
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Skulle vi finna en stor andel som tillhör denna kategori skulle detta kunna vara 
stöd för tesen att arbetarklassen inte längre utgör en lika betydelsefull bas för 
den egna känslan av tillhörighet. I linje med detta synsätt så förväntas allt fler 
känna sin samhörighet med medelklassen, av dem som överhuvudtaget anser att 
det existerar samhällsklasser och känner samhörighet med någon av dessa. 
Slutligen är det relevant att lägga fokus på den grupp som, oavsett yttre klass-
tillhörighet, inte anser sig tillhöra och känna samhörighet med någon samhälls-
klass, alternativt inte vet vilken klass de tillhör (kategori 7). Utifrån de post-
modernistiska synsätten förväntas klasstillhörigheten utgöra en alltmer sinande 
källa till identitet och samhörighet. Skulle vi finna en stor andel så kallade 
indifferenta kan detta således ses som stöd för den postmodernistiska 
uppfattningen gällande sambandet mellan klass och tillhörighet/identitet. Denna 
grupp har sällan varit i fokus då klassidentiteten studerats och min avsikt är att 
kunna säga något om den grupp som varken anser att samhällsklasser existerar 
eller anser sig tillhöra någon av dessa. 

Rosenberg anser att när den egna känslan av klasstillhörighet inte 
överensstämmer med den objektiva tillhörigheten uppstår ett ”falskt 
medvetande” vilket kan ta sig tre former; 1) där individen identifierar sig med en 
framtida klassposition; 2) individen identifierar sig med en tidigare
klassposition; 3) individen har en skev uppfattning om sin nuvarande klass-
tillhörighet. Att den subjektiva klasstillhörigheten inte är en direkt avspegling av 
den objektiva klasstillhörigheten behöver inte ses som något bristfälligt och som 
Rosenberg nämner som ett uttryck för ett falskt medvetande. Snarare så är det 
intressanta att se vilka faktorer som påverkar känslan av klasstillhörighet och 
vilken betydelse denna känsla har för individens attityder och handlande. Att 
klassidentiteten kan utgå från vad som ses som en framtida klassposition eller 
utifrån en tidigare klassposition (egen eller klassbakgrund) är dock två aspekter 
som är rimliga förklaringar till de fall där subjektiv klasstillhörighet inte följer 
objektiv klasstillhörighet. 

Många av de studier angående klassidentitetens betydelse som redovisats i 
föregående avsnitt pekar på att klass kan ses som en källa till en individs 
sammansatta eller sociala identitet: ”Class does not determine identity, but it is 
not irrelevant either. It is a resource, a device, with which to construct identity” 
(Savage m fl 2001:888). I stället för att helt räkna bort klasstillhörighetens 
inflytande över identitetsskapandet med hänvisning till de för det post-moderna 
samhällets ”nya” identitetskomponenter så är det mer rimligt att dessa utgör ett 
allt mera betydande komplement snarare än helt och hållet ersätter klass likt ett 
spelteoretiskt nollsummespel. Förutom de som helt tar avstånd till klasstill-
hörighetens relevans för identitetsskapandet råder vissa oenigheter som kan 
sammanfattas i två punkter: 1) hur pass avgörande klass är i förhållande till 
andra faktorer som kön och etnicitet och 2) i vilken utsträckning individernas 
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klassidentitet bygger på klara eller ambivalenta föreställningar om den egna 
klasspositionen21. Det synsätt som utifrån klassanalytiska sammanhang verkar 
mest fruktbart är att se klass som en, bland andra, tänkbara komponenter för den 
egna identiteten och att effekten av denna klassidentitet kan förväntas bli olika 
stor beroende på situation och sammanhang. På så sätt ses inte klassidentiteten 
som statisk och obunden av de sociala sammanhang inom vilka individen verkar 
och inte heller som den nödvändigtvis primära komponenten i identitets-
skapandet.

När det gäller hur klassidentiteten sammanhänger med objektiv klass samt klass-
identitetens relation till diverse utfall har olika perspektiv presenterats. Trots att 
synsätten, och vilken vikt man väljer att lägga på klassidentiteten, skiljer sig åt 
kan synsätten, grovt sett, sammanföras i tre olika riktningar. Dessa perspektiv 
skall inte ses som renodlade riktningar som är sinsemellan oförenliga utan 
intentionen är att via en strukturering av synsätten sammanfatta de centrala 
tankegångarna. Den första riktningen, som jag kallar klassidentitet som klass,
representeras framförallt av Centers som sätter likhetstecken mellan klass och 
klassidentitet. Det vill säga att klass är psykologiska och sociala grupperingar 
som i strikt mening bör hållas åtskilt från de ekonomiska grupperingarna vilka 
benämns strata. Utifrån detta synsätt är klass lika med klassidentitet och det är 
dessa klasser som bär med sig olikheter vad gäller attityder, beteenden mm och 
där dessa kan, men inte behöver ha, sin upprinnelse i de ekonomiska 
grupperingarna. Det centrala studieobjektet för att analysera skillnader i attityder 
mm är klassidentitet vilket här får en överordnad betydelse i förhållande till yttre 
och objektiva kriterier.  

Det andra synsättet, klassidentitet som process, betonar klassidentitet som ett 
förlopp där faktorer på både makro- och mikronivå tillsammans bidrar till att en 
klassidentitet utvecklas. Även om objektiv klasstillhörighet ges en vital position 
i detta perspektiv så är det en av flera tänkbara faktorer bakom klassidentiteten. 
Detta medför att klassidentiteten inte ses som en isolerad identitet utan att den 
genomkorsas av andra identiteter kopplade till exempelvis kön och etnicitet. Att 
vara kvinna och ha sin identitet i arbetarklassen behöver därmed inte vara, och 
är säkerligen inte, samma sak som att vara man och identifiera sig med arbetar-
klassen. Vidare framhålls att klassidentitet inte är något statiskt tillstånd utan 
utvecklas genom såväl de sociala och ekonomiska strukturerna som de 
upplevelser individen har av sin vardagsverklighet och genom mötet och 
interaktionen med andra människor och grupper. Som bl a Gibson & Graham 
menar så medför detta perspektiv en mindre rigid syn på klassidentiteten: “The
emphasis we place on a language of process rather than of social structure 
                                          
21 Den senare punkten kan ses som sammanhängande med den första utifrån tankemodellen; ju klarare 
uppfattning man har angående den egna klasspositionen desto större betydelse torde den få för den sociala 
identiteten. 
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suggests the possibility of energetic and unconfined class identities, where the 
compelling question is not “What is my class belonging?” but “What is my class 
becoming?” (Gibson-Graham, Resnick & Wolff 2000: 11). Utifrån detta synsätt 
finns inga enkla och raka samband mellan vilka faktorer som påverkar klass-
identiteten eller vilka faktor som klassidentiteten i sin tur påverkar. Klass-
identiteten ses som en vital men inte överordnad identitet som påverkas av de 
situationer och sammanhang inom vilka individen verkar.  

Slutligen kan ett tredje synsätt skönjas, klassidentitet som del av klass-
medvetande, där klassidentiteten framhålls som en förutsättning för ett 
klassmedvetande men där ingen större fokus läggs på klassidentitetens betydelse 
i sig. Här anses klassmedvetandet, att individen både kan klassplacera sig själv 
och anser att det finns motsättningar mellan klasserna, som det som skapar 
skillnader mellan olika klasskategorier främst i förhållande till politiska 
preferenser och attityder. Till skillnad från de två övriga perspektiven är klass-
identitet i sig inte föremålet för analyserna även om man inte bortser från dess 
egenvärde som undersökningsvariabel i förhållande till diverse utfallsvariabler.

Det synsätt som jag anser verkar vara mest fruktbart är att se klassidentitet som 
en social process som är påverkad men inte determinerad av den materiella och 
ekonomiska strukturen och som för att bli en livskraftig identitet kräver en 
politisk och ideologisk förankring. Klassidentitet kan förstås som en subjektiv 
dimension av klasstillhörighet men som samtidigt genomkorsas och påverkas av 
såväl andra strukturer som de erfarenheter och upplevelse individen möter i sin 
sociala vardag och i mötet med andra människor. I nedanstående modell 
presenteras sambanden mellan de centrala begrepp som är föremål för denna 
studie. Modellen tjänar som utgångspunkt för kommande framställningar och 
ska i detta skede förstås som tänkta relationer mellan begreppen. Genom att se 
klassidentiteten som en process framställs inte relationen mellan objektiv klass – 
klassidentitet - utfall som ett rakt och tydligt samband utan man kan även tänka 
sig att riktningen i viss mån kan gå i motsatt håll från utfall till klassidentitet, 
främst diverse politiska preferenser och attityder som kan påverka vilken klass 
man känner sig ha samhörighet med22.

                                          
22 Denna dubbla riktning på sambanden mellan klassidentitet och politiska preferenser har lyfts fram och 
diskuteras i några svenska studier, bl a Petersson 1982; Westholm 1991 vilka kommer att diskuteras mera i 
kapitel 5. 
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Figur 2:2 Tänkt modell över sambanden mellan klasstillhörighet – klassidentitet –utfall. 

Klassidentitet skall snarare förstås som ett sammanfattande mått på den egna 
ställningen i samhällshierarkin än som en direkt avspegling av den objektiva 
klasstillhörigheten, även om den ofta har sin upprinnelse där. Vilka andra 
faktorer som påverkar känslan av klasstillhörighet kommer således att bli 
föremål för kommande analyser. Vidare kan denna upplevelse av klass-
positionen sedan tänkas återverka (den streckade pilen i modellen) på individens 
upplevelse av vardagen och föreställningar om samhället i stort. På så sätt får 
klassidentiteten en dubbel innebörd; den är inte endast påverkad av samhällets 
ekonomiska och materiella struktur och av den interaktion individen har med 
andra grupper utan kan även påverka övriga förhållanden. Genom att studera 
klassidentiteten överbryggs skiljelinjen mellan makro och mikro; samhällets 
strukturella och ekonomiska villkor sammanlänkas med de subjektiva erfaren-
heterna och den interaktion som sker i vardagen.

På samma gång som klassidentiteten kan ha sin utgångspunkt i den nuvarande 
klasstillhörigheten kan det även vara så att man refererar till en tidigare upplevd 
klasstillhörighet, t ex den man hade under sin uppväxt vilket kommer att 
studeras längre fram. Ett intressant förhållande som dessvärre inte kan studeras i 
denna undersökning är huruvida klassidentiteten även kan verka som en 
drivkraft till en kommande klasstillhörighet. Det vill säga att man intar en klass-
identitet som sammanhänger med en framtida klasstillhörighet vilket man 
förväntas uppbära inom överskådlig tid. En annan intressant fråga, som tyvärr 
inte heller ligger inom ramen för detta arbete, är huruvida klassidentiteten ändras 
direkt vid byte av klasstillhörighet eller om det sker en eftersläpning. Det förra 
skulle i så fall vittna om att den subjektiva känslan av klasstillhörighet i stor 
utsträckning sammankopplas med yrke och position i arbetslivet medan det 
senare mera talar för att den är en total upplevelse av livssituation och livsstil 
som påverkar den klass man identifierar sig med.

En annan fråga vi bör ställa oss är vad det egentligen betyder för medborgarna 
att identifiera sig med en samhällsklass. Är klassidentiteten endast en ovid-
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kommande etikett som vi sätter på oss själva vid tillfrågan, vad Jenkins 
benämner nominell identitet, eller har klassidentiteten en substantiell betydelse 
för medborgarnas tankar, känslor och handlingar? För att närma sig detta svar 
måste vi dels undersöka i vilken mån medborgarna överhuvudtaget anser att det 
existerar klasser i dagens samhälle, om de själva anser sig tillhöra någon sådan 
och i sådana fall vilken. Dessa punkter utgör själva grundbulten för att närma sig 
klassidentitetens eventuella betydelse. Vad som sedan krävs är att sätta klass-
identiteten i relation till olika utfall och studera dess effekt efter kontroll för 
övriga faktorer som kan tänkas ha samband med respektive utfall. Då identiteter 
är något som ständigt skapas och omskapas kan man även tänka sig att skilda 
utfall kan påverka identiteten, d v s att sambandet till viss del kan gå i motsatt 
riktning; från preferenser, attityder mm till klassidentiteten. Slutligen kan man 
även tänka sig klassidentiteten som ett kontinuum där den ena änden utgörs av 
individer som anser sig tillhöra en social klass men där denna tillskrivelse endast 
utgör en betydelselös etikett man sätter på sig själv vid tillfrågan. I andra änden 
kan man sätta de som känner en stark samhörighet och identifikation med en 
klass och där denna identifikation förstärks genom en stark distansering från 
andra klasser.

Det har även framkommit att klassidentiteten måste sättas in i sitt historiska och 
sociala/politiska sammanhang för att bli gripbar; d v s vi kan inte förvänta oss att 
klassidentiteten har samma betydelse idag som för femtio eller hundra år sedan, 
inte heller kan vi förvänta oss att betydelsen av klassidentitet ser lika ut för olika 
grupper i samhället. Av detta följer även att t ex en arbetarklassidentitet i 
Sverige inte behöver vara detsamma som att inta en arbetarklassidentitet i ett 
annat europeiskt eller utomeuropeiskt land.  Både Skeggs och Savages studier 
behandlar klassidentiteten i England och en arbetarklassidentitet i England 
behöver inte betyda detsamma eller tillskrivas samma värden som en arbetar-
klassidentitet i t ex Sverige. Reay och Ball menar, i likhet med Bradley, att i 
1990-talets England innebär en arbetarklassidentitet ett accepterande av ”a spoilt 
identity” (Reay & Ball 1997). I denna undersökning finns ingen specifik fråga 
som gör att vi kan studera vilka värden eller egenskaper som man förknippar 
med en viss klasstillhörighet, däremot ska ett avsnitt behandla vilken klass-
kategori man anser har mest makt och inflytande i samhället. Genom denna 
fråga kan vi delvis se hur olika klasskategorier tillskrivs olika värden i form av 
samhällsinflytande i en vidare mening.

Vad innebär det i Sverige, under nittiotalet och det nya seklets början, att 
identifiera sig med en samhällsklass och vilken betydelse har klassidentiteten för 
individers attityder och agerande? Som Ekerwald menar sammanbinds i 
individens identitet dennes erfarenheter av samhällets sätt att ordna och 
strukturera gruppskillnader, utifrån sociologiska strukturer som klass, kön och 
etnicitet, med känslor (Ekerwald 2002: 55). Hur dessa mikromekanismer av 
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medvetandet formeras menar Wright till stor del sammanhänger med den 
makrostrukturella miljö inom vilka de verkar där politiska och ekonomiska 
konflikter strukturerade kring klass tenderar att förstärka såväl klassidentitet 
som klassmedvetande (Wright 1997: 516). Utöver individens egna erfarenheter 
av klasskillnader torde även sättet på vilket klassbegreppet behandlas i den förda 
politiken och samhällsdebatten ha en betydande inverkan på medborgarnas 
uppfattning om klasstillhörighetens betydelse. Det borde även ha en inverkan på 
vilka aspekter som den egna klassidentiteten utgår ifrån, t ex i vilken 
utsträckning den subjektiva klasskänslan utgår ifrån den objektiva klass-
tillhörigheten.

Centrala faktorer är således hur klass framställs och det utrymme klassfrågor får 
främst inom de politiska partierna men även hos andra organ och aktörer som 
fackförbund, arbetarrörelsen och massmedia (se t ex Svallfors 2004). Det relativt 
starka sambandet mellan klass och politiska preferenser (se t ex Wright 1997),
den nära koppling som finns mellan klass och fackförbund tillsammans med den 
relativt stora andel som är fackligt anslutna i Sverige talar för klassidentitetens 
betydelse för attityder och agerande. Men detta bör även ses i förhållande till 
den pågående reduceringen av klassbegreppet inom politiken och det alltmer 
blygsamma utrymme klass får i den allmänna debatten.  

Slutligen, vad kan vi då förvänta oss? Utifrån de olika perspektiv som tagits upp 
i detta kapitel kan vi 1) anta att klass fortfarande kan ha en betydelse för 
medborgarna på så sätt att de känner en identifikation med någon samhällsklass; 
2) att denna identifikation snarare skall förstås som en passiv identitet än en 
aktiv och medveten identitet; 3) att klasstillhörigheten i första hand påverkas av 
klassrelaterade faktorer som objektiv klasstillhörighet, klassbakgrund och 
utbildning; 4) att klasstillhörigheten genomkorsas och påverkas av andra 
faktorer som kön och ålder; 5) att klassidentitets betydelse varierar beroende på 
situation och sammanhang. Även om inte klassidentiteten är avgörande i en 
situation så kan den finnas som en komponent i individens register över 
subjektiva grupptillhörigheter och får ibland träda tillbaka för andra identiteter. 
Det intressanta för kommande kapitel är i vilka sammanhang och situationer 
som identifikationen med en samhällsklass träder fram och blir av mer central 
betydelse.
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3 Metodologiska förfaringssätt och överväganden 

Föreliggande arbete har bedrivits inom projektet Klassidentitet –00 som är en 
uppföljning av projekten Klassidentitet –97 och Klassidentitet –93. Dessa 
projekt är rikstäckande uppföljningar av en undersökning som utfördes i 
Katrineholm i slutet av 80-talet (Industrisamhälle i omvandling, Åberg red 
1990), vilken i sin tur var en replikering av den numera klassiska industri-
sociologiska undersökningen som Torgny T Segerstedt och Agne Lundquist 
utförde i Katrineholm och Huskvarna i slutet av 1940-talet (Människan i 
industrisamhället, del I och del II, 1952 och 1955). Syftet med Segerstedt och 
Lundquist studie var att studera den sociologiska innebörden av det svenska 
samhällets industrialisering och hur människors liv anpassats till de industriella 
miljöerna.  Den efterföljande Katrineholmsundersökningen avsåg att studera hur 
det sociala livet för människorna i Katrineholm förändrats under efterkrigstidens 
uppbyggnad av det svenska välfärdssamhället. De tre datainsamlingstillfällen 
som föreliggande arbete bygger på är till skillnad från ovanstående rikstäckande
och de slutsatser som kommer att dras blir därmed representativa för landet i 
stort. Vad gäller datamaterialen i sin helhet så bygger de på frågeställningar 
kring yrkesliv, fritidsliv, föreningsliv, socialt umgänge, samhälle och näringsliv 
samt arbete och arbetsförhållanden. 

3.1 Datainsamling och bortfall 

Samtliga datainsamlingar har genomförts av Enkätfunktionen vid SCB och skett 
med hjälp av telefonintervju och postenkät. En sammanfattning av de tre data-
insamlingarna vad gäller urval och bortfall presenteras i tabell 3.1.
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Tabell 3.1. Datainsamlingsmetod, urval, bortfall och svarandegrupp för de tre datainsamlings-   
tillfällena.

1993 1997 2000

Datainsamlings-
metod

Datoriserade 
telefonintervjuer

Postenkät
telefonuppföljning Postenkät

Bruttourval 2000 individer i 
åldrarna 18-65 år 

2014 individer i 
åldrarna 20-64 

2000 individer i 
åldrarna 20-64 år 

Övertäckning 12 13 15

Nettourval 1988 (100 %) 2001 (100 %) 1985 (100 %) 

Bortfall   469  (23,6 %) 688  (34,4 %)   763 (38,4%) 

Intervjuer/enkäter 1519 (76,4 %) 1313 (65,6 %) 1222 (61,6%) 

Anm. Med övertäckning avses individer som avlidit, flyttat utomlands etc. 

Som framgår av tablån ovan skiljer sig urvalet, bortfallet och därmed antalet 
genomförda enkäter/intervjuer åt mellan de tre datainsamlingstillfällena. Ett 
mönster som framträder är att bortfallet ökat mellan åren och tydligast blir denna 
ökning mellan den första och andra datainsamlingen. Mycket talar dock för att 
denna neråtgående svarstrend inte är något som är exklusivt för denna under-
sökning utan är ett problem av mer generell karaktär för nutida svenska survey-
undersökningar. Ökningen av den totala mängd undersökningar som skett de 
senaste åren kan vara en tänkbar orsak till att intresset för att delta kommit att 
minska.  

Hur kan detta bortfall tänkas påverka de resultat som denna studie genererar? 
För att reducera urvalsfelet och bortfallsskevheten i det senast insamlade 
materialet (Klassidentitet 2000) har SCB använt registervariabler23 för att 
beräkna så kallade kalibrerade vikter (Se Lundström 1997, Lundström och 
Särndal 1999). De registervariabler eller hjälpvariabler som kommit att 
användas är kön, ålder, boende i storstad, födelseland, inkomst, civilstånd,
utbildningsnivå och sysselsättning. De kalibrerade vikterna medför att vid 
skattningar av antalet personer i varje grupp bestämda av respektive hjälp-
variabel så överensstämmer skattningen helt med det kända antalet från det 
register ur vilket variabeln är hämtad. Detta medför att de analyser som genom-
förs med hjälpvariablerna direkt skattar värdena hos populationen vilket i sin tur 
medför att även mycket små skillnader blir statistiskt signifikanta. Då 2000 års 
material är resultatet av en urvalsundersökning kommer den i fortsättningen 
                                          
23 Registervariabler har hämtats ur RTB (Registret över totalbefolkningen), UTB (Utbildningsregistret) samt 
RAMS (Sysselsättningsregistret).  
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också att behandlas som det vilket medför att det skattade populationstalet vägs 
ned till urvalsstorlek. Detta medför att de som har vissa karaktäristiska (utifrån 
utbildningsnivå, klasstillhörighet etc) och som inte har svarat på enkäten får 
samma värden på variabler (t ex deltagande i en viss fritidsaktivitet) som de som 
har samma karaktäristiska men vilka har svarat på undersökningen. Att använda 
sig av viktat material medför sina risker då man inte vet hur viktningen påverkar 
resultatens representativitet för hela befolkningen (Svallfors 2004: 240). 
Skattade populationsdata kommer däremot att användas som kontroll av 
resultaten. Avsikten är att jämföra för studien centrala analyser baserade på 
viktat respektive oviktat material. Läsaren kommer att göras uppmärksammad 
där så sker.

3.2 Analysmetoder

Utöver de bivariata analysmetoderna som presenteras i form av korstabeller 
kommer några andra analysmetoder att tillämpas. För att studera vilka fritids- 
och kulturaktiviteter som antas ha något gemensamt kommer faktoranalys att
användas (se t ex Tabachnick & Fidell 1996: 635-637). Faktoranalys är en 
statistisk metod med vars hjälp en större mängd variabler kan kombineras och 
reduceras till en mindre mängd så kallade faktorer. Faktoranalysen utgår från 
korrelationen mellan ett antal variabler och söker efter underliggande 
mönster/dimensioner som binder en grupp av variabler samman. Metoden 
används för att bringa struktur i en mängd variabler och i försök att finna 
”dolda” eller ”latenta” faktorer i materialet. För att en faktoranalys skall ge en 
lättolkad faktor skall de oberoende variablerna korrelera starkt med faktorn och 
inte med övriga faktorer (Tabachnick & Fidell 1996: 636). I denna studie 
används faktoranalysen för att hitta fritids- och kulturaktiviteter som har något 
gemensamt i den meningen att de utövas av ”samma” grupp av individer. 
Utifrån dessa faktorer kommer index att skapas där klasstillhörighetens 
betydelse för deltagande i dessa aktiviteter studeras med hjälp av linjär 
regressionsanalys.

I de multivariata analyserna där vi har två eller fler oberoende variabler kommer 
i huvudsak analysmetoden MCA (Multiple Classification Analysis) att 
användas. Med hjälp av denna form av variansanalys kan vi studera sambandet 
mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln då övriga variabler 
hålles konstanta. Konstanthållning innebär att individerna har samma värden på 
alla i modellen ingående variabler förutom den variabel man studerar. Kraven 
för att kunna använda MCA är att den beroende variabeln är på lägst intervall-
skalenivå eller är dikotom och inte allt för skevt fördelad. I kommande analyser 
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kommer uteslutande dikotoma beroende variabler att studeras med hjälp av 
MCA. För de oberoende variablerna kan dessa befinna sig på samtliga 
skalnivåer men där varje variabel ej bör bestå av allt för många kategorier 
(önskvärt maximalt sex stycken) (Andrews m fl 1973: 10). MCA producerar 
både värden utan kontroll för övriga variabler (s k Etakoefficienter) och värden 
då övriga variabler hålles konstanta (s k Betakoefficienter). Betakoefficienterna 
ger en anvisning om respektive variabels förklaringsvärde i förhållande till 
variationen i den beroende variabeln medan de värden som presenteras för 
respektive variabelkategori kan tolkas som respektive kategoris avvikelse i 
förhållande till det gemensamma medelvärdet (Grand Mean). Då vi använder 
oss av en dikotom beroende variabel kan Grand Mean förstås som den gemen-
samma proportionen och kategoriernas avvikelse tolkas som proportions-
differenser. Här hade även Logistisk regression varit en användbar metod då den 
ursprungligen var anpassad för just dikotoma beroende variabler. Motivet att 
använda mig av MCA i flertalet av analyserna är i detta fall tvåfalt; för det första 
så bibringar resultatet av analyser med MCA en stor mängd värdefull 
information, som effekten före respektive efter kontroll för övriga variabler samt 
upplysningen om vilka interaktionseffekter24 som är signifikanta.  Det andra 
skälet till valet av MCA är att det gemensamma medelvärdet (Grand Mean) 
(eller gemensamma proportionen för dikotoma beroende variabler) och de 
presenterade betakoefficienterna är relativt lätt att tolka och förstå, detta oavsett 
tidigare kännedom av MCA25.

Logistisk regression är ytterligare en form av statistisk metod som kommer att 
användas vid de multivariata analyserna. Likt andra typer av regressionsanalyser 
kan vi undersöka vilken/vilka variabler som är betydelsefulla för att förklara 
variationen i den beroende variabeln. Den logistiska regressionsanalysen är dock 
att föredra då den beroende variabeln är kategorisk och inte alltför skevt 
fördelad (se t ex Scott 1995; Tabachnick & Fidell 1996). Logistisk regression 
kommer i resultatkapitlen att användas som en jämförande analysmetod till 
MCA26.

                                          
24 Interaktionseffekter föreligger om värdet på den beroende variabeln påverkas av sambandet mellan två eller 
fler av de i modellen ingående variablerna, t ex att effekten av en oberoende variabel påverkas av värdet på en 
annan oberoende variabel (Edling & Hedström 2003: 149). Även om det är möjligt att studera så kallade 
”flervägsinteraktioner” så har jag ur tolkningshänseende valt att begränsa informationen till ”Two-Way 
Interactions”, d v s interaktionen mellan en parvis kombination av variabler. Signifikanta interaktionseffekter 
kommer att presenteras i samband med analyserna.
25 Parallellt med MCA-analyser har logistiska regressioner utförts med samma uppsättning ingående variabler. I 
de fall då de två analysmetoderna ger olika resultat kommer läsaren att göras uppmärksammad på detta. 
26 Vid de statistiska bearbetningarna av materialet kommer statistikprogrammet SPSS att användas, version 6.13 
och 11.0. 
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3.3 Fastställning av variabler

Då mitt arbete studerar vilken betydelse såväl den objektiva som subjektiva 
klasstillhörigheten har för individens attityder och agerande sammanförs två 
perspektiv på verkligheten; nämligen hur den ”objektiva verkligheten” samman-
hänger med den ”subjektiva verkligheten”. Oavsett vilken ”verklighet” som i 
ontologisk mening är den ”sanna” eller ”verkliga” så är ett av mina syften att 
studera i vilka fall den ena eller andra är av överordnad betydelse. För att kunna 
göra detta krävs det att vi använder så bra redskap som möjligt. Detta avsnitt 
syftar i första hand till att mer ingående redogöra för de två centrala variabler 
som kommer att användas i kommande analyser; d v s objektiv och subjektiv 
klasstillhörighet.

3.3.1 Klass och klassidentitet 

I denna undersökning används en enkät/intervjufråga där individen själv har fått 
ange vilken klass han/hon anser sig tillhöra som indikator på klassidentiteten. En 
närmare diskussion angående klassidentitetsbegreppets dubbla innebörd, vilket 
togs upp i föregående kapitel, bör här ges. Det kan i viss mån vara problematiskt 
att likställa subjektiv klasstillhörighet med identitet, d v s att anse sig tillhöra en 
viss klasskategori behöver inte per automatik innebära att man identifierar sig, 
och känner samhörighet, med denna klass. Likt många andra identiteter inne-
fattar klassidentiteten både en kognitiv och en känslomässig komponent. Den 
kognitiva baseras på yttre objektivt fastställbara faktorer som exempelvis yrkes-
tillhörighet medan den känslomässiga baseras på mer svårfångade faktorer som 
attityder och emotionella föreställningar kopplade till en position i samhälls-
strukturen, levnadsförhållanden, konsumtionsmönster etc. Wright har i sin studie 
”Class Counts” tagit fasta på denna problematik och använder sig av en 
frågemetod i två steg som försöker fånga upp den såväl kognitiva som affektiva 
komponenten av klassidentitet. De som svarat ”Ja” till att de anser sig tillhöra en 
samhällsklass och spontant angett vilken klass uppfyller både den kognitiva och 
affektiva aspekten av klassidentitet. De som däremot svarat att de inte anser sig 
tillhöra någon klass får följdfrågan: ”If you had to make a choice, which class 
would you say you belonged to”, vilket endast skulle innefatta den första 
aspekten av klassidentitet, d v s den kognitiva (Wright 1997: 506). Ett mera 
optimalt förfarande enligt Wright hade varit att fånga klasstillhörighetens
relativa betydelse i förhållande till övriga identitetsbärande faktorer som kön 
och etnicitet. Även om det tillvägagångssättet skulle medföra en mer nyanserad 
förståelse till huruvida människor faktiskt känner samhörighet med den klass de 
anser sig tillhöra är inte lösningen på problemet fullt så enkel. Som tagits upp i 

51



föregående kapitel har en identifikation med klass i stor utsträckning visats sig 
vara beroende av de sammanhang och situationer inom vilka individen verkar27.
Snarare än att mäta den relativa betydelsen i förhållande till andra identiteter 
vilket inte tar hänsyn till vare sig miljö eller sammanhang är det mer fruktbart att 
studera i vilka situationer klassidentiteten faktiskt är av betydelse. Har 
klassidentiteten inget samband med en undersökt frågeställning kan det bero på 
att endast den kognitiva aspekten av klassidentitet är uppfylld; d v s individen 
kan klassplacera sig men där detta inte har någon emotionell betydelse och 
därmed inte påverkar vare sig attityder eller det egna handlandet. Visar sig 
däremot klassidentiteten ha ett nära samband med en frågeställning skulle detta 
kunna vara bevis på att den emotionella aspekten av klassidentitet är uppfylld. 
Vad som skall göras i kommande analyser är att undersöka de situationer där 
klassidentiteten betyder något mer än den kognitiva förståelsen av klasstill-
hörigheten.

Tillvägagångssättet att med hjälp av enkätfrågor fånga in en attityd eller identitet 
har från olika håll diskuterats och problematiserats. När det mera specifikt gäller 
att i ett enkätmaterial undersöka klassidentitet har en kritik förts angående hur 
väl en fråga lyckas fånga upp en redan befintlig känsla av klasstillhörighet eller 
om själva klassidentiteten aktualiseras i samband med besvarandet av enkäten 
(för denna kritik se bl a Kingston 2000). Med andra ord att en del av dem som 
svarat inte funderat i dessa termer förrän frågan angående känsla av klasstill-
hörighet presenterades. Likt många andra enkätfrågor som söker fånga upp en 
attityd eller känsla av tillhörighet finns det en sannolikhet att individer som inte 
tidigare sett sig själv som tillhörande en viss klasskategori kan börja fundera i 
dessa termer och svara att de anser sig tillhöra någon av klasserna. Utöver att 
vara medveten om denna problematik är det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
veta hur stor denna sannolikhet är. En annan kritik som kan riktas till att utgå 
från enkätmaterial vid studier av klassidentitet är att det är svårt att avgöra hur 
pass medveten denna identitet är, d v s är det en betydelselös etikett man sätter 
på sig själv eller har det en grundläggande innebörd för individens själv-
upplevelse och agerande? Här sätter materialet sina begränsningar men utifrån 
tidigare resonemang som förts i tidigare avsnitt är en rimlig tolkning att klass, 
likt andra kategorier som kön och etnicitet, är så pass grundläggande till-
hörigheter att även om de inte alltid verkar på ett medvetet plan kan de 
genomsyra och påverka flera nivåer av identitetshierarkin. Användandet av 
begreppet klassidentitet kan således upplevas som något missvisande då vi inte 
med säkerhet kan veta huruvida individen faktiskt känner en genomgripande 
identifikation med den angivna klassen. Även om studien inte kan fastställa 
huruvida uppfattningen av klasstillhörighet speglar en reell identitetskänsla har 
jag valt att använda mig av benämningen klassidentitet då det är det konven-

                                          
27 För dessa diskussioner se avsnitt: 2.2.3 Den ambivalenta klassidentiteten? 
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tionella sättet att redogöra för den subjektiva klasstillhörigheten. Identitet får i 
dessa sammanhang ses som människors upplevelser av sig själva, i förhållande 
till andra, och där dessa upplevelser påverkas av de sociala sammanhang inom 
vilka individen verkar men samtidigt har en viss kontinuitet över tid och rum. 

Att använda fasta svarsalsternativ där begreppen arbetarklass respektive medel-
klass ingår har ifrågasatts av bl a Evans & Kelley (Evans & Kelley 1992: 461-
482). Författarna anser att en problematik med den traditionella forskningen som 
bedrivits gällande klassidentitet är den politiska innebörd som innesluts i 
begreppsparen arbetarklass respektive medelklass. Detta menar författarna 
medför svårigheter dels vad gäller att förstå individernas perception av deras 
position i den sociala strukturen, hur denna perception skapas av den sociala 
strukturen och dels hur denna föreställning sammanlänkar den objektiva 
positionen med ens klassmedvetande eller den politiska ideologin. Om individer 
i allt för stor utsträckning sammanför begreppet arbetarklass med den social-
demokratiska ideologin eller retoriken så anser författarna att klassidentitet 
snarare är en konsekvens av ett politiskt ställningstagande än att politiska 
preferenser är en följd av den subjektiva klasskänslan. I deras undersökning av 
individers syn på klasstrukturen och sin egen position i denna så används en rad 
andra frågor än de som konventionellt används för att studera klassidentiteten. 
Resultaten bygger på en undersökning där respondenten får granska olika 
diagram på klassystem och ange vilket av dem som bäst kännetecknar dagens 
samhälle och vari detta valda system man placerar sig själv.  I undersökningen 
ges inga klassbeteckningar på de fem nivåerna och det nämns inte att det är 
samhällsklasser frågan avser. Resultaten visade att en majoritet placerade sig i 
mitten; 66 procent i Australien och 58 procent i Ungern (Evans & Kelley 1992: 
472)28. Det är svårt att dra några slutsatser om vad detta sätt att mäta klass-
identiteten innebär för skillnad i förhållande till de konventionella metoderna. 
En inte alltför långsökt gissning är att respondenten inte uteslutande refererar till 
klassystemet när valet av nivå sker utan det kan vara ett överslag av de grupper 
man anser sig tillhöra och var i samhällshierarkin man anser att dessa grupper 
befinner sig.  

Även om en öppen fråga hade givit utrymme för mera nyanserade svar av 
individernas syn på samhällets indelning i klasser är det problematiskt att 
använda en öppen frågemetod i stora enkätmaterial29. Vanneman och Cannon 
anger några problem med den öppna frågemetoden i stora nationella 
undersökningar. För det första kan öppna frågor angående klass upplevas som 

                                          
28 Även om det inte finns någon jämförelse med svarsfördelningar, för samma länder och samma tidpunkt, där 
begreppen arbetarklass/medelklass o s v används så tenderar denna mätmetod att ge fler personer som anser sig 
tillhöra samhällets mellanskikt. 
29 För en diskussion angående användningen av öppna frågor respektive fasta svarsalternativ vid studier av 
klassidentitet se bl a Cigéhn 1997. 
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diffusa och tvetydiga av respondenten medan forskaren har specifika avsikter 
med frågan. Ett andra problem är den kategorisering som oundvikligen måste 
ske av svaren och där denna gruppering kan resultera i en bristande överens-
stämmelse med respondentens ursprungliga avsikt med svaret. För det tredje 
kräver den öppna frågemetoden att respondenten kan artikulera sina före-
ställningar om klass och där en eventuell avsaknad i uttrycksförmåga inte är 
detsamma som att uppfattningar om klass saknas (Vanneman & Cannon 1987: 
102-106)

Efter att ha diskuterat klassidentitetsvariabeln och hur den skall mätas uppstår en 
liknande problematik för den andra centrala variabeln; objektiv klass. Hur 
objektiv klasstillhörighet skall operationaliseras, d v s hur klasserna skall indelas 
och göras empiriskt mätbara är något av klassanalysens eviga ’dilemma’. Hur 
många klasser finns det? Var börjar en klass och var slutar den? Dessa frågor har 
varit föremål för livliga diskussioner inom klassforskningen (om än i mindre 
grad än de teoretiska diskussionerna) och svaren är långtifrån enstämmiga. Att 
utgå ifrån den marxistiska traditionen där klasserna i huvudsak indelades i en 
borgarklass som äger och styr produktionsmedlen och en arbetarklass som säljer 
sin arbetskraft på en marknad är inte längre tillräckligt. Detta är en uppfattning 
som de allra flesta kan enas om. Så hur många klasser finns det då? Då de 
ekonomiskt baserade klasschemana är operationella tillvägagångssätt för att göra 
klasstrukturen mätbar anser Erikson och Goldthorpe att det finns ”As many as it 
proves empirically useful to distinguish for the analytical purposes in hand”
(Erikson & Goldthorpe 1993: 46). Utifrån den ståndpunkten är det således varje 
forskares uppgift att avgöra hur många klasskategorier som är fruktbart för den 
egna klassanalysens frågeställningar och syften. Ett annat perspektiv på klass-
indelningen förespråkas av Grusky och Sorensen som menar att klassanalysen 
blir mera givande då de stora klasskategorierna bryts ned till den specifika och 
lokala yrkesnivån (Grusky & Sorensen 1998: 1187-1234). Enligt Grusky och 
Sorensen är inte klasstillhörighetens betydelse på väg att försvinna men där den 
traditionella aggregerade klassindelningen inte längre är lika användbar i dagens 
klassanalyser utan behöver brytas ned till en lägre analysnivå. Exakt vilka dessa 
nivåer är och hur gränsdragningen mellan dessa nivåer skulle operationaliseras 
är något mera oklart. Vad gäller Sveriges del menar författarna att de mera 
aggregerade nivåerna fortfarande kan vara analytiskt fruktbara då Sverige 
kännetecknas av en lång tradition med starka fackföreningar och där klass haft 
en framträdande roll i den politiska debatten.

Den objektiva, eller yttre, klasstillhörigheten utgår ifrån individens yrke och 
position i arbetslivet och indelas här efter den svenska socioekonomiska 
indelningen (SEI). Denna indelning utgår ifrån individens ställning i 
produktionen, som anställda respektive företagare. De anställda delas sedan in i 
två huvudgrupper; arbetare och tjänstemän som i sin tur delas in i mindre 
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grupperingar beroende på antal utbildningsår efter grundskolan30. Denna klass-
indelning har stora likheter med det internationellt kända och använda EGP 
klasschemat (Erikson-Goldthorpe-Portocarero) (se t e x Bihagen 2000 för en 
jämförelse mellan SEI och EGP). I de kommande analyserna kommer huvud-
sakligen en indelning i arbetare, lägre tjänstemän, mellantjänstemän och högre 
tjänstemän att användas vilket medför att företagare/jordbrukare ej kommer att 
ingå i huvuddelen av analyserna. Anledningen till att företagare/jordbrukare 
utesluts är av flera skäl, dels så är inte denna grupp lika homogen som gruppen 
av anställda för flera centrala variabler. Särskilt bland företagare, som kan vara 
allt ifrån ensamföretagare utan anställda till ”stor-företagare” med hundratals 
anställda, råder stora olikheter vad gäller t ex utbildningsnivå och klass-
bakgrund. Jordbrukarna är å andra sidan väldigt få i såväl materialet som 
populationen där en sammanslagning med företagarna blir nödvändig men för 
den skull inte helt oproblematiskt i tolkningshänseende31. För några av de 
centrala analyserna, t ex vad gäller upplevelsen av klassidentitet kommer 
företagare/jordbrukare att ingå. 

Eftersom en människas klasstillhörighet och klasserfarenheter inte uteslutande 
formas av positionen i arbetslivet utan även av den familj de växt upp i anser jag 
det nödvändigt att tillföra individens klassbakgrund och utbildningsnivå som 
centrala variabler i kommande analyser. 

                                          
30 Med antal utbildningsår efter grundskolan avses kravet på utbildningsår för respektive klasskategori och inte 
individens specifika antal år i utbildningen.  
31 Gruppen företagare/jordbrukare består år 2000 av 35 företagare och 5 jordbrukare. År 1997 utgörs gruppen av 
71 företagare och 10 jordbrukare samt år 1993 av 130 företagare och 15 jordbrukare.  
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4 Individens uppfattning om sin klasstillhörighet och dess 
inflytande i samhället

… the meaning and reality of class cannot be evaluated without attention to its place 
in the public consciousness. 

(Jackman & Jackman 1983: 1)

Centralt för denna avhandling är individens uppfattning om sin egen klasstill-
hörighet och hur den uppfattningen hänger samman med vanor och beteenden 
utanför arbetets väggar. Innan vi kommer fram till en sådan förståelse måste 
några andra frågeställningar först besvaras, nämligen hur individen ser på klass-
begreppet och sin egen position i klasstrukturen. I detta kapitel kommer följande 
frågeställningar att vara centrala: Hur ser individerna på klassbegreppet och dess 
relevans? Hur ser förhållandet mellan objektiv och subjektiv klasstillhörighet ut? 
Vilken samhällsklass anser man har det största inflytandet i dagens samhälle? 
Hur ser sambandet mellan klasstillhörigheten (både mätt som objektiv och 
subjektiv kategori) och den klass man anser har det största inflytandet ut? 
Utöver att svara på dessa frågor kommer jämförelser att göras mellan åren 1993, 
1997 och 2000 i syfte att studera eventuella skillnader över tid. Redan här bör 
nämnas att vissa jämförelser över tid inte kommer att kunna göras mellan alla 
åren eftersom en del frågor i 1993 års material bestod av en öppen frågemetod 
som sedermera byttes ut mot fasta svarsalternativ i de två följande data-
insamlingarna.  

De ovannämnda frågorna berör således individens uppfattning om klassam-
hällets vara eller inte vara och hur denna uppfattning finns förankrad i 
människors medvetande. Frågorna blir särskilt intressanta i ljuset av de nutida 
föreställningarna om individens alltmer fristående ställning i förhållande till 
kollektivet och den ökande graden av individualisering (t ex Beck 1992). Om 
klassamhället fortfarande lever kvar i människors medvetande och om upp-
levelsen av avståndet till den inflytelserika klassen är densamma eller till och 
med ökar, med vilket fog kan man då prata om ”klassernas död”?

Varför är det då av intresse att studera individens egna uppfattningar och före-
ställningar gällande klass? Detta när flertalet studier redan har visat på klass-
tillhörighetens betydelse för individens agerande på en mängd områden. Jag 
anser för det första att man utifrån människors egna uppfattningar om sin klass-
position och dess relation till andra klasser kan få en djupare förståelse för hur 
klasstillhörigheten kan vara av betydelse för individens vardagssituation och 
livschanser. För det andra kan den subjektiva upplevelsen mer specifikt bidra 
med förklaringar till klasskillnader där den objektiva klassindelningen visar sig 
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vara otillräcklig. Vad jag menar är att det inte alltid finns en överensstämmelse 
mellan den klass man objektivt sett tillhör och den klass man själv identifierar 
sig med och där den senare kan tänkas ge en bättre förklaring till vissa aspekter 
av t ex vanor och preferenser. Vem man själv anser sig vara och den grupp man 
själv anser sig tillhöra kan i vissa avseenden vara av större betydelse för det 
egna handlandet än den grupp man blivit ”tilldelad” utifrån en yttre indelning 
baserad på yrkestillhörighet, facklig organisering och utbildningsnivå. En stor 
del av de kommande redogörelserna kommer därför att fokusera på vilken 
betydelse dessa två klasskategorier har för individens handlande och i vilka fall 
den ena eller andra är av överordnad betydelse.

Som ett första led i strävan att nå en insikt i klassidentitetens betydelse är det av 
vikt att studera i vilken mån individerna faktiskt anser att det finns samhälls-
klasser i dagens Sverige. Är sociala grupperingar med utgångspunkt i 
samhällsklasser något som uppfattas som en realitet och som finns förankrat i 
människors medvetande? Den inledande delen av detta kapitel kommer därför 
att behandla medborgarnas uppfattning av klassamhället, vilka faktorer det är 
som konstituerar klass och hur denna uppfattning utvecklats under tidsperioden 
1993-2000.  Som ett andra led kommer medborgarnas känsla av klasstillhörighet 
att studeras i förhållande till den aktuella tidsperioden samt i relation till objektiv 
klass. Slutligen sätts klassidentiteten i förhållande till den samhällsklass som 
man anser har det största inflytandet i dagens Sverige. 

4.1 Finns samhällsklasser? 

… class has always been both a social filter and a key mechanism individuals utilise 
in placing themselves and others, regardless of whether a majority of the population 
identify in class terms 

(Reay 1998: 265). 

Uppfattningen angående samhällsklassernas vara eller icke vara är ständigt 
föremål för diskussioner. Klassbegreppets relevans tycks vara ett tema som har 
delat upp forskare32, debattörer m fl i två läger; de som hävdar att 
klassbegreppet spelat ut sin roll som skiljelinje mellan människor vad gäller 
livschanser mm och de som hävdar motsatsen, att klass fortfarande är en central 
faktor för såväl livschanser som attityder, beteenden och vanor. Hur är det då 
med medborgarnas uppfattningar om klassamhällets existens, är deras 
uppfattningar lika ambivalenta och motstridiga som forskarnas? Följande 
framställning kommer att baseras på resultaten av den frågeställning där 

                                          
32 Begreppet forskare syftar här och i följande text i huvudsak på samhällsvetare/sociologer. 
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individen fått ta ställning till följande: ’Man talar ju ibland om att det finns olika 
socialgrupper eller samhällsklasser, t ex arbetarklass, medelklass och övre 
medelklass. Anser du att det finns sådana klasser i dagens Sverige?’ I 
nedanstående tabell presenteras fördelningen utifrån de tre svarsalternativen: 
’ja’, ’nej’, ’tveksam/vet inte’ med avseende på respektive årtal.  

Tabell 4.1. Medborgarnas uppfattning om samhällsklassernas existens -93, -97 och –00, 
procent

År 1993 1997 2000

Ja 88 91 90
Nej 8 4 3
Tveksam, vet inte 4 5 7

(n) 738 1294 1217
Anm. Skillnaderna mellan ”Ja-svar” i de tre materialen är ej signifikanta. ”Nej-svaren ” är signifikanta 
mellan 1993 och 2000, ”Tveksam, vet inte” signifikant mellan 1993 och 2000 (p < 0,05).  

Som framgår av tabell 4.1 anser en klar majoritet av befolkningen i yrkes-
verksam ålder att det existerar samhällsklasser i Sverige vilket ger en tydlig 
indikation på att medborgarna uppfattar Sverige som ett klassamhälle. I 
komparativa studier framstår Sverige som ett av de länder där klass har en stor 
inverkan på invånarna och där detta finner sin förklaring i de relativt sett tydliga 
gränserna som finns mellan olika klasser (Wright 1997: 449-450). Även om vi 
inte vet hur pass stark denna känsla är, det vill säga i vilken grad de uppfattar 
Sverige som ett klassamhälle, så visar detta resultat att sociala klasser tycks 
utgöra en realitet för de allra flesta samhällsmedborgare. Vidare tycks denna 
uppfattning vara i det närmaste konstant mellan åren, det finns dock vissa 
signifikanta skillnader mellan 1993 och övriga två datainsamlingar. Vid en 
jämförelse kan man studera att andelen som inte anser att det existerar samhälls-
klasser minskat något mellan 1993-2000 samtidigt som något fler kommit att 
ställa sig tveksamma. Det framkommer även vissa skillnader mellan olika 
grupper i relation till hur man ser på samhällsklassers existens; t ex finns det år 
2000 signifikanta köns- och klasskillnader där arbetare och kvinnor utgör de 
som i högsta grad anser att det finns samhällsklasser i dagens Sverige (94 
respektive 92 procent).33

Att det år 2000 endast är tre procent av medborgarna som inte anser att det finns 
samhällsklasser i Sverige visar att deras uppfattning är mer homogen än vad den 
är bland forskarna. Dessa resultat visar även att de ökade diskussionerna om 
”klassernas död” inte tycks ha påverkat medborgarnas uppfattning i denna fråga 
utan deras uppfattning går snarare i motsatt riktning. Kan skillnaden bero på att 
allmänheten har en något annorlunda syn, än forskare, på vilka faktorer det är 

                                          
33 Resultaten av analyserna presenteras inte här utan återfinns i Appendix 4a. 
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som konstituerar klass? Då klasstrukturen både är komplex, djup och samman-
hänger med andra strukturer är det viktigt att studera vad klasstrukturen medför 
för individens handlande men även hur individen ser på skilda faktorers betydel-
se för vilken samhällsklass en person tillhör. Avsikten här är att försöka säga 
något om hur medborgarna ser på klasstillhörigheten och dess orsaker, vilket 
kan tänkas ligga till grund för den klass man själv anser sig tillhöra.

Även i denna fråga råder oenighet, tidigare nämnda forskare Pakulski & Waters 
är av den åsikten att medborgarnas uppfattningar om vilka faktorer det är som 
konstituerar klass radikalt skiljer sig ifrån forskarnas (Pakulski & Waters 1996: 
126) medan exempelvis Marshall i sina studier visat de motsatta (Marshall 1988: 
145-147). Genom att fråga vilka faktorer som avgör en persons ställning i den 
objektiva klasstrukturen kan vi närma oss en förståelse för vad F.M. Martin 
beskriver som individers referens ”… to a mental map of the social scene”
(Martin 1954: 58). Frågan är då om medborgarna refererar till samma mentala 
karta som forskarna? Denna fråga är särskilt betydelsefull för förståelsen av 
kommande analyser, det vill säga vilken klass en individ själv identifierar sig 
med förväntas till stor del bero på dennes syn på klassbegreppet och vad som 
orsakar att en individ tillhör en viss klass och inte en annan. Av särskilt intresse 
är huruvida individer definierar klasstillhörigheten utifrån objektiva faktorer 
som yrke, utbildning eller om de även inkluderar sociala faktorer som status 
eller till viss del även härkomst. I nedanstående tabell presenteras de faktorer 
som anses avgöra en persons klasstillhörighet. Frågan som tabellen baseras på 
löd: ’Vad är det som bestämmer klasstillhörigheten, dvs vad är det som gör att 
en person räknas tillhöra en viss samhällsklass?’ Fler än ett svarsalternativ har 
fått anges och de alternativ som presenteras nedan är de sex vanligast före-
kommande34. Uppgifter saknas från 1993 års material där frågan ställdes med en 
öppen frågemetod.

Tabell 4.2. Faktorer som anses bestämma en individs klasstillhörighet, procent 

År 1997 2000

Arv/härkomst eller familjebakgrund 65 62
Utbildning 50 52
Yrke eller ställning i arbetslivet 68 69
Inkomst eller levnadsstandard 68 74
Status 26 26
Annat 3 2
(n) 1313 1222
Anm. Skillnaderna mellan 1997 och 2000 är signifikanta för ”inkomst eller levnadsstandard” (p < 0,05). Övriga 
skillnader ej signifikanta.  

                                          
34 Övriga svarsalternativ är: ”Vet inte” samt ”Det finns inga samhällsklasser”. 
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Tabellen 4.2 visar några intressanta resultat. Medborgarnas uppfattning om vilka 
faktorer som avgör klasstillhörigheten är för det första inte alltför olik 
forskarnas, av resultaten ovan framkommer att medborgarna, likt forskarna, ser 
klasstillhörigheten som beroende av en rad faktorer med inbördes samband. Vad 
som tycks skilja medborgarnas syn ifrån forskarnas är vad som är klasstill-
hörighetens orsak och vad som närmare är att betrakta som dess effekter. Att 
inkomst avgör en individs klasstillhörighet är det vanligast förekommande 
svarsalternativet både 1997 och 2000, vilket snarare av forskare ses som en 
effekt av klasstillhörigheten (yrke eller ställning i arbetslivet). För det andra är 
medborgarnas syn nästintill konstant mellan åren (ökningen för inkomst/-
levnadsstandard är dock signifikant) vilket tyder på att de inte ändrat sin 
uppfattning med avseende på de ökade diskussionerna om att det idag är andra 
faktorer än de traditionella som avgör klasstillhörigheten. Vad gäller svars-
frekvensen angående utbildningens betydelse finns ett tredje resultat som är värd 
en diskussion. I moderna industrisamhällen kommer, enligt förespråkare för den 
meritokratiska principen, meriter att vara den utslagsgivande mekanismen till 
såväl högre utbildning som den framtida yrkespositionen, detta samtidigt som 
klassbakgrundens betydelse minskar (se t ex Marshall et al. 1997: 71).

Utbildning

                                        Minskar                                                 Ökar 

      Klassbakgrund Klassposition
Minskar

Figur 4:1 Klassbakgrundens och utbildningens påverkan på den egna klasspositionen, enligt 
den meritokratiska-principen.

Denna föreställning sammanhänger inte riktigt med befolkningens där det är 
cirka 50 procent som instämmer i utbildningens betydelse för den egna klasstill-
hörigheten men samtidigt anser dryga 60 procent att klassbakgrunden 
fortfarande har en betydande inverkan. Vad medborgarna avser med arv/-
härkomst eller familjebakgrund kan emellertid vara av skilda slag som 
materiella, kunskapsmässiga och/eller mera statusmässiga faktorer vilket inte 
framgår av svarsalternativet.  

Vilka, om några, skillnader finns det mellan olika grupper i deras uppfattningar 
om hur klasstillhörigheten konstitueras? Utifrån den senaste undersökningen, år 
2000, framkommer inga signifikanta skillnader mellan individer med avseende 
på objektiv klasstillhörighet medan det finns relativt stora, och signifikanta, 
skillnader för subjektiv klass. De som har sin identifikation i den övre 
medelklassen anser i mindre utsträckning att en individs klasstillhörighet 
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orsakas av arv eller härkomst medan de i större utsträckning anser att utbildning 
skulle vara den avgörande faktorn. Att ha sin identifikation i arbetarklassen 
medför, å sin sida, en mindre benägenhet att anse att klasstillhörigheten har sin 
orsak i yrket eller positionen på arbetsmarknaden. Vidare framträder vissa 
signifikanta köns- ålder- och utbildningsskillnader35. När det gäller kön anser 
kvinnorna att klasstillhörigheten konstitueras av flera faktorer än vad som är 
gällande för männen och där skillnaden blir som tydligast för alternativet arv/-
härkomst där 67 procent av kvinnorna, respektive 55 procent för männen, anser 
detta vara en klassavgörande faktor. Bland olika åldersgrupper är det framförallt 
de yngre (personer i 20-25 års ålder) som avviker i förhållande till övriga ålders-
kategorier på så sätt att de i mindre utsträckning anser arv/härkomst vara 
betydelsefull för klasstillhörigheten. Vidare framkommer att de yngsta till-
sammans med 26-35 åringarna är överrepresenterade bland dem som angett 
alternativet status. Den äldsta åldersgruppen (56-64 år) avviker från övriga 
kategorier genom att i mindre utsträckning anse att inkomsten eller levnads-
standardens inverkar på vilken klass en person tillhör. Tendensen är således att 
yngre i något större utsträckning anser att klasstillhörigheten är något som 
påverkas av livsstilen kopplat till den ekonomiska och sociala ställningen medan 
de äldre anser att var man kommer ifrån, ursprungsklassen, är avgörande för den 
egna framtida klasstillhörigheten. Resultaten kan tolkas som ett svagt stöd för bl 
a Inglehart tes om att det främst är hos de yngre ålderskohorterna som de post-
materiella värderingarna gör sig gällande vilket bl a innebär en förändrad syn på 
klasstillhörigheten, dess betydelse och orsak (Inglehart 1997). Slutligen, för den 
egna utbildningsnivån framkommer skillnader bland dem som anser att såväl 
utbildning som yrke eller ställning i arbetslivet är avgörande för klasstillhörig-
heten. Där ökar inställningen linjärt med den egna utbildningsnivån för att 
därmed bli som högst hos personer med en universitetsexamen.  

Även i Segerstedt och Lundquist studie framkom ’inkomst/förmögenhet’ som 
den huvudsakliga orsaken till en individs klasstillhörighet men följdes där av 
’utbildning’ och därefter ’arbetets art’36 (Segerstedt & Lundquist 1955: 291). 
Sedan Segerstedt och Lundquist genomförde sin studie är det nu färre som anser 
’utbildning’ vara en betydelsefull faktor bakom en individs klasstillhörighet. Att 
vi enligt förespråkare för den post-industriella tesen (t ex Daniel Bell 1974) 
skulle gå mot ett mer meritokratiskt samhälle där utbildning skall vara den 
avgörande principen för såväl individens position på arbetsmarknaden som till 
den egna klasstillhörigheten tycks därmed inte överensstämma med befolk-
ningens åsikter. Det alternativ som skiljer sig från övriga i tabellen är status som 
bägge åren har en svarsfrekvens på 26 procent. Detta visar att allmänheten i 
första hand anger yttre faktorer som orsak till en individs klasstillhörighet och 
                                          
35 För dessa tabeller se Appendix 4b. 
36 Till skillnad från denna studie fick respondenterna i Segerstedt & Lundquists studie endast ange ett
svarsalternativ.  
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inte lika ofta sociala faktorer som status. En tänkbar förklaring till detta kan vara 
att individer anser status vara en effekt av en eller flera av de andra klasskrite-
rierna men inte ser det som en faktor med självständig betydelse för klasstill-
hörigheten. Slutsatsen är att medborgarna i slutet av nittiotalet och början på det 
nya seklet har en närmast klassisk syn på vilka faktorer det är som avgör klass-
tillhörigheten och att denna i stora drag överensstämmer med centrala föreställ-
ningar hos samhällsvetare/sociologer.  

4.2 Klassidentitet

Class may not be on the surface, part of contemporary simulacra, but it still lurks 
beneath the surface.  

(Reay 1998: 268) 

Att sociala klassers existens är något som majoriteten av medborgarna är eniga 
om för oss vidare till vilken klass individen själv anser sig tillhöra. Följande 
framställning kommer därför att ställa individens klassidentitet i centrum samt 
dess förhållande till objektiv klass. Som tidigare nämnts så följs dessa två klass-
kategorier inte alltid åt, d v s att objektivt sett tillhöra en viss klass behöver inte 
alltid leda till att individen faktiskt identifierar sig med och anser sig tillhöra 
denna klass. Låt mig ta ett exempel, en individ med bakgrund i arbetarklassen 
kan via utbildning själv hamna i en annan klass än föräldrarna. Objektivt sett 
kan individen tillhöra gruppen av mellan- eller högre tjänstemän men har 
fortfarande sin klassidentitet i arbetarklassen.

Hur skall man då mäta klassidentiteten i en enkätundersökning? Detta är en 
viktig empirisk frågeställning som kräver en viss genomgång innan resultaten 
presenteras. I sin korthet kan problemet angående hur man bäst mäter klass-
identitet sägas ha resulterat i framförallt två dominerande metoder: en öppen
samt en fast frågemetod. I 1993 års material fick halva urvalet besvara den 
öppna frågeställningen medan andra halvan fick besvara frågan med fasta svars-
alternativ. Resultatet av jämförelsen mellan dessa frågemetoder är att den öppna 
frågemetoden tenderar att överskatta medelklassidentiteten medan den fasta 
frågemetoden ger både ett stabilare resultat och tydligare samband med andra 
klassrelaterade variabler (Cigéhn 2001: 12).37 Utifrån detta resultat används 

                                          
37 Den fasta frågemetoden har dock mötts av en del kritik, bl a ifrågasätter Paul W. Kingston ”… why the 
working class needs a prompt if class identification has important meaning to that group” och anser att denna 
frågemetod används för att den ”… gives the analyst some variance to explain” vilket i slutändan bekräftar 
klassteoretikernas resonemang (Kingston 2000: 90-91). Det finns en viss poäng med den första frågan medan det 
andra påståendet saknar en empirisk bevisföring av författaren.  

62



endast den fasta frågemetoden vid datainsamlingarna 1997 och 200038. Frågan 
som materialet baseras på lyder som följer: ’Anser du att du själv tillhör någon 
samhällsklass? Tillhör du arbetarklassen, medelklassen, övre medelklassen eller 
någon annan samhällsklass?’ Svaren har sedan delats in i kategorier av 
individer som anser sig tillhöra någon av dessa klasser samt en fjärde kategori 
indifferenta bestående av de som inte kan eller vill placera in sig i någon klass39.
I tabell 4.3 presenteras medborgarnas klassidentitet med avseende på åren 1993, 
1997 och 2000.

Tabell 4.3. Klassidentitet 1993, 1997 och 2000, procent 

År 1993 1997 2000 2000*

Arbetarklassid. 30 34 30 32
Medelklassid. 42 39 44 42
Övre medelklassid. 6 8 8 7
Indifferenta 22 19 18 19

(n) 742 1284 1218 1980

Anm. Inga signifikanta skillnader mellan de tre åren.  *= viktat material. 

Inte oväntat utgör medelklassen den klass som flest känner samhörighet och 
identifierar sig med. Av tabell 4.3 framgår att arbetarklassidentiteten ökade 
något mellan 1993 och 1997 för att år 2000 åter vara tillbaka på samma nivå 
som 1993. Det är inte några dramatiska (eller signifikanta) förändringar men 
eftersom arbetarklassidentiteten uppvisat en neråtgående trend under hela efter-
krigstiden för att i början av nittiotalet åter vända uppåt är det intressant att fråga 
sig vad som påverkade denna ökning mellan åren 1993 och 199740. En tänkbar 
orsak till ökningen 1997 kan ha varit effekter av de samhällsförändringar som 
skedde i början av nittiotalet i form av lågkonjunktur med hög arbetslöshet, 
åtstramningar i de välfärdsstatliga arrangemangen, budgetsaneringar mm. När 
effekterna av dessa förändringar blivit kännbara för medborgarna är det troligt 
att något fler kom att identifiera sig med arbetarklassen för att sedan år 2000, när 
den svenska ekonomin börjat återhämta sig, återgå till samma nivå som före 
krisen. Vidare kan vi se att gruppen indifferenta, d v s de som varken kan eller 
vill identifierar sig med någon klass, minskat mellan 1993 och 2000 vilket kan 

                                          
38 Även om det är fördelaktigt att få individens klassidentitet uttryckt med egna ord så är detta inte helt 
oproblematiskt då dessa svar kräver någon form av kategorisering för att bli hanterbara i vidare analyser. Att 
infoga individernas svårtolkade svar i ett antal hanterbara kategorier medför att nyanserna i svaren går förlorad 
och frågan är vad man i slutänden vunnit på detta förfaringssätt.  
39 Denna kategori utgörs av följande svarskategorier: ”Nej, jag tillhör inte någon samhällsklass” (10%), ”Vet 
inte” (6%) samt ”Annan samhällsklass” (2%). I denna kategori ingår alltså två procent som anser sig tillhöra 
någon samhällsklass, men således inte någon av de uppräknade alternativen: arbetarklassen, medelklassen eller 
övre medelklassen. 
40 Från 1950-talet och fram till 1990-talets början sjönk arbetarklassidentiteten stadigt för att sedan vända uppåt 
igen (Cigéhn 1997: 35 ). 
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hänga samman med tidigare presenterade resultat som visade att allt färre tar 
avstånd till samhällsklassernas existens.  

Samtidigt som vi har sett att en majoritet både anser att samhället är indelat i 
klasser och kan klassplacera sig själva vet vi inte med hänvisning till de 
diskussioner som togs upp i ett tidigare avsnitt hur pass central klasstillhörig-
heten är i jämförelse med andra identitetsbärande källor. Trots svårigheterna att 
jämföra vad eller vilka en person känner mest identifikation med och utifrån 
detta skapa en meningsfull rangordning av dessa ingick ett par frågor angående 
vad man känner mest samhörighet med i det datamaterial som insamlades år 
2000. Individerna fick här uppge flera svarsalternativ och där den samhällsklass 
man ansåg sig tillhöra utgjorde en av dem. Även om det kan vara problematiskt 
att likställa vad som påverkar känslan av samhörighet mest och vad eller vilka 
man identifierar sig med torde dessa två i viss mån avspegla varandra, d v s att 
man identifierar sig med dem man känner samhörighet med. Mest betydelsefullt 
för känslan av samhörighet är ens vänner (85 procent) samt sina arbetskamrater 
(36 procent) medan en liten andel, fyra procent, ansåg att den samhällsklass de 
tillhörde utgjorde det man kände mest samhörighet med (resultaten presenteras 
ej i tabell). Även om klasstillhörigheten inte var central för samhörighets-
känslan/identitetsskapandet framkom signifikanta skillnader mellan personer 
med en arbetarklassidentitet och de med medelklassidentitet där de första i större 
utsträckning underströk vikten av klasstillhörighet (sex procent jämfört med tre 
procent) medan det inte framkom några signifikanta skillnader mellan andra 
kategorier utifrån kön, ålder, utbildning eller objektiv klass. Att en majoritet inte 
känner mest samhörighet med sin samhällsklass kan ges olika tolkningar; 
antingen utgör klassidentiteten en självskriven etikett utan djupare betydelse 
eller så finns det en innebörd som är av en mera omedveten eller oreflekterad 
karaktär. Då flertalet medborgare ändå anser att klass är en realitet och kan 
klassplacera sig själva tyder detta på att klassidentiteten utgör en vad Bradley 
benämnde passiv identitet. Klassidentiteten finns med i det totala registret över 
identiteter men till skillnad från andra mera medvetna tillhörigheter krävs 
särskilda händelser eller sammanhang för att klassidentiteten skall aktiveras. 
Innan vi övergår till vilka områden eller sammanhang dessa kan vara skall vi 
titta lite mera på vilka faktorer som påverkar vilken klass man egentligen 
identifierar sig med. 

4.2.1 Klassidentitet efter objektiv klasstillhörighet 

Hur ser sambandet mellan objektiv och subjektiv klasstillhörighet ut? Hur 
kommer dessa skillnader till uttryck mellan individer ur olika samhällsklasser? 
Är det främst bland arbetarna som arbetarklassidentiteten ökade mellan 1993 
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och 1997 eller återfinns ökningen inom samtliga klasskategorier? Detta avsnitt 
skall söka svaren på dessa frågor.

I tabell 4.4 presenteras klassidentitet efter objektiv klasstillhörighet och i detta 
fall ingår även företagare och jordbrukare som en egen kategori. Liknande 
analyser med viktat material återfinns i Appendix 4c41.

Tabell 4.4. Klassidentitet 1993, 1997 och 2000 efter arbetslivsposition, procent 

Arbetare Lägre
tjänstemän

Mellan- 
tjänstemän

Högre
tjänstemän

Företagare/
jordbrukare

År -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00

Arbetarklassid. 45 60 52 25 28 22 14 12 12 4 5 6 20 18 10
Medelklassid 37 23 34 43 47 41 56 59 62 50 47 54 39 39 44
Övre medelklassid. 2 2 2 4 8 9 6 8 7 21 27 24 10 12 10
Indifferenta 16 15 12 28 17 28 24 21 19 25 21 16 30 32 36

(n) 344 528 476 109 187 179 113 264 267 76 159 165 69 78 39

Anm. Signifikanta skillnader finns mellan arbetarnas arbetarklassidentitet 1993 och 1997 samt mellan 
arbetarnas medelklassidentitet 1993-2000 (p < 0,05). Övriga skillnader ej signifikanta.

Av tabellen framgår att den objektiva och subjektiva klasstillhörigheten inte 
följer ett givet mönster där uppfattningen om den egna klasstillhörigheten
överensstämmer med den yttre eller objektiva klasstillhörigheten42. I dessa 
sammanhang där den subjektiva klasstillhörigheten inte följer den objektiva 
brukar man tala om att individen är utsatt för ”korstryck” (Oskarson 1994: 122). 
Orsakerna till detta kan vara av skilda slag: att individens uppfattning om sin 
egen arbetssituation, hushållets sammansättning, utbildning, klassbakgrund eller 
andra faktorer påverkar vilken klass man anser sig tillhöra, detta återkommer vi 
till längre fram43. På grundval av att personer med skilda positioner i den 
objektiva klasstrukturen förenas i en gemensam klassidentitet är det, som F. M. 
                                          
41 Vad som händer vid viktning är att andelen som tillhör arbetarklassen blir större (med tre procentenheter) och 
andelen tillhörandes mellantjänstemän blir färre (med tre procentenheter). I tabell 4 c ii (Appendix) framgår att 
detta inte för med sig några större skillnader då klasstillhörigheten studeras i förhållande till klassidentitet. Som 
störst blir det en skillnad på två procentenheter mellan viktat och oviktat material och därav kommer de fortsatta 
analyserna att utgå från oviktat material då dessa små skillnader inte torde medföra att styrkeförhållandena 
mellan variablerna förändras. Där kontroller sker med viktat material kommer läsaren att göras uppmärksam. 
42 Korrelationen mellan objektiv klass och klassidentitet (dikotomier arbetarklass/medelklass respektive 
arbetarklassidentitet/medelklassidentitet) var 2000 0.42 (Pearsons r), 1997 0.52 (Pearsons r) samt 1993 0.33 
(Pearsons r). Vad som kan tänkas vara en förklarande faktor till skillnaden i överensstämmelse mellan objektiv 
och subjektiv klass mellan åren 1993 och 1997 kommer att diskuteras längre fram.
43 Att individens uppfattning om sin klasstillhörighet inte överensstämmer med den objektiva kan antingen ses 
som en tillgång eller en begränsning. Som en begränsning av de som menar att individen för att kunna handla 
utifrån sin klasstillhörighet måste ha en kännedom om sin egentliga klasstillhörighet, det är först då individen 
sägs handla i enlighet med sin klass. Denna ’motsättning’ kan även ses som en tillgång och ett givande 
komplement till studier där den objektiva klasstillhörigheten ingår som en central variabel.  Denna studie intar 
den senare positionen och använder klassidentiteten som en betydelsefull faktor som kan ge en ökad förståelse 
för hur den egna känslan av klasstillhörighet kan användas både som komplement till objektiva klasskategorier 
men även som en självständig variabel. 
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Martin framhåller i studien ”Social Mobility in Britain”, felaktigt att hävda att 
de i alla avseenden utgör en homogen grupp (Martin 1954: 75). En rimligare 
tolkning är att personer som delar en gemensam klassidentitet har vissa gemen-
samma föreställningar om framförallt klassamhället och närliggande frågor 
medan de avviker i många andra hänseenden. Vilka dessa områden är kommer 
vi att återkomma till längre fram.  

Vidare framgår att ökningen i arbetarklassidentitet mellan 1993 och 1997 
framförallt skedde bland arbetare (en ökning med 15 procentenheter) medan 
medelklassidentiteten sjönk för den samma med elva procentenheter. Att 
arbetarnas arbetarklassidentitet ökade just mellan dessa år talar för att klass-
identiteten har ett samband med de samhällsförändringar som skedde under 
samma period och att effekterna av dessa blev mest påtagliga för kategorin av 
arbetare. Mellan 1997 och 2000 sjönk den något men inte för att komma ner på 
samma nivå som 1993 (skillnaden ej signifikant).  

Skillnaderna mellan 1993 och 1997 är intressanta även för andra kategorier, 
bland de lägre tjänstemännen minskade gruppen av indifferenta med nio 
procentenheter och allt fler kom att identifiera sig med en klass och där 
ökningen i identifikation skedde bland alla klasskategorier. För gruppen av 
mellantjänstemän ökade medel- och överklassidentiteten något medan identi-
fikationen med arbetarklassen minskade. Bland dem som identifierade sig med 
en samhällsklass under denna period är den största skillnaden mellan klasskate-
gorierna att arbetarna kom att öka sin arbetarklassidentitet samtidigt som de 
högre tjänstemännen i högre grad kom att identifiera sig med den övre medel-
klassen. Denna ökning bland de högre tjänstemännen kom sedan att följas av en 
minskning till år 2000 där allt fler istället övergick till en identifikation med 
medelklassen. Då den subjektiva klasstillhörigheten troligen handlar om att 
jämföra sin egen situation i förhållande till andra kan även de högre tjänste-
männens ökade identifikation med övre medelklassen tänkas var konjunktur-
beroende. I förhållande till andra gruppers situation, under denna period av ned-
skärningar mm, är det tänkbart att högre tjänstemännen såg sin situation som 
mindre missgynnad i förhållande till övriga grupper och därmed uppgraderade 
den egna klasstillhörigheten.  

Bland företagare och jordbrukare kom arbetarklassidentiteten att sjunka under 
den undersökta tidsperioden (med tio procentenheter) och medelklassidentiteten
att öka något (med fem procentenheter). Trots att företagare och jordbrukare 
utgör en relativt liten, och i flera avseenden heterogen grupp, och jämförelser 
mellan åren till viss del är problematiska med avseende på den låga andelen 
2000 så framträder ett intressant resultat; nämligen att det i denna kategori finns 
den största andelen indifferenta, d v s de som varken kan eller vill klassplacera 
sig. En tänkbar förklaring till detta kan vara att gruppen till största delen utgörs 
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av företagare, där en stor del av dessa har yrkes-/fackskola som högsta 
utbildning samt en trolig bakgrund i något arbetarklassyrke vilket kan medföra 
att man får svårt att se vilken klass man tillhör i rollen som företagare44.

Då klassidentiteten inte alltid följer den objektiva tillhörigheten tyder det på att 
det finns andra faktorer som påverkar vilken samhällsklass en individ 
identifierar sig med. I svenska undersökningar har dock sambandet mellan 
objektiv och subjektiv klasstillhörighet visat sig vara förhållandevis starkt (t ex 
Cigéhn 2001: 29). Det tydliga sambandet har bl a förklarats med starka fack-
föreningar i kombination med den klasspolitik som förts av de politiska 
partierna vilket medfört en ökad medvetenhet om klassbegreppet och dess inne-
börd men även angående den egna tillhörigheten i denna struktur.

I en nyutkommen studie angående klasstillhörighetens moderna betydelse frågar 
sociologen Paul W. Kingston hur nära sammankopplade den objektiva klasstill-
hörigheten är med den subjektiva och ger svaret med hänvisning till några 
amerikanska studier: ”In generel, the answer is that the linkage is weak” 
(Kingston 2000: 92). Kingston bortser inte från att amerikaner använder klass-
begreppet för att relatera till de ojämlikhetsstrukturer som finns i det ameri-
kanska samhället, men hävdar att deras syn på klass i hög grad skiljer sig ifrån 
klassteoretikernas. Istället för att klassidentiteten länkar samman individer på 
basis av positionen i den objektiva klasstrukturen så anses kulturella faktorer 
som ”livsstil” och ”subjektiva föreställningar” vara mera betydelsefullt (Ibid)45.
Kingstons argument får delvis stöd i en nyutkommen avhandling angående 
klassidentitet i USA där sociologen Maximillion Wilson ger en mera nyanserad 
bild till orsakerna bakom klassidentitet (Wilson 2000). Av de faktorer som 
undersöktes framkom utbildning och inkomst som de främsta prediktorerna till 
klassidentitet och där objektiv klasstillhörighet eller klassbakgrund visade sig ha 
ingen eller ringa betydelse. Slutsatserna av Wilsons studie är att: ”Americans
are more likely to rely on immediate, individual charateristics as means of fixing 
their sense of socioeconomic self” (Wilson 2000: 151). Då diskussionerna 
angående klasstillhörighetens minskade betydelse för det egna identitets-
skapandet även berört svenska förhållanden är det av vikt att studera dels vilken 
betydelse den objektiva klasstillhörigheten har för individens uppfattning av sin 
klasstillhörighet men även vilka andra faktorer som kan påverka denna känsla av 
grupptillhörighet. Klassidentitet kan snarare ses som ett flerdimensionellt 
begrepp än en spegelrätt avbild av den objektiva klasspositionen, det intressanta 
är vilka faktorer som klassidentiteten egentligen fångar upp? Är det så att den 
objektiva klasstillhörigheten inte har någon märkbar betydelse för 
klassidentiteten utan att den i huvudsak utgår ifrån andra faktorer, vad är då 
                                          
44 Gruppen av så kallade indifferenta kommer att studeras mera ingående i kapitlets avslutande del.  
45 En brist med Kingstons resonemang är att hans slutsatser bygger på ett begränsat antal studier och där flertalet 
studier som visat på andra förhållanden inte behandlas.  
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klassidentitet för något? Om kritikerna till avsaknaden av de kulturella 
aspekterna av klass har rätt, som Pakulski & Waters, borde rimligtvis inte den 
objektiva klasstillhörigheten ligga till grund för upplevelsen av den subjektiva 
klasstillhörigheten. Likt andra identiteter som förväntas väljas utifrån fria val så 
skulle även den subjektiva klasstillhörigheten kunna väljas utifrån individens 
egna preferenser om vem han eller hon antingen anser sig vara eller skulle vilja 
vara.

För att undersöka detta skall relationen mellan objektiv och subjektiv klasstill-
hörighet studeras med kontroll för andra tänkbara faktorer. Här finns det förstås 
flera potentiella förhållanden som kan tänkas ha ett samband med klass-
identiteten, men med utgångspunkt i tidigare undersökningar framstår följande 
som de mest vitala; kön, ålder, utbildning, klassbakgrund och inkomst46 (t ex 
Jackman & Jackman 1983). Tanken är här att utföra ett antal MCA-analyser som 
utgår ifrån den objektiva klasstillhörigheten och där sedan var och en av de 
andra variablerna tillförs i syfte att stegvis kunna iaktta förändringar i den 
objektiva klasstillhörighetens betydelse. Den beroende variabeln, klassidentitet, 
har här dikotomiserats i arbetarklassidentitet kontra medelklassidentitet/övriga.
Anledningen till att de indifferenta, i dessa analyser, ingår i kategorin ”medel-
klassidentitet” är av två skäl. För det första, eftersom det primära syftet är att 
undersöka vilka faktorer som sammanhänger med en arbetarklassidentitet och 
där det intressanta är att göra jämförelser med alla dem som inte identifierar sig 
med denna klass (såväl personer som identifierar sig med medelklassen som de 
som inte identifierar sig med någon klass; d v s de indifferenta). För det andra, 
eftersom de indifferenta utgör en ansenlig del av undersökningsmaterialet (kring 
20 procent) skulle deras borttagande ur materialet medföra ett allt för onödigt 
bortfall. Här bör också nämnas att det inte är helt oproblematiskt att låta flera 
bakgrundsvariabler som är strakt korrelerade med varandra ingå i en och samma 
analys (se t ex Tabachnick & Fidell 1996)47. I detta fall är dock syftet att studera 
vilken av de sinsemellan interrelaterade variablerna som tydligast samman-
hänger med en arbetarklassidentitet.

Som ett inledande steg där var och en av variablerna undersöktes i bivariata 
samband visade ålder och kön inga signifikanta samband med arbetarklass-
identitet. Då det finns tydliga ålders- och könsskillnader i fråga om objektiv 
klasstillhörighet (t ex att det finns en större andel arbetare bland yngre och män 
medan kvinnorna är överrepresenterade bland de lägre tjänstemännen) så 
framkom signifikanta skillnader i arbetarklassidentitet vid kontroll för objektiv 
                                          
46 Klassbakgrund är indelad efter faderns klass; ”arbetare”, ”lägre tjänsteman”, ”mellantjänsteman” och ”högre 
tjänsteman”. Den egna inkomsten (månadsinkomst före skatt) är indelad i kategorierna; ”0-13 500 kr”, ”13 501-
17 000 kr”, ”17 001-24 000” och ”24 001 kr och över”. I samband med analyser av inkomstens betydelse 
kommer konstanthållning att ske av arbetstid; heltid respektive deltid.  
47 Till exempel att klassbakgrund har tydliga samband med den egna utbildningsnivån som påverkar den egna 
klasstillhörigheten som i sin tur påverkar den egna lönenivån. 
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klass och därmed fick bägge variablerna ingå i den multivariata analysen. 
Intressant är här att endast 39 procent av arbetare i åldern 20-25 år identifierar 
sig med arbetarklassen i jämförelse med t ex 26-35 åriga arbetare där 62 procent 
har en arbetarklassidentitet48. Studerar man åldersskillnaderna över tid (1993-
2000) framkommer att de yngsta arbetarna är de som i lägst utsträckning 
identifierar sig med arbetarklassen men det har inte skett några dramatiska 
förändringar mellan åren. Mellan 1993 och 1997 skedde en ökning av arbetar-
klassidentiteten bland samtliga ålderskategorier men där 56-64 åriga arbetare var 
de som i störst utsträckning kom att identifiera sig med arbetarklassen (en 
ökning från 44 till 67 procent). Vad som sedan hände mellan 1997 och 2000 var 
att arbetarklassidentiteten åter vände tillbaka till en liknande nivå som för 1993. 
Denna minskning skedde bland samtliga ålderskategorier av arbetare förutom 
bland de allra äldsta och de näst yngsta som år 2000 är de som i högst grad 
identifierar sig med arbetarklassen.

Att åldern har betydelse för klassidentiteten har även visat sig i tidigare studier (t 
ex Petersson 1982; Westholm 1991). Det finns flera teorier som förklarar de 
yngre arbetarnas lägre grad av arbetarklassidentitet (vilket bl a tas upp i 
Westholm 1991). En tänkbar orsak till detta kan vara att de unga som i nuläget 
befinner sig i en arbetarposition ser det som en tillfällig position i yrkeslivet 
mellan olika utbildningar etc och inte i samma utsträckning som de mera 
etablerade arbetarna identifierar sig med arbetarklassen (Wright 1997: 496). Vad 
gäller könsskillnaderna så framkom vid kontroll för objektiv klass att kvinnor 
tillhörande arbetarklassen i lägre utsträckning identifierade sig med densamma 
än vad som var gällande för arbetarklassmän (48 respektive 58 procent)49. I 
tabell 4.5 visas de övriga variablernas betydelse för att inta en arbetarklass-
identitet för år 2000. Liknande analys med viktat material återfinns i Appendix 
4e50.

                                          
48 Se Appendix 4d.
49 Resultaten visas ej i tabell. 
50 Med viktning framkommer liknande resultat vad gäller storleken på betavärdena, för arbetarklassidentitet blir 
även inkomst signifikant i modell VI.
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Tabell 4.5. Bakgrundsfaktorers samband med arbetarklassidentitet år 2000: MCA stegvisa 
analyser (betavärden) 

Analysmodeller I II III IV V VI

Klasstillhörighet 0,43*** 0,45*** 0,44*** 0,40*** 0,34*** 0,34***
Ålder - 0,09* 0,09* 0,08 0,07 0,06
Kön - - 0,03 0,05 0,04 0,08* 
Klassbakgrund - - - 0,18*** 0,15*** 0,12*
Utbildning - - - - 0,16*** 0,15** 
Inkomst - - - - - 0,11
Heltid/deltid - - - - - 0,04

R2 0,19 0,20 0,20 0,23 0,25 0,29

Anm: Modell VI: interaktionseffekter mellan klass och kön*; ålder och inkomst*; samt inkomst och 
heltid/deltid*. Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *0, 05-nivån 

Av tabellen (modell I) framgår att den objektiva klasstillhörigheten är av relativt 
stor betydelse för huruvida man identifierar sig med arbetarklassen eller ej. 
Ensam förklarar klasstillhörigheten 19 procent av variationen i klassidentitet 
(arbetarklassidentitet versus medelklassidentitet/övriga), ett tämligen högt för-
klaringsvärde av en enda variabel. Skillnaderna mellan de som intar en arbetar-
klassidentitet följer tydligt klasstillhörigheten och blir som högst hos kategorin 
arbetare för att bli som lägst bland de högre tjänstemännen. Även om det finns 
ett tydligt samband mellan objektiv klass och klassidentitet så visar analysen 
samtidigt att det inte råder något deterministiskt samband mellan klass-
variablerna, den objektiva klasstillhörigheten bestämmer inte på ett entydigt sätt 
klassidentiteten, men den är heller inte oviktig för känslan av klasstillhörighet. 
Åldern har betydelse på så sätt som tidigare nämnts (modell II), där de yngsta i 
lägre utsträckning identifierar sig med arbetarklassen medan identifikationen är 
som störst hos 26-35 åringar samt 56-64 åringar. I den tredje modellen där kön 
ingår ser vi att könsskillnaderna i sin helhet försvinner medan både objektiv 
klass och ålder fortfarande uppvisar signifikanta skillnader. En minskning i den 
objektiva klasstillhörighetens betydelse kan tydligast ses då utbildning tillförs 
(modell V). Att utbildningsnivån har inflytande över klassidentiteten framkom 
även i den undersökning som Evans utförde som en kritik till Marshall et al. 
undersökning från 1988 vilket tillsammans med dessa resultat tyder på vikten av 
att tillföra utbildningsvariabeln i undersökningar av klassidentitet (Evans 1992: 
233-258). Totalt sett förklarar den sista modellen (VI) 29 procent av variationen 
i arbetarklass/medelklassidentitet där objektiv klass visar sig vara mest 
betydelsefull följt av de två klassrelaterade variablerna klassbakgrund och 
utbildning och därefter kön. 

Att den egna klasspositionen inte skulle ha någon nämnbar betydelse för känslan 
av klasstillhörighet finner således inget stöd i ovanstående analyser, snarare är 
den objektiva klasspositionen den faktor som betyder mest för känslan av 
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arbetarklassidentitet. På så sätt är de svenska förhållanden, om man utgår ifrån 
Kingstons resonemang, i vissa avseenden unika; de svenska medborgarna har 
relativt klara föreställningar om klassbegreppets innebörd och den egna till-
hörigheten i denna struktur. Detta visar på att betydelsen av, och faktorerna 
bakom, klassidentiteten måste sättas in i sitt sociala och kontextuella samman-
hang för att bli meningsfulla. Diskussionerna på senare år angående klass som 
komponent i identitetsskapandet har ofta framfört klasstillhörigheten som en 
omodern källa till identitet, snarare anses allt fler identifiera sig med medel-
klassen (om de överhuvudtaget identifierar sig med en klass). Hur förhåller sig 
ovanstående resonemang om man istället tittar på vilka faktorer som är av 
betydelse för att identifiera sig med medelklassen?51 Är de andra bestämningar 
som gäller än när det handlar om arbetarklassidentitet?52

Tabell 4.6. Bakgrundsfaktorers samband med medelklassidentitet år 2000: MCA stegvisa 
analyser (betavärden) 

Analysmodeller I II III IV V VI53

Klasstillhörighet 0,34*** 0,35*** 0,35*** 0,31*** 0,23*** 0,25***
Ålder - 0,11** 0,11** 0,09 0,07 0,08
Kön - 0,00 0,02 0,01 0,07
Klassbakgrund - - 0,16*** 0,13** 0,13**
Utbildning - - - 0,15** 0,11
Inkomst - - - - 0,13
Heltid/deltid - - - - 0,01

R2 0,12 0,13 0,13 0,16 0,17 0,21

Anm: Modell VI: interaktionseffekter mellan ålder och inkomst**.  
Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *0, 05-nivån

Resultaten skiljer sig i vissa avseende från de föregående gällande arbetarklass-
identitet; för det första är det inte lika tydliga samband mellan objektiv klasstill-
hörighet och huruvida man identifierar sig med medelklassen även om förhållan-
dena fortfarande är betydande (ensamt förklarar objektiv klass 12 procent av 
variationen jämfört med 19 procent i föregående tabell)54.  Åldern har betydelse 
på så sätt att de yngsta, i åldersgruppen 20-25 år, är de som i störst utsträckning 
identifierar sig med medelklassen samtidigt som det är 68 procent (visas ej i 
tabell) bland de yrkesarbetande i denna grupp som objektiv sett tillhör arbetar-
klassen. Vad kan detta bero på? Som tidigare förts fram tycks detta peka på att 
många i denna åldersgrupp befinner sig på ”genomresa” i arbetarklassen med 
                                          
51 Med viktning framkommer liknande resultat vad gäller storleken på betavärdena, för medelklassidentitet blir 
även kön, utbildning och inkomst signifikanta i modell VI.
52 I denna analys har variabeln dikotomiserats om till ”medelklassidentitet”, ”arbetarklassidentitet + övriga”. 
53 Ett förtydligande angående inkomst bör här göras. I analysmodell V uppvisar ”inkomst” inga signifikanta 
skillnader trots att dess betavärde (0,13) inte avviker från ”klassbakgrund” (0,13). Signifikansnivån för inkomst 
är dock 0,06 vilket innebär att det inte är signifikant utifrån de gränsvärden som angivits trots dess relativt höga 
betavärde.  
54 Liknande analyser med viktat material återfinns i Appendix 4e.  
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sikte på destination i ett framtida medelklassyrke och därmed inte känner någon 
samhörighet med denna ”tillfälliga” klassposition. Ålderns betydelse minskar 
dock vid kontroll för klassbakgrund och där en tänkbar förklaring till de yngres 
ökade grad av medelklassidentitet även kan bero på att de i denna grupp 
återfinns den största andelen med en fader i tjänstemannaposition (cirka 55 
procent). Detta skulle kunna medföra att de yngre som ännu inte hunnit 
positionera sig själva yrkesmässigt (och även klassmässigt) finner sin klass-
mässiga referenspunkt i ursprungsklassen (faderns klass)55. Den objektiva klass-
tillhörighetens betydelse sjunker nämnvärt, och inte helt oväntat, vid kontroll för 
utbildningsnivå (modell IV) där medelklassidentiteten ökar linjärt med den egna 
utbildningsnivån. I den slutliga modellen (modell V) där även inkomst och 
arbetstid ingår kvarstår den signifikanta effekten endast för de två traditionellt 
sett klassmässiga faktorerna; nämligen egen klass och klassbakgrund.

Vad kan då sägas om faktorerna bakom medelklassidentitet i förhållande till 
arbetarklassidentitet? För det första och kanske mest påfallande i förhållande till 
de inledande diskussionerna är den egna klasstillhörighetens betydelse för 
känslan av klasstillhörighet. Detta samband är emellertid tydligare för känslan 
av arbetarklassidentitet även om den också utgör en central komponent i känslan 
av samhörighet med medelklassen. Att den egna klasstillhörigheten inte skulle 
ha någon nämnvärd betydelse för klassidentiteten finner således inget stöd i 
ovanstående resultat. Snarare tycks den subjektiva känslan av klasstillhörighet i 
stor utsträckning utgå ifrån traditionellt sett klassmässiga förhållanden vilket 
också kommer till uttryck i klassbakgrundens betydelse för såväl arbetar- som 
medelklassidentitet. Varken ålder eller inkomst visade på några signifikanta 
skillnader i de slutliga modellerna för bägge formerna av klassidentitet, vilket 
verkar skilja Sverige från övriga länder som USA. För det andra pekar resultaten
på ett starkare samband mellan faktorerna objektiv klass, klassbakgrund och 
utbildning i förhållande till arbetarklassidentitet än vad det gör för medelklass-
identitet. De klassmässiga förhållandena (objektiv klass, klassbakgrund och 
utbildning) tycks således betyda mer för en identifikation med arbetarklassen 
medan faktorerna bakom medelklassidentiteten är mer ”svårfångade”. Vad detta 
kan bero på kan givetvis ha flera tänkbara orsaker men där upplevelsen av den 
totala livssituationen (boendestandard, fritidsliv mm) och även make/makas 
klass kan ligga bakom valet av en medelklassidentitet. En annan möjlig och 
närliggande förklaring är att man till viss del har olika syn på vad begreppen 
arbetarklass och medelklass egentligen står för; där man i större utsträckning är 
benägen att sammanföra arbetarklass med yrke och position i arbetslivet medan 
medelklass är ett mer svårfångat fenomen som innefattar fler komponenter än 
position i arbetslivet. 
                                          
55 En annan förklaringsmodell till de yngres lägre grad av arbetarklassidentitet förs fram av Olof Petersson som 
menar att dagens ungdomar i mindre utsträckning än föregående generationer identifierar sig med arbetarklassen, 
detta oavsett den egna klasstillhörigheten (Petersson i Asp m fl 1982: 23). 
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För att återföra resultaten till de skeptiker som menar att klassidentiteten inte har 
någon betydelse i dagens samhälle, att de som trots allt identifierar sig med 
någon klass gör det med medelklassen och där detta i så fall sker med andra 
referenser än till klasstrukturen, kan två slutsatser dras. För det första att 
individer faktiskt identifierar sig med en samhällsklass och att klassmässiga 
förhållanden (främst objektiv klass) har betydelse för denna identifikation. För 
det andra kan deras argument inte finna något stöd i relation till arbetarklass-
identitet medan analyserna av medelklassidentiteten i vissa avseenden stödjer 
deras resonemang. En medelklassidentitet tycks i större utsträckning utgå från 
flera aspekter och där mer svårdefinierade faktorer som ”livsstil” eller 
”konsumtionsmönster” kan vara av central betydelse. Slutsatsen är ändock att 
resultaten av de svenska förhållandena till största delen talar emot de föreställ-
ningar kring relationen mellan objektiv och subjektiv klass som kritiker likt 
Pakulski och Waters framfört. 

Detta avsnitt har ställt den objektiva klasstillhörigheten i relation till känslan av 
klassidentitet. Även om dessa två inte alltid följs åt så har det framkommit att 
den objektiva klasstillhörigheten är den mest vitala faktorn, av dem som 
studerats här, för vilken klass en individ kommer att känna samhörighet med. 
Till skillnad från tidigare studier framkom inga signifikanta skillnader beroende 
på ålder eller inkomst. I ett jämförande perspektiv är andelen som identifierar 
sig med arbetarklassen relativt stor i Sverige där ungefär hälften av individerna 
tillhörande arbetarkategorin faktiskt upplever sig tillhöra arbetarklassen.
Exempelvis visade en amerikansk studie utförd av Schlozman & Verba från 
slutet av 1970-talet att en majoritet av dem som objektivt sett tillhörde arbetar-
klassen fann sin identifikation med en annan klass, i detta fall medelklassen (62 
procent) (Schlozman & Verba 1979: 116). Flertalet av de studier som refererats 
utgår ifrån amerikanska förhållanden vilka enligt min mening är problematiska 
att överföra till Sverige. Det finns nationella skillnader mellan länderna i fråga 
om såväl det sociala, kulturella som politiska landskapet vilket även torde föra 
med sig skillnader i fråga om vilka grunder klasstillhörigheten utgår ifrån. När 
det gäller de svenska förhållanden kvarstår således effekten av de traditionella 
faktorerna för klassidentitet men detta utesluter inte att det finns andra förhållan-
den än de som studerats här som kan vara betydelsefulla, där det mångfacette-
rade begreppet ”livsstil” kan vara en av dem.

För att ställa frågan om klassidentitet i relation till samhällsklassernas grad av 
inflytande skall följande avsnitt behandla medborgarnas uppfattningar om vilken 
samhällsklass som har det största inflytandet i samhället, den så kallade klass-
självmedvetenheten.
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4.3 Klass-självmedvetenhet

Vi har således funnit att avgörande för hur en människa upplever sin närhet, 
respektive sitt avstånd, till de styrande i landet är hennes identifikation med en viss 
samhällsklass.  

(Segerstedt & Lundquist 1955: 290) 

Från att i tidigare avsnitt visat att en majoritet av befolkningen anser att det finns 
klasser och själv anser sig tillhöra någon av dessa är avsikten med detta avsnitt 
att undersöka vilken betydelse individerna anser att klasstillhörigheten har för 
hur makt och inflytande fördelas i samhället. Är det så att medborgarna anser att 
makten och inflytandet i samhällslivet fördelas ojämnt mellan olika klass-
kategorier eller upplever man att alla klasser har lika stort inflytande? Vilken 
betydelse har den egna klassidentiteten i förhållande till den klass man anser 
vara den mest maktbärande i samhället? Dessa frågor syftar till att klargöra 
några av de uppfattningar medborgarna har kring klass och klasstillhörighet, d v 
s om klasstillhörigheten upplevs ha betydelse för vitala områden gällande 
rättvisa och jämställdhet.  

Begreppet klass-självmedvetenhet, som kommer att användas i detta avsnitt, har 
jag lånat från Segerstedt och Lundquist studie ”Människan i industrisamhället” 
(1955, del II). Författarna använde begreppet för att studera hur individer 
uppskattade den egna klassens betydelse och avstånd till samhällets normkälla56

(Segerstedt & Lundquist 1955: 287). Begreppet är således ett uttryck för 
uppfattningen om hur makt och inflytande är fördelat i samhället och vilken 
betydelse den egna klassen har i detta sammanhang. Likt då som nu kommer 
klass-självmedvetenhet att studeras med hjälp av en frågeställning där individen 
får ange vilken klass man anser har det största inflytande i Sverige (”Vilken 
samhällsklass anser du har det största inflytandet i Sverige?”57). För att studera 
den andra aspekten av klass-självmedvetenhet, d v s den egna klassens 
betydelse, kommer ovanstående frågeställning att studeras i relation till såväl 
den objektiva klasstillhörigheten som den samhällsklass man själv anser sig 
tillhöra. Likt här som i föregående avsnitt indelas klassidentiteten i följande 
kategorier: arbetarklass, medelklass, övre medelklass samt indifferenta.  

I tabell 4.7 presenteras de relativa frekvenserna över denna frågeställning för de 
två åren 1997 och 2000. Data från 1993 års material utesluts ur denna analys då 

                                          
56 Med normkälla menade Segerstedt & Lundquist ”… en eller flera personer (en social institution), som uttalar 
normer och övervakar deras efterlevande genom straff eller belöning” (Ibid.: 259). I förhållande till klass-
självmedvetenhet undersöktes vilken samhällsklass man ansåg utgöra normkällan eller som bidrog med flest 
medlemmar till normkällan.  
57 I Segerstedt & Lundquist studie ställdes den jämförbara frågan: ”Vilken klass anser Ni har det största 
inflytandet i Sverige?” (Ibid.: 287) 
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svaren som bygger på en öppen frågeställning ej blir exakt jämförbara med de 
fasta svarsalternativ som kännetecknar de övriga två datainsamlingstillfällena.  

Tabell 4.7. Medborgarnas åsikter om den mest inflytelserika klassen 1997 och 2000, procent 

År 1997 2000

Arbetarklass 5 5
Medelklass 7 10
Övre medelklass   54 50
Annan klass 9 8
Alla klasser lika 5 5
Vet inte 19 20
Finns inga klasser 2 2

(n) 1265 1212
Anm. Inga signifikanta skillnader mellan åren.

Ur tabell 4.7 kan vi se ett tydligt mönster gällande medborgarnas uppfattningar 
om hur makt och inflytande fördelas i samhället. För de första anser en över-
vägande del att det är den övre medelklassen som har det största inflytandet i 
samhället och för det andra är uppfattningen angående vilken klass som har det 
största inflytandet i det närmaste konstant mellan 1997 och 2000. Det näst 
vanligaste alternativet för bägge åren är att man inte vet vilken klass det är som 
har det största inflytandet medan de tredje vanligaste år 1997 är ’annan klass’ 
och för år 2000 medelklassen. Svarsalternativet ’annan klass’ föranleder vissa 
funderingar kring vilka dessa andra klasser kan vara. Genom att respondenterna 
har fått ange denna ’annan klass’ så har jag valt att titta lite närmare på dessa 
svarsalternativ ur det datamaterialet som insamlades år 2000. Av de totalt åtta 
procent som uppgav detta svarsalternativ var det 98 personer som angivit ett 
skriftligt alternativ. Även om dessa skilde sig åt mellan respondenterna och inte 
alla är uttryck för samhällsklasser i gängse mening framkom några mönster som 
kan sammanfattas i följande teman:

Tabell 4.8. Textutfall på svarsalternativ ”Annan klass” , antal svar 

Ekonomisk 
elit58

Överklassen59 Politiker60 Företagsledare61 Media62

24 17 17 4 4

                                          
58 Utöver de som svarat ”Ekonomisk elit” ingår även de som uppgivit t ex ”De som har pengar”, ”De rika”, ”De 
kapitalstarka”, ”Ekonomisk överklass”. 
59 Utöver de som svarat ”överklassen” ingår även de som uppgivit t ex  ”Översta klassen”. 
60 Utöver de som svarat ”Politiker” ingår även de som uppgivit  t ex ”Politikerklassen”, ”Politiska höjdare”. 
61 Utöver de som svarat ”Företagsledare” ingår även de som uppgivit t ex ”Direktörerna”. 
62 Utöver de som svarat ”Media” igår även de som uppgivit ”Pressen” och ”Tidningar, radio, TV”. 
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Att samhällsmedborgarna betraktar klasstillhörigheten som betydelsefull för hur 
makt och inflytande fördelas styrks av att endast fem procent respektive år anser 
att alla samhällklasser har lika stort inflytande. Nästa steg är att sätta denna 
uppfattning i relation till egen klasstillhörighet, det vill säga klass-
självmedvetenheten. I ett samhälle där ekonomiska och sociala aspekter av klass 
utgör en betydande del av den sociala stratifieringen kommer individer till-
hörandes en klasskategori att dela en föreställning om de förhållanden som 
klasstillhörigheten för med sig (Scott 2002). Vilken klass som har störst makt 
och inflytande kan således vara en sådan föreställning som delas av individer 
tillhörandes samma klass. Enligt Scott behöver inte denna medvetenhet på ett 
direkt sätt uttryckas i en klassterminologi utan innebär en lösare föreställning 
om de förhållanden som skiljer en klass från en annan samt positioneringen 
klasserna emellan. En intressant jämförelse blir den mellan objektiv och 
subjektiv klasstillhörighet, d v s finns det någon skillnad mellan olika objektiva 
klasskategorier i förhållande till vilken klass man anser har det största 
inflytandet och vilken skillnad finns det mellan individer med olika klass-
identiteter? Tabell 4.9 presenterar förhållandet mellan objektiv klass och klass-
självmedvetande.

Tabell 4.9. Relationen mellan klasstillhörighet och klass-självmedvetenhet, procent 

Arbetare Lägre
tjänstemän

Mellan-
tjänstemän Högre

tjänstemän

År -97 -00 -97 -00 -97 -00 -97 -00
Arbetarklassen 3 5 3 3 5 4 11 7
Medelklassen 6 8 7 9 8 11 7 12
Övre medelklassen 61 54 55 52 49 52 44 41
Annan klass 7 8 7 7 12 9 13 11
Alla klasser lika 5 5 5 5 3 4 6 4
Vet inte 17 20 23 21 21 17 14 21
Finns inga klasser 1 1 1 3 2 3 5 4

(n) 524 472 180 178 260 266 153 165

Anm. I materialet i sin helhet finns det signifikanta skillnader mellan kategorierna 1997 (Chi-2, p < 0,05) i övrigt 
inga signifikanta skillnader. 

Samtliga klasskategorier anser att det är den övre medelklassen som har det 
största inflytandet i samhället. Det finns ändå vissa skillnader i deras upp-
fattningar; för det första är denna åsikt starkast bland arbetare och avtar sedan 
med klasstillhörigheten för att bli som lägst bland de högre tjänstemännen. För 
det andra är de högre tjänstemännen, i jämförelse med övriga klasskategorier, de 
som i störst utsträckning anser att det är arbetarklassen som har det största 
inflytandet. Dessa klasskillnader är signifikanta år 1997 men dock inte för år 
2000. Vidare finns det intressanta skillnader mellan åren 1997 och 2000 som är 
värda att belysas, främst bland kategorin av arbetare där det var 61 procent som 
1997 ansåg att det var den övre medelklassen som hade störst inflytande i 
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jämförelse med 54 procent tre år senare. Detta resultat pekar på att när tiderna 
var svårare upplevde fler att de var den övre medelklassen som utgjorde 
samhällets maktbärare och att denna upplevelse blev tydligast bland de 
samhällsklasser som upplevde de negativa effekterna av nedskärningar mm som 
starkast, det vill säga bland arbetare. Under denna period ökade även arbetar-
klassidentiteten bland arbetare (se föregående avsnitt). Även bland de högre 
tjänstemännen var de fler som ansåg att den övre medelklassen hade störst 
inflytande 1997 än vad det var år 2000 men samtidigt var det 11 procent som 
ansåg att det var arbetarklassen som utgjorde den mest inflytelserika gruppen. 
Ett annat intressant resultat är ökningen mellan 1997 och 2000 bland högre 
tjänstemän som inte vet vilken samhällsklass som har det största inflytandet, en 
ökning med sju procentenheter. Sammantaget visar denna tabell att medborgarna 
inte endast anser att det finns klasser i dagens samhälle utan också att klasstill-
hörigheten har en reell betydelse; nämligen för hur makt och inflytande fördelas 
mellan olika grupper i samhället. Denna uppfattning styrks av den relativt låga 
svarsandelen på alternativet att alla samhällsklasser skulle ha lika grad av 
inflytande.

Ett andra steg i förhållandet mellan klasstillhörighet och vilken klass som har det 
största inflytandet blir att sätta denna uppfattning i förhållande till den klass man 
själv anser sig tillhöra. Syftet med detta är att undersöka huruvida den egna 
identifikationen med en samhällsklass skiljer sig åt från den objektiva i avseende 
på vilken samhällsklass man ser som den maktbärande i samhället. Förhållandet 
mellan dessa variabler presenteras i tabell 4.10.

Tabell 4.10. Relationen mellan klassidentitet och klass-självmedvetenhet, procent 

Arbetarklass Medelklass
Övre

medelklass Indifferenta

År -97 -00 -97 -00 -97 -00 -97 -00
Arbetarklassen 5 5 3 5 11 10 6 3
Medelklassen 5 7 8 10 11 20 6 9
Övre medelklassen 67 62 55 55 43 36 33 25
Annan klass 6 7 11 7 10 15 10 11
Alla klasser lika 2 3 6 5 7 7 7 8
Vet inte 15 16 18 19 19 13 28 34
Finns inga klasser - - - - - - 10 10

(n) 427 361 488 535 105 93 237 222

Anm. Mellan klasskategorierna finns det signifikanta skillnader bägge åren (Chi-2, p < 0,05 %). I övrigt inga 
signifikanta skillnader. 

Resultaten är i många avseenden lika dem i föregående tabell, oavsett vilken 
klass man identifierar sig med så anses den övre medelklassen vara den 
samhällsklass som har det största inflytandet i dagens samhälle. Av det följer att 
den enda samhällsklass som anser sig vara en klass med ansenligt inflytande är 
de som har en identifikation i den övre medelklassen. Individer med en identi-
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fikation i övre medelklassen utgör även den grupp som i störst utsträckning 
anser att det är arbetarklassen, medelklassen eller någon annan klass som har det 
största inflytandet. Oavsett vilken klassidentitet man har (de indifferenta 
borträknade) så är det 10 procent vartdera året som anser att det är den egna 
klassen som har störst makt och inflytande i dagens samhälle (siffrorna 
presenteras ej i tabellen). Så även om de med en övre medelklassidentitet anser 
sig ha ett betydande inflytande så är majoritetens uppfattning det klart motsatta; 
90 procent anser sig inte utgöra eller tillhöra en sådan grupp.

Att klassidentiteten har betydelse för vilken klass man anser är samhällets 
maktbärande klass blir särskilt tydlig bland individer med en arbetarklass-
identitet. Till skillnad från föregående tabell (4.9) ser vi att det är en något större 
andel individer med arbetarklassidentitet som anser att det är den övre medel-
klassen som har det största inflytandet än vad det är bland kategorin arbetare. 
Att känna sig som arbetarklass betyder således mer än att objektivt sett tillhöra
arbetarklassen för hur man upplever andra klassers (övre medelklassens) 
inflytande. Resultatet är särskilt intressant eftersom det pekar på att en känsla av 
samhörighet eller identifikation med en samhällklass kan utgå ifrån känslan av 
att dela liknande upplevelser/erfarenheter av hur samhället är beskaffat vad 
gäller exempelvis makt och inflytande. Detta talar för relevansen av de 
kulturella aspekterna av klass vilka menar att de sociala klasserna är förknippade 
med olika normer och värderingar (se kapitel 2.2). Snarare än de objektiva 
klasserna så tycks de subjektiva klasserna visa tydligare tecken på eventuella 
kulturella aspekter av klass, i alla fall när det gäller arbetarklassen och arbetar-
klassidentitet. I Jackmans & Jackmans tidigare nämnda studie angående 
klassidentitet/klassmedvetande (1983) framkom att känslorna av klass var mest 
påtagliga för de lägre klasserna och att dessa klasser hade mera tydliga 
föreställningar om klass och klassmässiga förhållanden: ”… class is more keenly 
felt by those who experience its deprivations than by those who enjoy its 
privileges” (Ibid: 69).

Utöver klasstillhörighet och klassidentitet kan det tänkas finnas andra faktorer 
som påverkar vilken syn man har på hur makten och inflytandet fördelas mellan 
olika samhällsklasser. Några förhållanden kan vara särskilt intressanta att 
studera. Som vi sett i tidigare avsnitt är klassidentiteten något svagare i de 
yngsta åldersgrupperna, d v s sambandet mellan objektiv och subjektiv klasstill-
hörighet är inte lika starkt. Detta skulle kunna tolkas i enlighet med Ingleharts 
(Inglehart 1990; Inglehart 1997) tes att det framförallt är hos de unga, som vuxit 
upp under bättre ekonomiska och materiella förhållanden, som de postmateriella 
värderingarna återfinns vilket skulle kunna innebära att de i mindre utsträckning 
tänker i termer av klass och klasstillhörighet. När det gäller synen på huruvida 
klasser är något som existerar i Sverige framkom inga signifikanta skillnader 
mellan olika åldersgrupper som kan stödja Ingleharts antagande. Det intressanta 
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här är att undersöka om det finns några skillnader i hur olika åldersgrupper 
tillskriver klasstillhörigheten betydelse i form av hur makt och inflytande 
fördelas i samhället. Andra förhållanden som är intressanta att studera är om 
föreställningarna förändras utifrån utbildningsnivån, om det finns skillnader i 
uppfattning mellan män och kvinnor samt vilken betydelse uppväxtklassen har. 
Relationen mellan dessa variabler studeras utifrån 2000 års material och 
tabellerna återfinns i Appendix 4f. När det gäller ålder framkommer signifikanta 
skillnader mellan de olika åldersgrupperna där den yngsta åldersgruppen, 20-25 
år, avviker på så sätt att de i lägre utsträckning anser att den övre medelklassen 
är den mest inflytelserika. Detta resultat skulle därför till viss del stödja 
Ingleharts teori att yngre i lägre utsträckning kopplar ihop klasstillhörigheten 
med diverse utfall. Men fortfarande anser en majoritet av de yngsta att makten 
och inflytandet är förfördelat någon av klasskategorierna (26 procent vet ej 
vilken klass som har det största inflytandet och 7 procent anser att alla klasser 
har samma inflytande).  

För den stora majoriteten upplevs alltså en annan klass än den egna som den 
mest inflytelserika (90 procent). Dessa resultat är intressanta att sätta i 
förhållande till de som Segerstedt och Lundquist fick för över femtio år sedan 
där 42 procent ansåg att det var den egna klassen som hade det största 
inflytandet och där arbetarklassen ansågs ha en framträdande position i dessa 
sammanhang (Segerstedt & Lundquist 1955: 288). Tabell 4.11 är en del av den 
tabell som presenterades i studien ”Människan i Industrisamhället Del II”.  

Tabell 4.11. Relationen mellan klassidentitet och klass-självmedvetenhet på 1950-talet, 
procent

Egen Annan Lika
Vet ej 
+ vill 

ej

Rad-
procent

Totalt 42 39 11 8 100
Män 45 37 11 7 100
Tjm 41 43 10 6 100
Klass II 21 62 10 7 100

Klass III 60 25 10 5 100
Arbetare 46 37 10 7 100
Klass II 40 54 --- 6 100

Klass III 47 36 11 6 100
Källa: Tabellen är hämtad ur ”Människan i industrisamhället – Del II Fritidsliv – Samhällsliv”  
av Segerstedt & Lundquist (1955) sid. 288.

Utöver att det var en betydligt större andel som ansåg sig tillhöra en inflytelserik 
klass under femtiotalet så framkom intressanta skillnader beroende på 
klassidentiteten; oavsett om man objektivt sett tillhörde arbetarklassen eller 
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medelklassen så var det en större andel bland personer med arbetarklassidentitet 
som uppfattade sig som tillhörande en inflytelserik klass. Lägst andel framkom 
bland tjänstemän som själv ansåg sig tillhöra medelklassen, där endast 21 
procent tyckte att de utgjorde en inflytelserik grupp i samhällslivet. Individer 
med en arbetarklassidentitet ansåg sig således vara en samhällsklass med 
betydande inflytande medan de som identifierade sig med medelklassen 
uppvisade en större grad av misströstan: 

Man är istället om vi tolka våra resultat riktigt, livligt medveten om sitt samhälls-
inflytande, under det att den gamla medelklassen visar missmod och i större 
utsträckning har övertagit rollen av att vara en missgynnad samhällsklass.  

(Segerstedt & Lundquist 1955: 291)

Resultaten från femtiotalet pekade alltså på att ju högre position man hade i 
yrkeslivet desto avlägsnare kände man sig i regel i förhållande till samhällets 
normkälla. Anledningen till detta menade författarna kunde ha att göra med att 
personer med högre positioner i arbetslivet kunde överföra förväntningar från 
avståndet till normkällan i arbetslivet till samhällslivet i stort. Men där dessa 
förväntningar inte infriades upplevdes istället en besvikelse som resulterade i en 
känsla av att vara en, i dessa sammanhang, förfördelad klass (Segerstedt & 
Lundquist 1955: 288). Den optimistiska inställning som främst präglade 
personer med en arbetarklassidentitet under 1950-talet har markant ändrat 
karaktär till vad som närmast kan beskrivas som en pessimistisk inställning till 
den egna klassens maktposition i samhället.  Här får inte alltför stora växlar dras 
på jämförelsen med Segerstedts och Lundquist studie då den utfördes i två 
städer, Katrineholm och Husqvarna, och denna studie är rikstäckande. Trots 
detta torde skillnaderna till stor del ha att göra med de förändringar som skett i 
arbetslivet och samhällslivet i stort sedan 1950-talet. 

Utvecklingen kan beskrivas som att upplevelsen av vilken samhällsklass som 
har det största inflytandet kommit att förskjutas bort från arbetarklassen, men 
även medelklassen, till en relativt begränsad övre medelklass. Detta för med sig 
att upplevelsen av avståndet mellan den egna klassen och den inflytelserika 
kommit att öka för en allt större del av befolkningen. Utvecklingen pekar på att 
medborgarna snarare upplever en allt högre grad av polarisering än ett 
utjämnande och demokratisering av klassernas grad av inflytande. Att arbetar-
klassen i början av femtiotalet upplevde ett starkt samhällsinflytande har säkert 
flera förklaringar men där starka fackföreningar, tydligare klassorienterad 
partipolitik, förbättrade levnadsförhållanden för arbetarklassen och ökad 
folkbildning var viktiga faktorer. Detta stärkte arbetarklassen och gjorde dem till 
en aktivt politisk grupp med inflytande i viktiga samhällsfrågor och stärkte deras 
upplevelse av att inte längre vara ”en utsugen och nedtrampad klass” (Segerstedt 
& Lundquist 1955: 291).
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I den uppföljande undersökningen ”Industrisamhälle i omvandling” undersökte 
Cigéhn hur inställningen till den egna klassens makt och inflytande förändrats 
till slutet av 1980-talet (Cigéhn 1990: 266-272). Av resultaten framkom att 
uppfattningen om vilken klass som var den mest inflytelserika förändrats 
dramatiskt till att en betydande majoritet (70 procent) ansåg att den övre 
medelklassen (eller socialgrupp 1) utgjorde den klass som hade mest makt i 
samhället. Cigéhn sammanfattar utvecklingen på följande sätt:

Om efterkrigsoptimismen antagligen mera var ett uttryck för politiska och ideologiska 
förhoppningar än en återspegling av verkliga förhållanden, så bör åttiotalets realism i 
maktfrågor inte bara ses som ett resultat av en ökad kunskapsmässig och saklig insikt 
i verkliga förhållanden; den kan också vara ett uttryck för resignation när det gäller 
makten i samhället.  

(Cigéhn 1990: 271-272). 

I relation till klassidentiteten framkom att bland personer med arbetarklass-
identitet var det 73 procent som ansåg den övre medelklassen som den mest 
maktbärande, för medelklassidentitet 83 procent och slutligen bland personer 
med övre medelklassidentitet 94 procent. Trots likheterna mellan Katrineholms-
undersökningen och föreliggande studie där den övre medelklassen fortfarande 
ses som den klass som har störst samhällsinflytande så framkommer några 
framträdande skillnader. För det första är spridningen i svarsalternativen större 
1997 och 2000 än vad det var i slutet av åttiotalet; där tendensen är att allt fler 
kommit att uppleva någon annan klass alternativt inte vet vilken klass som har 
det största inflytandet vilket skulle kunna tyda på att klasstillhörigheten enligt 
medborgarna har fått en allt mindre betydelse för fördelningen av makt och 
inflytande. För det andra framkommer att mönstret utifrån klassidentitet är det 
omvända; i slutet på åttiotalet ökade uppfattningen om den övre medelklassens 
inflytande med klassidentiteten och blev därmed som störst hos personer med 
övre medelklassidentitet medan det i slutet av nittiotalet och början på det nya 
seklet är som högst hos personer med en arbetarklassidentitet. Slutligen är det år 
2000 något fler som anser att arbetarklassen har det största inflytandet vilket 
främst kommer till uttryck bland personer med en övre medelklassidentitet, där 
10 procent år 1997 uppgivit detta alternativt jämfört med 1988 då ingen svarat 
detta alternativ.

Att definiera vilken samhällsklass som har det största inflytandet behöver inte 
betyda att andra klasser helt upplever sig sakna samhällsinflytande men visar 
ändå var man anser att makten i samhället koncentreras. Resultaten talar återigen 
emot föreställningarna att klassbegreppet minskar i betydelse; befolkningens 
uppfattningar går snarare i motsatt riktning där klasstillhörigheten blir allt mer 
betydelsefull i förhållande till vilken makt, och vilket inflytande, man anser att 
den egna gruppen har. Det har även framkommit att klassidentiteten är av 
betydelse för vilken klass man anser vara den maktbärande i samhället. Även 
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om vi inte, som Segerstedt & Lundquist gjorde, kan dra den slutsatsen ”… att 
avgörande för hur en människa upplever sin närhet, respektive sitt avstånd, till 
de styrande i landet är hennes identifikation med en viss samhällsklass” så är 
känslan av klasstillhörighet fortfarande viktig för hur man ser på olika samhälls-
klassers inflytande.

Så långt har det framkommit att majoriteten av svenska befolkningen anser att 
klasser är något som existerar i dagens samhälle, har en föreställning om vilka 
faktorer som påverkar klasstillhörigheten vilken ligger nära den sociologiska 
förståelsen, kan placera sig själva i klasstrukturen och anser att klasstill-
hörigheten för med sig privilegier i form av hur makt och inflytande fördelas i 
samhället. Men hur är det med dem som inte anser sig tillhöra någon samhälls-
klass, alternativt inte vet vilken klass de tillhör? Hur ser de på klasstillhörig-
hetens orsaker och effekter? Den avslutande delen av detta avsnitt kommer att 
fokusera på gruppen av dem som varken kan eller vill positionera sig i någon av 
klasskategorierna, d v s gruppen av indifferenta.

4.3.1 De indifferenta

Under arbetets gång har de indifferenta, det vill säga personer som antingen inte 
kan eller vill placera sig själva i klasstrukturen framstått som i behov av en egen 
analys. Denna grupp har ofta utgjort en ”restpost” när klassidentitet studerats, 
med andra ord har de indifferenta som grupp sällan varit föremål för sina egna 
analyser.

Vad vi än så länge vet är att de indifferenta i något större omfattning återfinns 
bland dem som innehar klasspositioner vilka ligger nära ”klassgränserna”. 
Framförallt bland dem som har positioner som ligger nära arbetarklassen men 
som objektivt sett inte tillhör arbetarklassen. Här har vi funnit en större andel 
indifferenta bland kategorin av lägre tjänstemän samt bland företagare och 
jordbrukare. Snarare än att de indifferenta återfinns bland vad Wright kallar 
motsättningsfyllda klasspositioner kan de som varken kan eller vill klassplacera 
sig sägas återfinnas inom vad som här kan benämnas ”diffusa klasspositioner”. 
Ett resultat som framkommit i tidigare avsnitt är att de som antingen inte anser 
sig tillhöra en klasskategori, eller anser sig veta vilken, i större utsträckning inte 
vet vilken samhällsklass som har mest inflytande i samhället. Här var det 34 
procent av de indifferenta som inte visste vilken klass som hade den största 
makten, i jämförelse med t ex arbetarklassen 16 procent och medelklassen 19 
procent. Denna grupp verkar således inte i någon större utsträckning se 
samhället som stratifierat utifrån klass eller sig själv som tillhörandes någon av 
dessa klasser. 

82



Den avslutande delen av detta kapitel kommer således att ägna gruppen av 
”indifferenta” en särskild uppmärksamhet. Frågor som dykt upp är vilka 
faktorer, utöver objektiv klass, som är relaterade till en avsaknad av klass-
identitet? I så fall hur kan dessa eventuella skillnader bäst förklaras och förstås?  

Som vi har sett i tidigare avsnitt så utgör de indifferenta en relativt liten andel av 
befolkningen63. År 2000 utgjorde de en knapp femtedel och dess storlek har 
sjunkit något under 90-talet och framåt även om skillnaden inte visat sig vara 
signifikant. Oavsett detta är denna grupp intressant ur flera aspekter; dels 
eftersom de sällan varit föremål för egna analyser och dels med de postmoderna 
idéerna i åtanke som menar att klass blir allt mindre betydelsefullt, både 
gällande de sociala effekterna som källa för identitetsskapande (för dessa 
diskussioner se avhandlingens andra kapitel). Om det ligger någon empirisk 
relevans i dessa antaganden så skulle man kunna förvänta sig att sannolikheten 
för en avsaknad av klassidentitet är större bland vissa kategorier.

För det första skulle ett förväntat resultat vara att det är en större andel 
indifferenta bland de yngre kohorterna. Detta då den så kallade individuali-
seringsprocessen64 förväntas ske i snabbare takt bland unga människor, vilka 
samtidigt ses som samhällets förändrare och återskapare (Westberg 2005). En 
annan anledning till att de yngre skulle vara mer indifferenta är att de inte hunnit 
etablera sig i samhällets strukturer och institutioner i samma utsträckning som 
äldre åldersgrupper, framförallt på arbetsmarknaden. Detta då de i större ut-
sträckning befinner sig i studier eller tillfälliga jobb, alternativt växlar mellan 
perioder av arbete och studier vilket kan medföra en minskad sannolikhet att 
känna samhörighet med någon klasskategori. Den första förklaringsmodellen 
skulle kunna visa på en så kallad generationseffekt där den yngre generationen i 
mindre utsträckning ser klasser som en relevant källa till samhörighet och 
identifikation. Detta skulle kunna finna sin förklaring i att de som är unga idag 
inte i lika hög utsträckning upplever samhället som strukturerat utifrån faktorer 
som klass. Den andra förklaringsmodellen skulle kunna visa på en så kallad 
livsförloppseffekt där de yngres lägre grad av identifikation kan förklaras genom 
deras lägre grad av etablering på exempelvis arbetsmarknaden, men där denna 
eventuella åldersskillnad förväntas minska i takt med att de som är unga idag 
hinner få en etablering på arbetsmarknaden. Skillnaden har alltså inte att göra 
med att dagens generation har en kvalitativt annorlunda syn på klassers existens 
och den egna positionen i denna struktur utan att yngre, i allmänhet, ej hunnit 
positionera sig yrkesmässigt i samma utsträckning.  

                                          
63 Bland de indifferenta ingår även en liten andel som uppgivit alternativet ”annan klass” (se not 39, sid 63)  
64 Här avses den minskade betydelse som strukturella faktorer, såsom klass, förväntas få i takt med att individen 
ses som alltmer frikopplad från traditionellt kollektiva tillhörigheter och allt mer personligt ansvarig för sin 
situation. 
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Utifrån tidigare resultat angående den större andelen indifferenta bland personer 
med vad vi här kallar ”diffusa klasspositioner” kan en förväntad skillnad finnas 
bland gruppen av arbetare. Som kategorin arbetare hitintills används har det inte 
gjorts någon åtskillnad mellan olika arbetarkategorier. En, för detta ändamål, 
intressant uppdelning är den i industriarbetare respektive tjänstearbetare65.
Detta då den tidigare kan ses som den traditionella arbetarklassen och den senare 
kan ses som den moderna eller, ”postindustriella”, arbetarklassen (Cigéhn 2001: 
20). En arbetarklasstillhörighet torde av många främst ses som förknippat med 
ett manuellt arbete eller ett arbete inom tillverkningsindustrin, d v s yrken som 
faller under kategorin industriarbetare (Cigéhn 1997: 33). Här skulle således ett 
förväntat resultat vara att det finns en större andel indifferenta bland tjänste-
arbetare. På grund av att en större andel män återfinns i gruppen av industri-
arbetare och en större andel kvinnor är tjänstearbetare kan vi även förvänta oss 
något fler indifferenta bland kvinnorna66. Denna effekt skulle således snarare 
vara en klasseffekt än en könseffekt.

En tredje grupp där de indifferenta kan förväntas finnas i större utsträckning är 
bland dem som har en ”fot i vardera klass”, d v s bland dem som är socialt 
mobila. Med detta avses här personer som idag tillhör en annan klass än 
ursprungsklassen (mätt som faderns respektive moderns klass). Antingen kan de 
vara uppåtmobila (t ex från arbetarklassen till medelklassen) eller nedåtmobila (t 
ex från medelklassen till arbetarklassen). Att ha färdats från en klass till en 
annan torde få konsekvenser för hur man ser på sin egen klasstillhörighet. 
Huruvida det är de nedåt- eller uppåtmobila som i större utsträckning inte vet 
vilken klass de tillhör får kommande analyser ge svar på.  

Utifrån ovanstående resonemang kan följande hypoteser ställas upp: 

H1: De indifferenta återfinns i större utsträckning bland unga människor.
H2: De indifferenta återfinns i större utsträckning bland tjänstearbetare.
H3: De indifferenta återfinns i större utsträckning bland de socialt mobila.

I tabell 4.12 presenteras andelen som antingen inte kan eller vill tilldela sig själv 
en position i klasstrukturen utifrån några för detta ändamål relevanta bakgrunds-
faktorer. Utöver objektiv klasstillhörighet har jag även valt att tillföra klassbak-
grunden; i detta fall den klass som fadern respektive modern hade under större 
delen av uppväxttiden67. I tabellen redovisas andelen indifferenta bland personer 
med arbetarklass- respektive medelklassbakgrund då den egna (objektiva) 
klasstillhörigheten hålles konstant, övriga resultat bygger på bivariata analyser. 

                                          
65 Exempel på yrken som faller in under kategorin ”tjänstearbetare” är vårdbiträde eller undersköterska. 
66 Bland kvinnor är 5 procent ”Industriarbetare” och 34 procent ”Tjänstearbetare”, andelen för män är 28 procent 
respektive 17 procent. 
67 Med uppväxttiden avses fram till dess att man var 16 år. 
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För att inte riskera att få allt för små undergrupper används här indelningen i 
arbetarklass/medelklass vid kontroll för den egna klasstillhörigheten.

Tabell 4.12. Andel indifferenta bland olika kategorier, år 2000, procent

Klassindifferenta Klassindifferenta 

Ålder: Arbetarklass: 
20-25 24 Faderns klass:
26-35 17 Arbetarklass 10
36-45 15 Medelklass 13
46-55 17 Moderns klass: 
56-64 22 Arbetarklass 11

Utbildning:* Medelklass 14  
Folk/grundskola 19  Medelklass:
Yrkes/fackskola 14 Faderns klass:  
Student/realskola 27 Arbetarklass 20
Universitet 16 Medelklass 18

Kön: Moderns klass: 
Kvinna 20 Arbetarklass 22
Man 17 Medelklass 19

Objektiv klass:* 
Arbetare 12
  Industriarbetare  8
  Tjänstearbetare 14
Lägre tjänstemän 28
Mellan tjänstemän 19
Högre tjänstemän 16
Företagare/jordbrukare 36  

(n)
*= signifikant på 5%-nivå. Vid viktning i stort sett samma resultat (+1-2%enheter)

För ålder kan vi se att de indifferenta främst återfinns bland två av 
åldersgrupperna, nämligen bland de allra yngsta 20-25 år samt de allra äldsta 56-
64 år. Detta resultat stödjer delvis den uppställda hypotesen, med undantag för 
att det även återfinns en relativt stor andel indifferenta bland de äldre. De som i 
minst utsträckning avstår från att tillskriva sig själv en klasstillhörighet är 
personer tillhörandes åldersgrupp 36-45 år. Även om skillnaderna inte är 
påfallande stora, eller signifikanta, så talar dessa resultat för att känslan av att 
tillhöra en samhällsklass kan vara relaterat till graden av etablering på arbets-
marknaden68. För de yngsta kan resultaten delvis finna sin förklaring i deras 
relativt sett, lägre grad av etablering på arbetsmarknaden medan det för de äldre 
kan bero på att många, främst de allra äldsta, är på väg att lämna arbets-

                                          
68 Att graden av etablering på arbetsmarknaden har ett samband med upplevelsen av klassidentitet finner stöd i 
analyser av frågan angående huvudsaklig sysselsättning och känsla av klasstillhörighet. Bland gruppen av 
arbetslösa är det 45 procent som inte tillskriver sig en klasstillhörighet, motsvarande andel bland studerande är 
24 procent samt för de som faller under kategorin ”Annan” (t ex sjukskrivna) är andelen 30 procent.  Högst 
andelen indifferenta återfinns dock för kategorin ”Hemarbetande” där 46 procent inte anser sig tillhöra en klass, 
men där denna kategori endast utgörs av totalt 22 individer. 
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marknaden. Resultaten pekar snarare på att skillnaden har att göra med en livs-
förloppseffekt än att de yngre i mindre utsträckning upplever klass som en 
realitet och kan se sin egen position i denna struktur (generationseffekt). För att 
se hur positionen på arbetsmarknaden sammanhänger med känslan av klasstill-
hörighet har även den huvudsakliga sysselsättningen studerats. Den grupp där 
andelen indifferenta var som allra högst var hos gruppen av arbetslösa där 45 
procent inte ansåg sig, eller visste, vilken samhällklass de tillhörde (resultaten 
visas ej i tabell). Även bland förtidspensionärer och studerande var andelen 
indifferenta över genomsnittet. Dessa resultat tycks således peka på att känslan 
av att tillhöra en samhällklass, vid sidan av den objektiva klasstillhörigheten, i 
stor utsträckning även påverkas av etableringen på arbetsmarknaden. Att stå 
utanför arbetsmarknaden verkar föra med sig en ökad osäkerhet angående vilken 
klass man tillhör vilket bekräftar de resultat som tidigare framkommit, nämligen 
att medborgarna till stor del sammankopplar klasstillhörighet med yrke eller 
ställning i arbetslivet och inkomst.

Ett annat resultat, som tidigare visats, är att de indifferenta främst återfinns 
bland de lägre tjänstemännen samt företagare och jordbrukare. Det är bland 
företagare och jordbrukare som den största andelen indifferenta kan ses (36 
procent). Här ska vi komma ihåg att gruppen av företagare och jordbrukare till 
den allra största delen består av företagare. En betydande del av dessa är små-
företagare som sannolikt har sin bakgrund i arbetarklassen och som sedermera 
startat eget, t ex rörmokaren eller frisören som startar egen rörelse. Att ha rört 
sig över klassgränserna men fortfarande arbeta med samma yrke torde kunna 
vara en förklaring till den större andelen indifferenta i denna kategori. Att de 
indifferenta i stor utsträckning även återfinns bland lägre tjänstemän är kanske 
inte så förvånande då yrken som faller under kategorin lägre tjänstemän kan ha 
stora likheter med yrken inom arbetarklassen (t ex rutinmässiga arbeten där det 
egna inflytandet över arbetet är kraftigt begränsat). Som vi såg i tidigare avsnitt 
så är det för de lägre tjänstemännen en ganska stor andel som säger sig tillhöra 
arbetarklassen och tillsammans med de indifferenta utgörs en majoritet av hur 
denna grupp, totalt sett, ser på sin position i samhällets klasstruktur. Vi kan även 
se, som förväntat, en något större andel indifferenta bland tjänstearbetaren i 
förhållande till industriarbetarna, 14 respektive 8 procent69. Även om skillna-
derna inte är påfallande stora så kan detta tala för att det är lättare att se sig som 
arbetare om man tillhör den ”traditionella” arbetarklassen än vad det är om man 
tillhör tjänstearbetarkategorin70. Vidare återfinns en större andel indifferenta 
bland personer med högst student eller realexamen och en något högre (men ej 

                                          
69 Vid kontroll för kön återfinns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män tillhörandes 
industriarbetare respektive tjänstearbetare (resultat visas ej i tabell). 
70 För tjänstearbetarna identifierar sig, år 2000, 49 procent med arbetarklassen medan motsvarande andel för 
industriarbetare är 59 procent. Utifrån detta är således den ”traditionella arbetaren” den som i störst utsträckning 
identifierar sig med arbetarklassen av samtliga kategorier som här studerats.  
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signifikant) andel kvinnor. Att det finns en relativt stor andel indifferenta bland 
personer med student- eller realexamen kan ha flera förklaringar som inte fångas 
upp i denna enklare analys, så som ålderssammansättningen och den objektiva 
klasstillhörigheten bland denna utbildningskategori.

När det gäller klassbakgrunden så framkommer ett tydligt resultat som visar på 
klasstillhörighetens sammansatta betydelse, där klass inte bara handlar om vem 
man är här och nu utan även varifrån man kommer. Särskilt tydligt kommer 
detta fram bland individer som själva tillhör och har sin bakgrund i arbetar-
klassen. Där återfinner vi den näst (efter industriarbetare) lägsta andelen 
indifferenta och där resultaten är i det närmaste lika för såväl faderns som 
moderns klass. Här ska vi komma ihåg att personer som själva tillhör arbetar-
klassen är de som i störst utsträckning anser att det finns klasser, kan klass-
placera sig och anser att makt och inflytande är ojämnt fördelade med avseende
på klasstillhörigheten. Denna klasskänsla tycks således få ytterligare 
förstärkning om individen är uppvuxen i ett hem där fadern eller modern 
tillhör/tillhört arbetarklassen. På samma gång som klassbegreppet allt mer 
suddats ut från den såväl politiska som samhällsdebattliga dagordningen så är 
klass likafullt en upplevd realitet för det stora flertalet, och främst bland 
individer tillhörande arbetarklassen och vilka har sin bakgrund i arbetarklassen. 
Ett annat resultat, om än inte lika tydligt, är att de indifferenta i något större 
utsträckning återfinns bland dem som tillhör en annan klass än uppväxtklassen, 
så att ha färdats över klassgränserna tycks innebära att man i en högre grad inte 
kan, eller vill, klassplacera sig själv.

Liknande analyser har även utförs för materialen som insamlades 1993 
respektive 1997 vilka återfinns i Appendix 4g71. Även om andelen indifferenta 
förändrats något från 1993 till 2000 framkommer såväl likheter som skillnader 
bland dem som varken kan eller vill klassplacera sig. För utbildning och klass-
tillhörighet framkommer likheterna på så sätt att det är personer med 
studentexamen och bland företagare och jordbrukare som den största andelen 
indifferenta återfinns. Bland ålderskategorier är det de yngre som i störst 
utsträckning är indifferenta angående sin klasstillhörighet både 1997 och 2000 
medan det 1993 återfanns den största andelen indifferenta bland personer mellan 
46-55 år.

En slutsats vi kan dra av resultaten i detta avsnitt är att de som tillfaller den 
kategori som här benämnts indifferenta, inte är någon homogen grupp utan att 
de som inte kan eller vill placera sig i klasstrukturen återfinns inom samtliga 
grupper. Trots detta har det framkommit att sannolikheten varit något högre 
                                          
71 För 1993 saknas ”Mors klass” på grund av den stora gruppen hemarbetande/hemmafruar. Detta framkommer 
tydligast för mödrarna till de äldre respondenterna vilka är födda i slutet av 1800-talet respektive under 1900-
talets början då många inte var yrkesarbetande och därmed saknade egen klasstillhörighet.  
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bland vissa grupper, främst bland de allra yngsta, företagare och jordbrukare, 
lägre tjänstemän, personer med högst student- eller realexamen samt arbetslösa. 
För att återkoppla till de hypoteser som formulerades inledningsvis så finner de 
stöd i de resultat som här framkommit. Även om skillnaderna inte varit så 
markanta återfinns en större andel indifferenta bland yngre, tjänstearbetare och 
socialt mobila. För den senare gruppen är det bland de så kallade uppåtmobila 
som den största andelen indifferenta finns, d v s bland dem som har en moder 
eller fader i arbetarklassen och själva tillhör medelklassen.

Medför en osäkerhet angående den egna klasstillhörigheten även en osäkerhet 
angående vilka faktorer som konstituerar klass? I tidigare avsnitt såg vi vilka 
faktorer som ansågs ge upphov till att en individ tillhörde en viss samhällsklass. 
I stor sett följer de indifferenta de mönster som tidigare uppvisats, d v s att det 
främst anses vara yrke och inkomst som påverkar klasstillhörigheten. Den stora 
skillnaden är att de bland de indifferenta är en betydligt större andel (20 procent) 
som inte anser sig veta vad som orsakar klasstillhörigheten än vad det är bland 
personer med arbetarklassidentitet (3 procent) samt personer med medelklass-
identitet (1 procent)72.

Ett genomgående resultat för de som är indifferenta angående den egna klasstill-
hörigheten är att de även i högre grad är indifferenta i de frågor som rör 
klassamhällets beskaffenhet, är osäkra angående hur makt och inflytande 
fördelas mellan olika grupper samt i större utsträckning inte anser sig veta vilka 
faktorer som konstituerar klasstillhörigheten. Kort sagt de varken klassplacerar 
sig själva eller i någon högre grad relaterar till samhällets indelning i klasser. Vi 
kommer att ha anledning att återkomma till denna grupp längre fram i studien, 
framförallt när vi sätter klassidentiteten i relation till hur man ser på social 
rättvisa och förslag till samhällsförändringar. 

4.4 Individens uppfattning om sin klasstillhörighet och dess 
inflytande i samhället – en summering 

I detta kapitel har det framkommit att en övervägande majoritet av befolkningen 
anser att det finns klasser, kan klassplacera sig själva och har en syn på vilka 
faktorer det är som konstituerar klasstillhörigheten som ligger nära sociolo-
gernas. Sammantaget talar dessa resultat för att medborgarna i stor utsträckning 
fortfarande anser klass vara en realitet trots de ökade diskussionerna om klass-
begreppets utdöende.

                                          
72 Resultaten visas ej i tabell. 
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Vidare har det framkommit att den objektiva klasstillhörigheten har en 
betydande inverkan på vilken klass man känner samhörighet med och detta 
gäller såväl för en arbetarklassidentitet som för en medelklassidentitet. Den 
huvudsakliga slutsatsen är emellertid att klassidentiteten inte är något 
endimensionellt fenomen utan påverkas av en rad förhållanden och där 
faktorerna bakom medelklassidentiteten är något mera otydliga än vad som är 
fallet med en arbetarklassidentitet. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
det finns tydligare kollektiva föreställningar om vad en arbetare är vilka i sin tur 
har sitt ursprung i en lång tradition av klassbaserad politik och fackförenings-
rörelser. Att en majoritet av befolkningen känner sin samhörighet med 
medelklassen i samband med att det är svårare att finna förklaringsfaktorer till 
medelklassidentiteten skulle kunna vara ett uttryck för att klassbegreppet 
förlorat viss innebörd. Det vill säga att inta en medelklassidentitet skulle kunna 
innebära att samställa sig med någon diffus mellankategori eller ”som folk är 
mest” men där detta inte har någon väsentlig betydelse för upplevelser av den 
egna situationen eller för upplevelsen av vad olika klasstillhörigheter för med 
sig. Att så inte är fallet har framkommit i detta kapitel även om det inte är någon 
orimlig tanke att utvecklingen kan ha gått i den riktningen. Men för att slutsatsen 
ska kunna dras att medborgarnas syn på klassamhället är på utdöende räcker det 
inte med arbetarna börjar se på sig själva som tillhörande en medelklass: 

För att man överhuvudtaget skall kunna beskriva samhället i sådana termer krävs 
dock att alla slags klasskänslor börjar försvinna, d v s arbetarklassen skall heller inte 
börja känna sig som medelklass. Själva referensen till klasser måste alltså börja 
upphöra bland medborgarna; att alla börjar känna sig som medelklass kan rimligen 
inte ses som ett mått på ett försvunnet klassamhälle.

(Cigéhn 2001: 17-18) 

Även om vi inte kan förvänta oss att varken en arbetarklassidentitet eller medel-
klassidentitet har samma innebörd i dag som under föregående tidsperioder så 
visar sig klassidentiteten ha ett samband med hur man ser på hur makt och 
inflytande i samhället fördelas mellan olika klasskategorier. Att identifiera sig 
med medelklassen betyder liksom att identifiera sig med arbetarklassen att man 
anser sig tillhör en samhällsklass med begränsad makt i förhållande till den 
inflytelserika övre medelklassen. Från att under femtiotalet anse att arbetar-
klassen var den mest inflytelserika har således uppfattningen förskjutits via det 
stora mellanskiktet till en avgränsad övre medelklass som numera anses vara 
den maktbärande i samhället, en klass som dessutom ett fåtal känner 
samhörighet med.

I jämförelse med Segerstedt & Lundquists studie från femtiotalet visar resultaten 
i detta kapitel på både förändring och beständighet. Förändringen består i att
klassbegreppets subjektiva innebörd delvis fått en annan innebörd, där arbetar-
klassen inte längre är den huvudsakliga källan till klassidentitet och där arbetar-
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klassens inflytande i samhällslivet anses ha blivit kraftigt begränsad. Samtidigt 
tycks klassbegreppets objektiva innebörd vara beständig; medborgarna anser 
fortfarande att klassamhället är en objektiv realitet och där klasstillhörigheten 
kan utgöra en verksam beståndsdel i det egna identitetsskapandet.

Hur ska då dessa resultat tolkas? Är det så att klassamhället åter vaknat till liv 
efter en lång tids dvala? Snarare än att klassamhället varit försvunnet och 
återuppstått är det så att klass varit mer eller mindre påtagligt i olika 
tidsperioder. Vad detta kapitel visat tydliga tecken på är att befolkningens 
uppfattning angående klassamhällets beskaffenhet i stort sett varit densamma 
under nittiotalet fram till år 2000 (skillnaderna mellan åren är ej signifikanta). 
Resultaten har visat på ett samhälle där klass upplevs som en realitet för de allra 
flesta och effekten av klasstillhörigheten gör sig gällande i betydelse av hur 
makt och inflytande fördelas mellan olika grupper i samhället. Vad som 
förändrats under den undersökta tidsperioden är snarare hur man ser på den egna 
positionen i klasstrukturen (klassidentiteten) än huruvida klasser är något som 
existerar eller ej. Även om synen på vad klassamhället för med sig kan skilja sig 
åt mellan olika åldersgrupper, klasskategorier, inkomstgrupper etc så delar det 
stora flertalet upplevelsen av ett samhälle som fortfarande är indelat i klasser. 
Det är därmed inte så att det i huvudsak är vissa kategorier i samhället som 
håller kvar vid denna, från vissa håll inom samhällsvetenskapen utpekade, 
”förlegade tanke” om klassers existerande. Av detta följer att historien om det 
försvunna klassamhället måste ha sitt ursprung i andra förhållanden än befolk-
ningens uppfattningar.

Då klassamhällets existens satt avtryck i människors medvetande torde det även 
ha en viss påverkan på individens intressen och handlingar. Tidigare studier har 
visat att individens föreställningar om klass påverkar dennes politiska attityder 
och preferenser. Nästa kapitel kommer därför att beröra förhållandet mellan 
klassidentitet och attityder till några politiskt relevanta frågor. Intentionerna är 
även att ställa klassidentiteten i relation till frågor som inte är av direkt politisk 
karaktär för att se om känslan av klasstillhörigheten sträcker sig utanför den 
omedelbara politiskt/ideologiska sfären. Det intressanta att studera i kommande 
kapitel blir därmed om de individer som identifierar sig med samma klass 
överensstämmer även i andra avseenden, d v s om de har en liknande 
uppfattning angående frågor som berör social rättvisa, förslag till samhälls-
förändringar och privatmoraliska angelägenheter.
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APPENDIX 4 

APPENDIX 4a

Tabell 4a: Uppfattning angående samhällsklassernas existens, år 2000, procent

Ja Nej Tveksam
Vet inte 

Ålder:
20-25 85 3 12
26-35 90 2 8
36-45 93 3 4
46-55 90 4 6
56-64 91 3 6

Utbildning:
Folk/grundskola 90 2 8
Yrkes/fackskola 92 2 6
Student/real 86 6 8
Universitet 91 3 6

Kön:**
Kvinna 92 2 6
Man 87 5 8

Klass:**
Arbetare 94 1 5
Lägre tjm. 88 5 7
Mellan tjm. 91 4 5
Högre tjm. 89 6 4

Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån
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APPENDIX 4b 

Tabell 4b: Faktorer som anses bestämma en individs klasstillhörighet, år 2000 procent

Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån

Arv/här-
komst

Utbildning Yrke Inkomst Status

Ålder: * ** *
20-25 50 52 68 76 31
26-35 64 54 73 78 32
36-45 62 53 72 78 23
46-55 65 50 66 73 25
56-64 62 51 63 63 20

Utbildning: * **
Folk/grundskola 60 45 60 68 28
Yrkes/fackskola 64 52 70 77 25
Student/real 59 55 70 75 25
Universitet 62 56 74 73 26

Kön: *** * * *
Kvinna 67 54  72 76 28
Man 55 50 65 71 23

Klass:
Arbetare 62 51 67 76 29
Lägre tjm. 62 52 71 74 27
Mellan tjm. 66 53 72 77 24
Högre tjm. 62 57 73 71 24
Klassidentitet *** *** *** *** *
Arbetarklass 65 54 68 75 30
Medelklass 69 55 76 82 26
Övre medelklass 51 67 77 78 23
Indifferenta 44 37 49 50 19
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APPENDIX 4c 

Tabell 4c i: Klasstillhörighet, viktat och oviktat år 2000, procent

År 2000-oviktat 2000-viktat

Arbetare 44 47
Lägre tjänstemän 16 16
Mellan tjänstemän 25 22
Högre tjänstemän 15 15

(n) 1090 1744

Tabell 4c ii: Klassidentitet efter klasstillhörighet, viktat och oviktat år 2000, procent

Arbetare Lägre
tjm

Mellan- 
tjm

Högre
tjm

OV V OV V OV V OV V

Arbetarklassid. 52 53 22 21 12 13 6 6
Medelklassid 34 33 41 41 62 61 54 52
Övre medelklassid. 2 2 9 9 7 7 24 25
Indifferenta 12 13 28 29 19 19 16 17

(n) 476 816 179 278 267 392 165 252
Anm: OV= Oviktat material; V=Viktat material.
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APPENDIX 4d 

Tabell 4d: Klassidentitet för arbetare i olika ålderskategorier, 1993-2000, procent 

Arbetarklassid Medelklassid Övre
medelklassid 

Indifferenta

År -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00

Ålder:
  20-25 38 41 39 40 33 44 4 8 2 18 18 15
  26-35 44 60 62 35 20 23 3 2 1 18 17 14
  36-45 49 62 51 37 21 41 - 1 1 14 16 8
  46-55 51 67 49 35 22 37 3 1 3 11 11 11
  56-64 44 67 62 37 21 24 - 1 1 19 11 13
2000 sign * 1997 ** 1993- 
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APPENDIX 4e 

Tabell 4e i: Bakgrundsfaktorers samband med arbetarklassidentitet, viktat material, år 2000: 
MCA stegvisa analyser (betavärden). 

Analysmodeller I II III IV V VI

Klasstillhörighet 0,43*** 0,44*** 0,44*** 0,39*** 0,34*** 0,35***
Ålder - 0,09** 0,09** 0,08* 0,07 0,07
Kön - - 0,02 0,04 0,04 0,07* 
Klassbakgrund - - - 0,19*** 0,16*** 0,13***
Utbildning - - - - 0,15*** 0,14*** 
Inkomst - - - - - 0,12** 
Heltid/deltid - - - - - 0,05

R2 0,18 0,19 0,19 0,23 0,25 0,29
Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån 

Tabell 4e ii: Bakgrundsfaktorers samband med medelklassidentitet, viktat material, år 2000: 
MCA stegvisa analyser (betavärden). 

Analysmodeller I II III IV V VI

Klasstillhörighet 0,34*** 0,35*** 0,35*** 0,31*** 0,24*** 0,26***
Ålder - 0,11*** 0,11*** 0,08* 0,08* 0,08
Kön - 0,01 0,01 0,00 0,06* 
Klassbakgrund - - 0,16*** 0,13*** 0,13***
Utbildning - - - 0,15*** 0,11* 
Inkomst - - - - 0,13** 
Heltid/deltid - - - - 0,02

R2 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,21
Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån
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APPENDIX 4f 

Tabell 4f: Åsikter om den mest inflytelserika samhällsklassen, år 2000, procent 

Arbetar
klass

Medel-
klassen

Övre
medelklas

sen

Annan 
klass

Alla
klasser

lika

Vet inte Finns
inga

klasser

Ålder:*
20-25 8 11 35 10 7 26 2
26-35 4 12 51 8 4 19 2
36-45 6 9 55 7 4 17 3
46-55 3 8 56 8 5 18 2
56-64 7 8 45 9 5 27 1

Utbildning:** 
Folk/grundskola 7 7 55 7 4 22 -
Yrkes/fackskola 3 8 56 6 5 20 1
Student/real 5 13 41 10 5 22 4
Universitet 7 11 46 11 5 18 2

Kön:* 
Kvinna 4  7 52  8 5 22 2
Man 6 12 48 8 5 18 2

Klassbakgr:***
Arbetarklass 4 7 57 8 4 20 1

Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån
Medelklass  6 13 45 9 7 18 3
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APPENDIX 4g 

Tabell 4g: Andel klassindifferenta 1993 och 1997, procent

Klassindifferenta 1993 1997 Klassindifferenta 1993 1997

Ålder: Arbetarklass: 
20-25 22 24 Faderns klass:
26-35 19 20 Arbetarklass 16 10
36-45 20 18 Medelklass 18 20
46-55 27 19 Moderns klass:
56-64 23 14 Arbetarklass - 11

Utbildning: Medelklass  - 17
Folk/grundskola 20 14 Medelklass:
Yrkes/fackskola  23 18 Faderns klass:
Student/realskola  24 25 Arbetarklass 24 15
Universitet 22 20 Medelklass 28 23

Kön: Moderns klass: 
Kvinna  22 19 Arbetarklass  - 20
Man  22 19 Medelklass  - 20

Objektiv klass: 
Arbetare 16 15
  Industriarbetare 16 11
  Tjänstearbetare 16 17
Lägre tjänstemän 28 17
Mellan tjänstemän 24 21
Högre tjänstemän 25 21
Företagare/jordbrukare 30 32

(n) 163 244 163 244
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5 Klassidentitet och sociala attityder

But, although people may mean different things by their self-assigned ’class’, it 
would be as much of a mistake to suppose that no conclusions about their attitudes to 
inequality can be drawn from their self-rating. 

(Runciman 1966: 153) 

I tidigare avsnitt har vi kunnat se att klassidentiteten har betydelse för 
föreställningar om hur makt och inflytande fördelas mellan olika klasser. Detta 
avsnitt syftar till att mera ingående studera om känslan av klasstillhörighet även 
sammanfaller med några andra sociala attityder kring samhällets nutida eller 
framtida beskaffenhet. Är det så att det finns kollektiva föreställningar om hur 
samhället är eller bör vara som sammanhänger med den subjektiva känslan av 
klasstillhörighet? Eller är det som vissa postmoderna teorier menar, att attityder 
inte längre formeras kring en gemensam klasskänsla utan finner sin utgångs-
punkt i en komplex sammanställning av ständigt flytande identiteter?

Det finns flera anledningar till varför det är intressant och även relevant att 
studera sambandet mellan klasstillhörighet och sociala attityder. För det första 
skapas inte dessa typer av attityder i ett socialt vakuum. Attityder formeras och 
reproduceras i relationen med andra människor, de intressen, ideologier mm som 
finns inom den offentliga sfären och de erfarenheter och kunskaper som 
individen erfar i mötet med dessa (Svallfors 1989: 43). Då klass upplevs som en 
realitet för de allra flesta och många själv anser sig tillhöra någon av dessa 
klasser är det angeläget att studera vad känslan av klasstillhörighet för med sig 
för hur man ser på samhället i stort, d v s inom vilka sfärer denna klasskänsla får 
genomslag. Att kombinera den subjektiva klasskänslan med sociala attityder gör 
att vi kan få en insikt i hur uppfattningen om den egna positionen i klasstruk-
turen sammanhänger med den subjektiva uppfattningen om hur verkligheten är 
eller borde vara vilket inte är detsamma som hur verkligheten faktiskt är 
beskaffad. Nu är det inte rimligt att föreställa sig ett rakt och enkelt samband 
mellan klassidentitet och sociala attityder då de senare även kan förväntas 
påverka känslan av klasstillhörighet. Det vill säga vilka attityder människor har 
angående samhället och dess beskaffenhet kan även ha en inverkan på vilken 
klass de känner samhörighet och identifikation med. Förhållandet mellan klass-
identitet och politiska preferenser har en relativt lång forskningstradition i 
Sverige (sedan 1960-talet undersöks förhållandet i de återkommande valunder-
sökningarna). Den konventionella utgångspunkten är att klassidentiteten 
påverkar partisympatierna men det finns även studier som visat att sambandet är 
lika eller till och med mera påtagligt i motsatt riktning, från partisympatier till 
klassidentitet (se t ex Petersson 1982; Westholm 1991). Det är således tänkbart 
att de frågor som avses att studera här även kan ha ett inflytande på klass-
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identiteten då flera av dem i stor utsträckning sammanfaller med politiska 
preferenser. Snarare än att tala i orsakstermer är syftet med detta avsnitt att 
studera sambandet dem emellan där begreppsparet orsak/verkan får stå tillbaka i 
den följande framställningen.  

För det andra kan ett sådant perspektiv föra med sig kunskaper om i vilka frågor 
den ena eller andra klasstillhörigheten (objektiv respektive subjektiv) är relevant 
för en viss attityd. Det är möjligt att vissa attitydområden mera berörs av en 
individs objektiva ställning i klasstrukturen medan andra bättre kan förklaras 
utifrån känslan av klassmässig grupptillhörighet. Därmed inte sagt att den 
objektiva eller subjektiva klasstillhörigheten skulle vara den viktigaste förkla-
ringsvariabeln till de eventuella skillnader i sociala attityder som här kommer att 
studeras. Inte heller är det rimligt att tänka sig att betydelsen av klasstill-
hörigheten återspeglas på ett likartat sätt i olika attityder. Vissa frågor kan 
tänkas återspegla vad som närmast liknar en klasskonsensus medan andra 
fördelas utifrån subjektiv eller objektiv klasstillhörighet medan några över-
huvudtaget inte visar sig vara kopplade till klasstillhörighet. Därför är det av 
intresse att studera: a) i de fall klasstillhörigheten både mätt som objektiv och 
subjektiv kategori har något samband med sociala attityder; b) om man kan 
finna någon meningsbärande skillnad i attityder kopplade till den subjektiva 
respektive objektiva klasstillhörigheten och c) finna tänkbara förklaringar till 
dessa eventuella skillnader. I likhet med tidigare avsnitt kommer därför multi-
variata analyser att genomföras i syfte att kontrollera för andra faktorer vilka 
förväntas kunna ha ett samband med de, för detta avsnitt valda sociala attityder. 

De frågor som kommer att behandlas i detta avsnitt ingår alla i Klassidentitets-
materialet och kan delas in i tre huvudsakliga områden: ”social rättvisa och lika 
villkor”, ”förslag till samhällsförändringar” och ”hemliv och levnadsförhållan-
den”. Frågorna behandlar olika aspekter av såväl det nuvarande, det gångna som 
framtida samhället samt olika aspekter relaterat till klassamhället. Det första 
attitydområdet innefattar frågor som direkt eller mera indirekt berör klassam-
hället och orättvisor kopplat till olika samhällsgrupper medan det andra 
attitydområdet behandlar frågor av mera politisk karaktär. Det tredje området 
som bl a inbegriper frågor gällande synen på hemlivet och den kommande 
generationens levnadsvillkor avviker i förhållandet till de två föregående genom 
dess lägre grad av förankring i klassmässiga förhållanden. Därmed inte sagt att 
klasstillhörigheten inte skulle ha någon som helst betydelse för dessa attityder, 
men kopplingen är inte lika tydliga som för de två föregående attitydområdena. 
Det primära syftet är här att se om klasstillhörigheten i allmänhet och klass-
identiteten i synnerhet är av betydelse för frågor som vanligtvis inte samman-
kopplats med individens klassposition. I tidigare undersökningar har klass-
positionen (både objektiv och subjektiv) visats sig ha relativt starka samband 
med klassmässiga och politiska frågor men vad som vad som inte fått lika stort 
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utrymme är om klasstillhörigheten även sammanfaller med attityder som hamnar 
i utkanten av det politiska områdets omedelbara territorier. För att få en ökad 
förståelse för vad en klassmässig känsla av grupptillhörighet kan föra med sig 
för individens syn på samhället i stort är det enligt min uppfattning en poäng att 
vidga det konventionella undersökningsområdet. Är det så som t ex Wright 
menar att klasstillhörigheten/identiteten påverkar hela ens uppfattning om vad 
som är viktigt i livet (Wright & Shin 1988), eller är det snarare så som vissa 
förespråkare för de postmoderna teorierna menar, att klasstillhörigheten inte 
längre är betydelsefull för ens uppfattningar och handlingar? Till skillnad från 
föregående avsnitt kommer följande framställning uteslutande att beröra 
materialet som insamlades år 2000 då syftet i första hand är att studera klass-
identitetens eventuella betydelse för sociala attityder snarare än att se eventuella 
skillnader mellan åren även om detta skulle vara nog så intressant.

Hur skall man förstå skillnaderna i attityder bland de olika klasskategorierna? 
En klassiker i detta sammanhang är S.M Lipsets ”Political Man” från sextiotalet. 
Där undersöktes bl a relationen mellan klasstillhörighet och attityder angående 
demokrati och politik. Resultaten visade på att arbetarklassen hade en mera 
konservativ inställning till frågor av icke-ekonomisk karaktär (tolerans för 
minoriteter etc.) medan förhållandet var det omvända när det gällde mera 
ekonomiskt relaterade frågor (löner etc.) (Lipset 1963: 101-102). Lipset ansåg 
att skillnaderna mellan klasskategorierna fann sin förklaring i den ekonomiska 
och arbetsmässiga osäkerhet som förknippades med arbetarklassen, skillnader i 
uppväxtvillkor mellan klasserna och arbetarklassens isolering från det offentliga 
och politiska livet (Lipset 1963: 121). Huruvida Lipsets antaganden står sig i 
dagens svenska samhälle är svårt att uttala sig om men troligen är det, som 
Lipset menar, ett flertal faktorer som hjälps åt att skapa dessa skillnader.

Istället för att se att klassintressen som en direkt följd av den objektiva klasstill-
hörigheten så menar Goldthorpe och Marshall att objektiva klasspositioner tycks 
möjliggöra vissa intressen, vilka även kan finna sin grund i en rad andra 
strukturella tillhörigheter (Goldthorpe & Marshall 1992: 384).

I Svallfors, tidigare nämnda, artikel om klass och sociala attityder ges två 
huvudsakliga förklaringsmekanismer; klassberoende intressen och klasspecifika 
normer. De klassberoende intressena har sin utgångspunkt i de möjligheter och 
begränsningar som tillfaller individer med olika ställningar i produktionen och 
där syftet är att maximera möjligheterna och minimera riskerna oavsett vilket 
utfall som är för handen. De klasspecifika normerna har delvis sin grund i 
intressena men regleras genom social interaktion och kommunikation och är till 
skillnad från intressen mera svårföränderliga. Relationerna mellan klasstill-
hörighet och intressen och normer å ena sidan och intressen och normer och 
sociala attityder å andra sidan skall inte ses som något deterministiskt utan 
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”Vissa intressen och normer utvecklas dock med större sannolikhet i vissa 
klasser, och vissa intressen och normer gör utvecklandet av vissa attityder 
troligare än andra” (Svallfors 2004: 36). Institutioner kan påverka normerna 
och attityderna genom att de synliggör sociala fenomen, påverkar vad som är 
politisk genomförbart i en viss politisk miljö samt bidrar till att skapa normer 
angående vad som är rättvist (Svallfors 2004: 38). 

Relationen mellan objektiv klass och sociala attityder har en lång forsknings-
tradition medan den subjektiva klasstillhörighetens samband med diverse sociala
attityder inte fått samma utrymme. Ur ett internationellt perspektiv finns några 
tidigare nämnda studier som berört liknande frågor som de som skall behandlas 
här. Till exempel ställde sig Jackman & Jackman frågan huruvida de objektiva 
kontra de subjektiva klassbenämningarna sammanhänger med den sociala och 
politiska orienteringen (Jackman & Jackman 1983: 192). Resultaten visade att 
klassidentiteten hade en betydelse för inställningen till välfärdspolitiska frågor 
och att sambandet framförallt var tydligt där den affektiva komponenten av 
klassidentitet var uppfylld: ”When people identify with a class not only 
cognitively but emotionally as well, class begins to shape their perspective 
beyond the social sphere and into the political arena” (Ibid: 214). Här kan vi 
inte göra en jämförelse mellan de med kognitiv versus emotionell klassidentitet 
men det verkar rimligt att i de fall där klassidentiteten innebär något mer än en 
etikett på den egna tillhörigheten så får den också en större betydelse för ens 
attityder, åsikter, handlande mm.

I Segerstedts och Lundquists studie ägnades ett kapitel åt att undersöka 
relationen mellan å ena sidan klassidentiteten och inställningen till den egna 
klassens inflytande och å den andra sidan attityder gentemot samhället (1955). 
Resultaten visade bl a att de som identifierade sig med arbetarklassen i 
kombination med att de såg en annan klass än den egna som den mest 
inflytelserika var de som i störst utsträckning misstrodde polisens objektivitet 
och ansåg att människor var lyckligare förr (Segerstedt & Lundquist 1955: 
460)73. I den uppföljande Katrineholmsundersökningen användes i många 
avseenden samma frågor som i Segerstedt & Lundquist studie men med fokus på 
betydelsen av den objektiva klasstillhörigheten för de sociala attityderna. Där så 
är möjligt kan jämförelser göras utifrån objektiv klass mellan Katrineholms-
undersökningen och föreliggande studie. Med tanke på de samhällsförändringar 
som har skett sedan mitten av femtiotalet, vilka medfört förändringar i 
människornas vardags- och levnadsvillkor, så är frågan vad detta i sin tur 
medfört för medborgarnas syn på samhället i stort. Är dessa attityder mera svår-
föränderliga än de omgivande strukturerna? De följande avsnitten kommer 
                                          
73 När frågan ställdes 1955 så ansåg över 40 procent att den egna klassen hade störst inflytande (Segerstedt & 
Lundquist 1955: 288). Som vi sett i tidigare avsnitt så är det endast 10 procent som idag tycker att de själva 
tillhör en inflytelserik klass.   
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därför att med klassidentiteten i fokus behandla medborgarnas tolkning av, och 
attityd till, det samhälle de lever i. Som nämndes inledningsvis kan denna 
tolkning förväntas påverkas av såväl de objektiva sakförhållandena som interak-
tionen med andra människor och de intressen och ideologier som äger rum i det 
offentliga rummet. Det är alltså inte privata attityder eller personliga åsikter 
riktade till den egna livssituationen som här ska studeras utan attityder gällande 
samhällets utformning och förhållandet mellan olika, i samhället ingående, 
grupper. Ett område där klasstillhörigheten torde vara av betydelse är attityder 
till social rättvisa, vilket följande avsnitt skall behandla.

5.1 Social rättvisa  

I detta avsnitt skall några centrala frågeställningar angående social rättvisa och 
lika villkor studeras. Frågorna som ska undersökas försöker fånga huruvida man 
anser att det svenska samhället behandlar sina medborgare lika och rättrådigt. I 
materialet ”Klassidentitet” finns det framförallt tre frågor som behandlar social 
rättvisa, där de två första är av mera generell karaktär medan den tredje är mera 
specifik:

’Anser du att skillnaden i levnadsvillkor mellan olika människor i det svenska samhället är för 
liten eller för stor?’ 
’Anser du att Sverige är ett sådant land, att alla som verkligen vill och är duktiga kan komma 
framåt?’ 
’Anser du att polisen på det hela taget behandlar alla lika?’

Vad kan vi vänta oss att klasstillhörigheten/klassidentiteten har för betydelse i 
förhållande till hur man svarat på dessa frågor? För den första frågan som 
behandlar upplevelsen av skillnaderna i levnadsvillkor vore en rimlig hypotes att 
de grupper som själva upplever sig ha sämre levnadsförhållanden än övriga 
grupper också är de som i störst utsträckning uppfattar skillnaderna som alltför 
stora. I begreppet levnadsvillkor kan många komponenter av livssituationen 
inbegripas, så som ekonomiska resurser, hälsa, utbildningsmöjligheter, boende 
och arbetsförhållanden. Oavsett komplexiteten i begreppet kan man förvänta sig 
att klasskillnaderna återspeglas i de grupper där levnadsvillkoren relativt sett är 
sämre eller där risken för försämrade levnadsvillkor är högre. Ett rimligt 
antagande torde därför vara att återfinna en större andel som anser att skillna-
derna är alltför stora bland personer tillhörande arbetarklassen samt de som 
själva anser sig tillhöra arbetarklassen.  

För den andra frågan, huruvida alla som verkligen vill och är duktiga kan 
komma framåt, skulle vi kunna vänta oss ett liknande mönster med avseende på 
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klasstillhörighet, men här borde även klassbakgrunden spela en viss roll. Att
vara uppvuxen i ett arbetarhem, medelklasshem eller övre medelklasshem 
medför olika tillgångar och ett rimligt antagande torde därför vara att den egna 
erfarenhetshorisonten i detta fall påverkar hur man ser på olika gruppers 
möjligheter till avancemang. Här skulle man även kunna förvänta sig en ålders-
skillnad där äldre personer vilka tillhör arbetarklassen samt har sin bakgrund i 
arbetarklassen är de som i störst utsträckning upplever att möjligheterna är 
orättvist fördelade.

För den tredje frågan, ifall polisen behandlar alla lika, är de tänkta sambanden 
något mera diffusa. Enligt tidigare nämnda studie av Segerstedt och Lundquist 
visade sig då personer ur arbetarklassen vara mer tveksamma till polisens 
objektivitet74.

Resultaten för de tre frågeställningarna presenteras i tabell 5.1 och på grund av 
allt för små undergrupper har personer med övre medelklassidentitet samman-
förts med personer med medelklassidentitet. Nackdelen med att sammanföra 
dessa är förstås att en del information går förlorad men risken att ha kvar övre 
medelklassidentitet som egen kategori är också att vi får ”överdrivna” 
klasskillnader där signifikansen i stort sett har att göra med attitydskillnader 
mellan personer med arbetarklassidentitet och personer med övre medelklass-
identitet. Här kan det vara nog så intressant att se vad en arbetarklassidentitet för 
med sig i fråga om en attityd i förhållande till en medelklassidentitet. Tabellen 
visar resultaten för dem som anser att skillnaderna i levnadsvillkor är för stora, 
att Sverige är ett land där alla kan komma framåt samt att polisen behandlar alla 
lika.

                                          
74 Enligt en undersökning av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier har andelen som är 
positiva till svensk polis minskat från 62 procent år 1994 till 38 procent år 2004, Release ur Kajsa (v15polis)
(2005-01-04) (http://www.forskningsgruppen.com/). 
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Tabell 5.1. Attityder gällande social rättvisa år 2000, MCA-analyser (beta-koefficienter)75

2000

Levnads-
villkor 

Lika 
möjligheter 

Polisens 
behandling 

Grand Mean: 0,72 0,55 0,24
Ålder  

Beta: 0,05 0,13** 0,07
20-25 -0,05 0,07 -0,06 
26-35 -0,01 0,04 0,01 
36-45 0,03 -0,07 0,00 
46-55 0,02 -0,05 -0,02 
56-64 -0,01 0,10 0,05 
Kön      

Beta: 0,12*** 0,12*** 0,06
Man -0,06 0,07 0,03 
Kvinna 0,05 -0,06 -0,02 
Utbildning 

Beta: 0,05 0,05 0,12* 
Folk/grundsk -0,02 -0,04 -0,08 
Yrkesutb 0,02 0,02 -0,04 
Student/real -0,04 -0,03 0,05 
Universitet 0,01 0,01 0,05 
Klass 

Beta: 0,12** 0,06 0,09
Arbetare -0,02 -0,01 -0,01 
Tjm låg 0,06 0,05 -0,03 
Tjm mellan 0,05 -0,02 -0,02 
Tjm hög -0,10 -0,05 0,08 
Klassbakgrund

Beta: 0,06 0,00 0,07
Arbetarklass 0,02 0,00 -0,03 
Medelklass -0,03 0,00 0,03 
Klassid. 

Beta: 0,15*** 0,10* 0,04
Arbetarklass 0,10 -0,08 -0,03 
Medelklass -0,03 0,04 0,01 
Indifferenta -0,07 0,01 -0,01 
R2 0,07 0,04 0,05 

Anm: Levnadsvillkor: interaktionseffekter för klass och ålder**; klassidentitet och utbildning**. Lika
möjligheter: interaktionseffekter för klass och klassbakgrund*. Polisens behandling:
interaktionseffekter för kön och utbildning*.       

                Signifikans: ***=0,001-nivån; **=0,01-nivån; *=0,05-nivån

För den första frågan kan vi se att en majoritet av befolkningen anser att 
skillnaden i levnadsvillkor mellan olika människor är för stor (72 procent) men 
                                          
75 Liknande resultat med logistisk regression (vad gäller signifikans och styrka på koefficienter). 
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det framkommer även signifikanta skillnader i uppfattning mellan olika 
kategorier. Här visar sig den subjektiva klasstillhörigheten vara den mest 
betydelsefulla förklaringsvariabeln följd av kön och objektiv klass. Som 
förväntat är det personer med en identifikation i arbetarklassen som i störst 
utsträckning anser att skillnaderna i levnadsvillkoren är för stora (82 procent), 
därefter medelklassen (69 procent) och slutligen de indifferenta (65 procent). Att 
de indifferenta avviker mest i förhållande till personer med en arbetarklass-
identitet kan till stor del förklaras med att det i denna grupp finns ett stort antal 
som svarat ”vet ej” på frågan, 21 procent76. Här framkommer återigen att de som 
tillhör gruppen indifferenta när det gäller den egna klasstillhörigheten i större 
utsträckning även är indifferenta i övriga frågor angående klassrelaterade 
områden. Könsskillnaderna framkommer på så sätt att kvinnor i större 
utsträckning anser att skillnaderna i levnadsvillkor är för stora och bland de 
objektiva klasskategorierna är det kategorin av högre tjänstemän som avviker 
genom att de i lägre grad anser att dessa skillnader skulle vara för stora. Om vi 
ser på riktningen på betakoefficienterna så är de något oväntade för objektiv 
klass där det är en större andel lägre tjänstemän och mellantjänstemän som anser 
att skillnaderna i levnadsvillkor är för stora än vad det är för arbetarna. Detta 
resultat framkommer även i bivariata korstabeller mellan objektiv klass och 
huruvida man anser att skillnaderna i levnadsvillkor är för stora (visas ej i 
tabell)77. Resultaten när det gäller objektiv klass är i många avseenden likt dem 
som samlades in i slutet av åttiotalet. Då användes en indelningen i arbetare och 
tjänstemän, där de förra i högre utsträckning fann skillnaderna som alltför stora 
(Åberg 1990: 317). Den stora skillnaden, och värt att notera, är allt fler kommit 
att uppleva skillnaderna som alltför stora. I slutet av åttiotalet var det 56 procent 
som tyckte skillnaderna i levnadsvillkoren var för stora och i början av detta 
årtusende har andelen som tycker detsamma ökat till 71 procent (Ibid)78.

För den andra frågan, om allas lika möjligheter att komma framåt, framkommer
ignifikanta förväntade skillnader med avseende på klassidentifikation, där 

                                          

s
personer med arbetarklassidentitet i lägre utsträckning anser att alla har samma 
möjligheter. Till skillnad mot vad som förväntades inledningsvis visar sig klass-
bakgrunden (mätt som faderns klass) inte vara betydelsefull för synen på allas 
möjligheter till avancemang. Frågan är dock ganska vid i sitt omfång där flera 
aspekter av såväl vad som avses med att komma ’framåt’ som ’allas lika möjlig-
heter’ kan tolkas in vilket innebär att det inte behöver vara klassaspekten som i 
första hand beaktas. Vidare är kvinnorna de som i lägre utsträckning anser att 
alla skulle ha lika möjligheter vilket delvis kan förklaras med att kvinnorna 

76 De beroende variablerna (attityderna) är här dikotoma, ”Instämmer” och ”Tar avstånd +vet ej”. 
77 Tittar man på de enskilda svarsalternativen är det arbetarna som i störst utsträckning anser att skillnaderna i 
levnadsvillkor är alldeles för stora (43 procent). I jämförelse med lägre och mellantjänstemän är det dock en 
större andel arbetare som inte anser sig veta huruvida skillnaderna är för stora samt anser dem lagom stora. 
78 Till skillnad från föreliggande studie är Katrineholmsundersökningen inte en riksrepresentativ studie.  
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under en lång period har haft svårare att uppnå de högre positioner som i stor 
utsträckning varit förbehållna männen. Bland olika ålderskategorier är det de 
äldres attityder som tydligast avviker genom att de i större omfattning anser att 
alla har lika möjligheter att komma framåt. När denna fråga konstruerades i 
Segerstedt & Lundquist studie var syftet att undersöka huruvida innevånarna i 
de bägge städerna upplevde att det existerade klassbarriärer i det svenska 
samhället. Trots att frågan som den är formulerad (både nu och då) inte specifikt 
kan sägas mäta uppfattningen om möjligheterna mellan olika klasser fram-
kommer några intressanta jämförelser i svarsmönster över tid. På femtiotalet var 
det betydligt fler som ansåg att alla som var duktiga och arbetsvilliga hade lika 
möjlighet att komma framåt (83 procent) och i Katrineholmsundersökningen var 
förhållandena i stort sett detsamma (80 procent) (Åberg 1990: 315-317). Vad 
som har hänt sedan dess är att tron på Sverige som ett land där alla har lika 
möjligheter försvagats avsevärt sedan slutet av åttiotalet till att år 2000 endast få 
stöd av en knapp majoritet av befolkningen (55 procent). Vad denna kraftiga 
minskning beror på kan ha flera orsaker men där den höga arbetslöshet som 
existerade under nittiotalet och som slog hårt mot vissa grupper sannolikt inte är 
utan betydelse. Tillsammans med den allmänt spridda uppfattningen om att 
skillnaderna i levnadsvillkoren är för stora så talar detta för att medborgarna i 
relativt stor grad uppfattar Sverige som ett i dessa avseenden ojämlikt samhälle.  

Den tredje frågan; huruvida polisen behandlar alla lika uppvisar några 
intressanta resultat. För det första framkommer att det är överraskande få, 24 

                                          

procent, som instämmer i att polisen behandlar alla människor lika79. Här bör 
dock nämnas att det vanligaste förekommande svaret är att man inte vet om 
polisen behandlar alla lika (39 procent) vilket kan vara förståeligt då en 
sammankomst med polisen inte utgör ett vardagligt inslag för det stora flertalet. 
För det andra är utbildning den enda variabel som uppvisar några signifikanta 
skillnader i inställning till polisens agerande och där förtroendet för polisen ökar 
med utbildningsnivån. Uppfattningen om polisens agerande undersöktes även i 
Segerstedt och Lundquist studie från 1955. Där framkom att gruppen av 
tjänstemän i större grad hade förtroende för polismakten men där gjordes heller 
ingen konstanthållning för utbildningsnivå (Segerstedt & Lundquist 1955). Då 
var syftet att undersöka om polisen fortfarande uppfattades som funktionärer för 
ett maktsystem som motarbetade arbetarklassens organisering (Segerstedt & 
Lundquist 1955: 388). Förhållandena har förändrats sedan dess och idag får 
frågan om polisens agerande mera ses som en aspekt av hur medborgarna ser på 
olika gruppers/klassers ställning i samhället, än poliskårens arbete per se. Att 
polisen skulle ta hänsyn till samhällsklass var på femtiotalet en vanlig före-
ställning (44 procent) men även i slutet av åttiotalet där 42 procent ansåg att 
polisen inte behandlade individer ur olika samhällsklasser lika (Åberg 1990: 

79 I den ursprungliga variabeln ingick totalt fyra svarsalternativ; ”Behandlar alla lika” (23 procent), ”Tar hänsyn 
till samhällställning eller samhällsklass” (20 procent), ”Är godtycklig” (18 procent) samt ”Vet ej” (39 procent).

106



317). Detta förhållande har således förändrats då det numera är 20 procent som 
instämmer i detta påstående medan allt fler inte anser sig veta om polisen 
behandlar alla lika. Vad gäller klasskillnaderna för påståendet att polisen tar 
hänsyn till samhällsklass framkommer små (men signifikanta) skillnader där 
mellantjänstemännen är de som i störst utsträckning anser att polisen agerar 
orättfärdigt, 26 procent, (resultaten visas ej i tabell).

Av de tre frågor som studerats här visar resultaten att objektiv klass och klass-
entitet är av betydelse för två av frågorna, nämligen hur man ser på skillnaden 

dområden 
ällande samhällets utformning ska följande avsnitt behandla hur medborgarna 

.2 Förslag till samhällsförändringar

rekommer ständigt förslag till samhällsförändringar 
om berör en mängd skiftande områden. Detta avsnitt skall behandla några av de 

id
i levnadsvillkor mellan människor i det svenska samhället samt allas lika 
möjlighet att komma framåt. Klasstillhörigheten verkar således ha betydelse för 
attityden till social rättvisa i en vidare mening, när det gäller den något mera 
specifika frågan om polisen behandlar alla lika framkom inga betydande 
skillnader mellan klasskategorierna. Resultaten så här långt talar för att klasstill-
hörigheten framförallt är betydelsefull för så kallade klassrelaterade frågor; 
traditionellt sett har klasstillhörigheten sammankopplats med skilda livsvillkor 
och livschanser och därför är det inte oväntat att klasskillnaderna tydligast 
återspeglades i frågan som just behandlar skillnaden i levnadsvillkor. 

För att undersöka om klassidentiteten även slår igenom på andra attity
g
ställer sig till några förslag angående samhällsförändringar.

5

I den politiska debatten fö
s
frågor som varit aktuella i den politiska debatten under tidsperioden för denna 
undersökning: minskningen av den offentliga sektorn, satsningar på ett miljö-
vänligare samhälle, privatiseringen av sjukvården, minskningen av inkomst-
skillnader samt privat företagsamhet och marknadsekonomi. Det övergripande 
syftet med detta avsnitt är således att mera ingående studera sambandet mellan 
subjektiv klasstillhörighet och attityder till politiska åtgärder då dessa frågor i 
stor utsträckning visats sig sammanhänga med känslan av klasstillhörighet. Här 
får man vara medveten om att sambandet mellan klassidentitet och attityder inte 
behöver gå från klassidentitet till attityder utan att man även kan förvänta sig ett 
samband i motsatt riktning. Det intressanta är i första hand hur klasskänslan 
sammanhänger med dessa attityder än i vilken utsträckning den ena påverkar 
den andra samt att studera vilken av de två klassbenämningar (objektiv/-
subjektiv) som är mest betydelsefull för attityderna. Tabellen redovisar 
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resultaten för dem som instämt i följande förslag till samhällssatsningar, ”Vad
tycker du om förslaget att vi skall…:

’… satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär en sänkt levnadsstandard för dig 
älv?’ 

a är små?’ 
knadsekonomi?’

sj
’… minska den offentliga sektorn ännu mera?’ 
’… satsa på ett samhälle med ännu mera sjukvård i privat regi?’ 
’… satsa på ett samhälle där inkomstskillnadern
’… satsa på ett samhälle med mera privat företagsamhet och mar
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Tabell 5.2. Attityder till samhällsförändringar år 2000. MCA-analyser (beta-koefficienter) 

2000

Miljövänligt 
samhälle 

Minska off. 
sektor 

Privatisering av 
sjukvård 

Små 
inkomstskilln. 

Ökad 
privatisering 

Grand Mean: 0,63 0,22 0,28 0,51 0,42 
Ålder  

Beta: 0,04 0,12** 0,09 0,09 0,09
20-25 -0,02 -0,10 -0,04 -0,11 0,06 
26-35 0,03 0,02 0,06 -0,02 0,05 
36-45 -0,01 -0,02 -0,05 0,02 -0,03 
46-55 0,02 0,07 0,01 0,02 -0,01 
56-64 -0,03 -0,03 -0,01 0,05 -0,06 
Kön      

Beta: 0,09** 0,09** 0,02 0,14*** 0,09** 
Man -0,05 0,04 0,01 -0,08 0,05 
Kvinna 0,04 -0,03 -0,01 0,06 -0,04 
Utbildning 

Beta: 0,07 0,09* 0,08 0,05 0,07
Folk/grundsk -0,01 -0,03 -0,03 0,05 -0,01 
Yrkesutb -0,01 -0,01 0,02 0,00 0,00 
Student/real -0,04 0,07 0,04 -0,03 0,06 
Universitet 0,05 -0,02 -0,04 -0,01 -0,04 
Klass 

Beta: 0,09 0,11 0,04 0,14** 0,08
Arbetare -0,04 -0,04 -0,01 0,07 -0,04 
Tjm låg -0,02 0,00 -0,02 0,00 0,02 
Tjm mellan 0,05 0,04 0,00 -0,05 0,03
Tjm hög 0,05 0,07 0,04 -0,12 0,06
Klassid. 

Beta: 0,05 0,10* 0,12** 0,19*** 0,18*** 
Arbetarklass 0,00 -0,05 -0,08 0,13 -0,13 
Medelklass 0,02 0,04 0,05 -0,08 0,08 
Indifferenta -0,05 -0,01 0,00 0,01 -0,02 
R2 0,03 0,06 0,03 0,11 0,07 
Anm: Minska offentlig sektor: interaktionseffekter för kön och klass*. Små inkomstskillnader:
interaktionseffekter för ålder och klass*; kön och utbildning*; klassidentitet och utbildning**. Ökad
privatisering: interaktionseffekter för ålder och utbildning*; klassidentitet och utbildning*. 

Signifikans: ***=0,001-nivån; **=0,01-nivån; *=0,05-nivån

I tabell 5.280 kan vi se att det finns signifikanta skillnader mellan individer med 
olika klassidentitet för fyra av de fem frågor som studerats. När det gäller frågan 
om satsningar på ett mera miljövänligt samhälle är det endast kön som uppvisar 
signifikanta skillnader och där det är kvinnorna som i större utsträckning anser 
att det bör satsas mera på miljön även om det skulle innebära sänkt 

                                          
80 Liknande resultat med logistisk regression (vad gäller signifikans och styrka på koefficienter). 
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levnadsstandard för dem själva. Förslaget till huruvida man ytterligare bör 
minska den offentliga sektorn får ett relativt litet stöd i samtliga kategorier men 
där åldersgrupp 46-55 år, män, personer med student- eller realexamen samt 
medelklassidentitet ställer sig något mera positiva till förslaget än övriga 
grupper. När det gäller privatiseringen av sjukvården är det endast klass-
identitetsvariabel som uppvisar några signifikanta skillnader och där 20 procent 
av de med arbetarklassidentitet ställer sig positiva till förslaget i jämförelse med 
33 procent bland individer med en medelklassidentitet. För förslaget om att 
minska inkomstskillnaderna finns det signifikanta skillnader mellan kön, klass 
och klassidentitet och där det är kvinnor, arbetare och personer med arbetar-
klassidentitet som i störst utsträckning stödjer förslaget. Resultatet att kvinnor i 
större utsträckning än män är positiva till att utjämna inkomstskillnaderna finner 
stöd i Svallfors studie där påståendet om inkomstutjämning var den fråga som 
uppvisade de tydligaste könsskillnaderna bland de frågor som ingick i studien 
(Svallfors 1989: 86). För den sista av de fem frågor som studerats här, förslaget 
om ökad privatisering och marknadsekonomi, framkommer skillnader mellan 
kön och klassidentitet där män och de med medelklassidentitet i större 
utsträckning ställer sig positiva till förslaget. 

Klassidentitetsvariabeln har i ovanstående analyser visats sig vara den faktor 
som sammantaget förklarar mest av skillnaderna i de attityder som här studerats. 
För samtliga förslag till samhällsförändringar framkom signifikanta skillnader 
utifrån klassidentitet förutom för frågan om ett mera miljövänligt samhälle. Den 
tydligaste skillnaden mellan de med arbetarklassidentitet i förhållande till 
personer med medelklassidentitet framkom för förslaget om att minska inkomst-
skillnaderna och huruvida det skall satsas på ett samhälle med ökad privatisering 
och marknadsekonomi. När det gäller att minska den offentliga sektorn eller att i 
större utsträckning privatisera sjukvården var skillnaderna mellan klass-
identitetskategorierna inte lika påtagliga om än fortfarande signifikanta. I en 
faktoranalys framkommer att frågan om miljö och inkomstskillnader utgör en 
faktor medan de tre övriga tillsammans bildar en egen faktor (analysen 
presenteras inte här). Det innebär att de som ställt sig positiva till förslaget om 
ett mera miljövänligt samhälle även om det skulle innebära en sänkt levnads-
standard för dem själva också är mer positiva till att inkomstskillnaderna bör 
minskas medan de som instämt i frågan om att minska den offentliga sektorn är 
mera benägna att även göra det i frågorna om en ökning av privatisering inom 
sjukvården samt mera satsningar på en marknadsekonomi.  

I jämförelse med objektiv klass, som endast visade sig vara av direkt betydelse 
för inställningen till att minska inkomstskillnaderna, så har det framkommit att 
huruvida man beskriver sig som arbetarklass eller medelklass har ganska stora 
konsekvenser för ställningstagandet i dessa politiskt relevanta frågor. En identi-
fikation med arbetarklassen innebär en mera kritisk hållning till privatisering av 
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såväl sjukvård som övriga områden samt nedskärningar av den offentliga 
sektorn än vad det gör bland personer med identifikation i medelklassen. Hur 
skall dessa resultat tolkas? För det första så behöver det inte innebära att den 
objektiva klasstillhörigheten inte längre är av betydelse utan snarare att den 
transformeras och förstärks via den egenupplevda klassidentiteten. Men trots 
detta så tycks det vara så som Cigéhn visat i sin studie att: ”… klassidentiteten 
fungerar värderingsmässigt särskiljande på ett sätt som går utöver 
klasstillhörigheten” (Cigéhn 2001: 44). Utifrån Runciman skulle det kunna 
förklaras med att en känsla av samhörighet med en grupp, i detta fall en 
samhällsklass, innebär att man delar de värderingar och preferenser som 
karaktäriserar gruppen och dess medlemmar. Klassidentiteten tycks således 
innehålla en komponent som till viss del strukturerar de åsikter och värderingar 
man har i förhållande till det samhälle i vilket man lever och verkar i.  

Men har klassidentiteten även betydelse för inställningen till andra frågor som 
inte direkt berör klassamhället? I nästa avsnitt skall klassidentiteten studeras i 
förhållande till några områden som vanligtvis inte sammankopplas med klasstill-
hörigheten; nämligen inställning till skilsmässor, kvinnans roll i hemmet och hur 
man ser på dagens samhälle i förhållande till det gångna och framtida samhället. 

5.3 Hemliv och levnadsförhållanden 

Till skillnad från de attityder som studerats i föregående avsnitt kommer 
frågorna i detta avsnitt att beröra mera privatmoraliska attityder kopplade till 
hemlivet och äktenskapliga relationer samt frågor angående medborgarnas syn 
på det dåvarande, nuvarande och kommande samhället med fokus på barnens 
levnadsvillkor och människans grad av lycka. Dessa frågor avviker i avseende 
till övriga frågor även genom dess lägre grad av förankring i den politiskt-
ideologiska sfären. Enligt tidigare undersökningar har klassidentiteten samman-
fallit med politiskt förankrade frågor samt partipolitiska preferenser (t ex 
Jackman & Jackman 1983; Marshall 1988; Oskarson 1994; Devine 1992). Men
enligt flera teorier om klassidentitet förväntas känslan av klasstillhörighet
genomsyra och påverka stora delar av livet; i form av åsikter, attityder, 
handlingar etc. Vad som saknas är dock empiriska studier som understödjer 
dessa antaganden. Som vi har sett tidigare tycks klassidentiteten ha en 
ideologisk förankring, frågan är hur denna förankring låter sig påverka även 
andra områden vilka inte har en uppenbart politiserad karaktär. Huruvida klass-
identiteten även sammanfaller med mera privatmoraliska och allmänna 
samhällsattityder är således föremål för föreliggande avsnitt. Givetvis måste 
begränsningar ske inom vilka attitydområden klassidentitetens betydelse 
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undersöks, i detta fall har de frågor som finns tillgängliga i Klassidentitets-
materialet fått utgöra några exempel på områden som kan var relevanta för att 
studera sociala attityder av mer privatmoralisk karaktär.

I en nyutkommen studie har Svallfors ur ett komparativt perspektiv studerat 
klasstillhörighetens betydelse för inställningen i några frågor av moralisk 
karaktär, bl a inställning till otrohet, homosexualitet och föräktenskapligt 
sexuellt umgänge (Svallfors 2004). De frågor som undersöktes där är inte 
identiska med dem som skall studeras här men resultaten visade på några 
intressanta skillnader mellan klasskategorierna som tyder på att arbetarklassen 
har en något mera konservativ inställning. Vid kontroll för andra faktorer, kön, 
ålder och utbildningsnivå, framkom att arbetarklassen i Sverige hade en mer 
kritisk inställning till otrohet medan tjänstemännen var mer liberala. I jämförelse 
med andra länder uppvisade den svenska arbetarklassen, i absolut mening, en 
mer liberal inställning till de frågor som studerades men det relativa förhållandet 
till tjänstemannakategorin uppvisade liknande mönster mellan länderna81. Trots 
att många av skillnaderna mellan klasskategorierna försvann vid kontroll för 
utbildningsnivå kvarstod vissa klasskillnader mellan arbetare och tjänstemän. 
Svallfors presenterade två förklaringsmodeller till skillnaderna; den ena att det 
är viktigare hos arbetarklassen att behålla de moraliska gränsdragningarna till 
andra klasser och den andra att de olika erfarenheter från arbetet som klasskate-
gorierna bär med sig medför skillnader i moralisk flexibilitet (Svallfors 2004). 

Hur kan man då förvänta sig att klasstillhörigheten, både mätt som objektiv och 
subjektiv, kategori kommer att sammanhänga med de attityder som här ämnas 
studeras? Utgår man från antagandet att klasstillhörigheten kommer till uttryck 
som arbetarklassens mer konservativa inställning till privatmoraliska frågor 
skulle följande hypoteser kunna formuleras för frågorna angående kvinnans roll 
i hemmet samt inställningen till skilsmässor: 1) arbetarklassen anser i större 
utsträckning att kvinnans roll är i hemmet medan barnen är små; 2) arbetar-
klassen är mer skeptiska till skilsmässor. För de övriga tre frågorna är klasstill-
hörighetens betydelse mera diffus och får visa sig genom följande analyser. 
Frågorna som ställdes löd: 

’Om du jämför med dina föräldrar, tycker du att du har det bättre eller sämre ställt än de hade 
när de var i din ålder?’ 
’Anser du att kvinnans plats bör vara i hemmet så länge barnen är små eller går i skolan till 
och med mellanstadiet?’ 
’Om du tänker på barnen idag, tror du att de kommer att ha det bättre eller sämre ställt än din 
generation? ’ 
’Tror du att människor i Sverige var lyckligare förr eller att de är lyckligare nu?’ 
’Som du vet förekommer det flera skilsmässor nu än förr. Anser du att …’

                                          
81 De länder som ingick i studien var: England, Tyskland, Sverige och USA (2004). 
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Tabell 5.3. Attityder gällande hemliv och levnadsförhållanden år 2000, MCA-analyser (beta-
koefficienter)82

2000

Bättre ställt 
än 

föräldrarna 

Kvinnan i 
hemmet 

Barnens 
levnads-

förhållande 

Människor 
lyckligare 

förr 

Skilsmässor 
får 

förekomma 
Grand Mean: 0,71 0,21 0,28 0,40 0,47 
Ålder  

Beta: 0,10* 0,17*** 0,04 0,06 0,05
20-25 -0,07 -0,14 0,02 0,05 0,04 
26-35 -0,04 -0,06 0,00 -0,01 -0,04 
36-45 -0,03 0,01 -0,02 -0,01 0,00 
46-55 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 
56-64 0,06 0,10 -0,01 -0,04 0,02 
Kön      

Beta: 0,04 0,03 0,03 0,03 0,13*** 
Man 0,02 -0,01 0,02 -0,02 0,07 
Kvinna -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,06 
Utbildning 

Beta: 0,11* 0,15** 0,07 0,16*** 0,04
Folk/grundsk 0,05 0,10 0,01 0,13 0,02 
Yrkesutb 0,04 0,02 0,04 0,03 -0,02 
Student/real -0,04 0,00 -0,02 -0,02 0,00 
Universitet -0,06 -0,08 -0,04 -0,11 0,01 
Klass 

Beta: 0,10 0,13** 0,04 0,07 0,06
Arbetare -0,04 0,05 0,00 0,02 0,03 
Tjm låg 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,03 
Tjm mellan 0,04 -0,02 -0,01 0,02 -0,01 
Tjm hög 0,07 -0,10 0,04 -0,08 -0,04 
Klassid. 

Beta: 0,05 0,02 0,02 0,05 0,03
Arbetarklass -0,03 -0,01 0,00 -0,03 0,02 
Medelklass 0,02 0,01 0,01 0,02 -0,01 
Indifferenta -0,01 0,00 -0,02 0,01 0,00 
R2 0,03 0,09 0,01 0,04 0,03 

Anm: Bättre än föräldrarna: interaktionseffekter för ålder och klass*. Skilsmässor får förekomma:
interaktionseffekter för kön och klass*; utbildning och klassidentitet*.   

Signifikans: ***=0,001-nivån; **=0,01-nivån; *=0,05-nivån

Studerar man frågan huruvida det åligger kvinnan att vara hemma med barnen 
medan de är små har stora förändringar skett sedan förra seklets mitt då en 
majoritet ansåg att kvinnan uteslutande skulle vara hemma och passa barnen i 
förhållande till idag då förhållandena är det rakt motsatta (21 procent positiva till 
förslaget). Segerstedt & Lundquist fann att männen och de med en arbetarklass-
identitet hade en mera konservativ inställning till kvinnans roll i hemmet 
                                          
82 Liknande resultat med logistisk regression (vad gäller signifikans och styrka på koefficienter). 
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(Segerstedt & Lundquist 1955: 402-403). Denna fråga undersöktes även av 
Centers som fann liknande resultat: ” YET, when the respective classes are 
examined with regard to the role of women it is the working class that appears 
to be the more conservative. Distinctly fewer men of this class are willing to 
have their women employed away from the home than those of the middle class”
(Centers 1949: 145). För den nutida inställningen framkommer istället 
klasskillnader mellan objektiva klasskategorier medan det inte förekommer 
några signifikanta skillnader mellan individer med olika klassidentitet. Mest 
positiva till att kvinnor är hemma med barnen är kategorin arbetare där 26 
procent instämmer i detta påstående för att sedan följas av lägre tjänstemän, 
mellan tjänstemän och slutligen som lägst hos högre tjänstemän där 11 procent 
anser att det är kvinnans roll att vara hemma under barnens tidigaste år. Trots att 
en majoritet anser att kvinnan kan yrkesarbeta då barnen är små framkom en 
viss klasskillnad där arbetarklassen hade en något mera konservativ inställning. 
Ålder är den faktor som bäst förklarar inställningen till kvinnans roll i hemmet 
och där denna inställning ökar linjärt med åldern. Vad gäller utbildning är 
förhållandet det omvända, där inställningen avtar linjärt med utbildningsnivå 
och därmed blir som lägst hos personer med en universitetsutbildning. Däremot, 
och värt att noteras, förekommer inga könsskillnader likt dem som så tydligt 
fanns under femtiotalets mitt.  

Frågan huruvida skilsmässor får förekomma är ursprungligen indelad i tre svars-

tuderar man frekvensfördelningen för de tre frågor som berör det gångna och 

alternativ; ”Skilsmässor bör under alla förhållanden undvikas”, ”Ibland kan få 
förekomma” samt ”Får förekomma när parterna tröttnat på varandra”. Även om 
en absolut majoritet av svenskarna anser att skilsmässor får förekomma i någon 
form (95 procent för svarsalternativ två och tre) så finns det en skillnad mellan 
att anse att skilsmässor ibland kan få förekomma och att anse att de får före-
komma då parterna tröttnat på varandra där den senare inställningen kan anses 
mera liberal. För att fånga upp denna skillnad har den nya skilsmässovariabeln 
därför delat in dem som anser att gifta par kan skiljas när de inte längre finner 
det givande att fortsätta vara gifta (har tröttnat på varandra) och övriga svars-
alternativ sammanslagna (ett och två). Stämmer antagandet att arbetarklassen är 
något mera konservativ i privatmoraliska frågor än övriga klasskategorier? I 
tabellen kan vi se att detta inte stämmer, varken objektiv eller subjektiv klasstill-
hörighet uppvisar några signifikanta skillnader i inställning till skilsmässor och 
därmed får den inledande hypotesen inget stöd. Den enda av de i modellen 
ingående variabler som uppvisar signifikanta samband är kön där männen är 
något mer liberala vad gäller att skiljas då parterna har tröttnat på varandra. 

S
nutida samhället framkommer att 70 procent anser sig ha bättre ställt än vad 
föräldrarna hade när de var i samma ålder samtidigt som 27 procent tror att 
dagens barn kommer att ha det bättre än vad de själva har i nuläget (en lika stor 
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andel, 27 procent, antar att barnen till och med kommer att få det sämre ställt i 
förhållande till den egna situationen) (visas ej i tabell). Dagens samhälle tycks 
därmed vara det bästa för de allra flesta när det gäller välstånd i en vidare 
mening men när det kommer till den specifika frågan om lycka är det 40 procent 
som anser att människor var lyckligare förr medan 9 procent anser att man i 
regel är lyckligare idag (resultat visas ej i tabell). Nu finns det en viss 
problematik med dessa frågor i och med att såväl välstånd som lycka kan 
inbegripa ett vitt spektrum av aspekter men de ger ändå en viss fingervisning av 
vilken syn man har på det gångna och nutida samhället men även vilka 
förhoppningar eller brist på förhoppningar som man har på framtiden. För vårt 
speciella intresse här framkom dock inga tydliga, eller signifikanta, skillnader 
med avseende på klasstillhörigheten (objektiv och subjektiv klasstillhörighet).

I Katrineholmsundersökningen jämförde Rune Åberg resultaten av dessa frågor 

ör dessa frågor som avser att mäta synen på olika aspekter av det gångna och 

lassidentiteten har således ingen påtaglig betydelse för de frågor som studerats 

från slutet av åttiotalet med dem som insamlades i Segerstedts & Lundquists 
studie. Slutsatsen Åberg drar är att det är färre som anser att människorna är 
lyckligare idag än vad som än vad som var gällande på femtiotalet och 
tillsammans med resultaten av andra frågor blir helhetsbilden att den ut-
vecklingsoptimism som blomstrade i mitten av seklet kommit att försvagas 
(Åberg 1990: 331-332). Resultaten av den här studien bekräftar Åbergs 
resonemang då andelen som anser att människorna är lyckligare idag sjunkit till 
en knapp tiondel (9 procent) av befolkningen (resultaten visas ej i tabell).

F
framtida samhället framkommer inga tydliga skillnader mellan människor på 
basis av ålder, kön, klasstillhörighet eller klassidentitet medan utbildningsnivån 
uppvisar skillnader vad gäller synen på huruvida människorna var lyckligare förr 
jämfört med vad de är idag. För frågan om huruvida skilsmässor bör få före-
komma då parterna har tröttnat på varandra var det endast kön som visade sig 
vara av betydelse. Trots att det finns en ganska stor variation i hur man svarat på 
dessa frågor tycks det ändå vara svårt att hitta rimliga förklaringsfaktorer till att 
dessa skillnader uppstår vilket även visade sig i de relativt låga förklarings-
värdena för analyserna (R2).

K
i detta avsnitt. Däremot fanns ett samband mellan objektiv klass och inställning 
till kvinnans roll i hemmet. För de hypoteser som inledningsvis formulerades så 
är det endast den första som får ett svagt stöd medan vi inte fann några 
skillnader utifrån hur man ser på skilsmässors existensberättigande. Resultaten 
har visat att det tycks finnas en något mera konservativ inställning bland 
individer tillhörande arbetarklassen men där denna skillnad främst framkommer 
i förhållande till de högre tjänstemännen. För klassidentitetens del bekräftar 
resultaten av detta avsnitt de tidigare undersökningar som menar att klass-

115



identiteten främst sammanhänger med attityder av mer politisk ideologisk 
karaktär. Att klassidentiteten även kan ha betydelse för andra områden än de 
politiska och ideologiska kommer att fortsätta undersökas längre fram, men då 
med avseende på fritidens och kulturens område. 

5.4 Klassidentitet, politiska preferenser och sociala attityder 

m antagandet stämmer att en grundläggande del av klassidentiteten har sin 

ör de attityder som visat sig ha ett samband med den egenupplevda klasstill-

O
näring i ideologiska föreställningar borde förhållandet mellan egenupplevd klass 
och politiska preferenser vara starkt. Detta förhållande har en relativt långt 
forskningstradition (de svenska valundersökningarna har studerat klassidentitet 
och partipreferenser, med vissa uppehåll, sedan 1960) och den egenupplevda 
klasstillhörigheten har i stor utsträckning visat sig vara nära förbundet med den 
politiska åsiktsorienteringen. För att utveckla detta förhållande och i någon mån 
söka en förklaring till vad den egenupplevda klasstillhörigheten tar sin utgångs-
punkt i ska återstoden av detta avsnitt fördjupa klassidentitetens samband med 
politiska preferenser och de sociala attityder som i detta kapitel visat sig vara 
avhängig klasstillhörigheten. 

F
hörigheten ska några separatanalyser göras där betydelsen av klassidentitet 
studeras i relation till klasstillhörigheten. Har klassidentiteten en ideologisk 
komponent som får utslag på den typ av attityder som studerats i detta avsnitt 
torde vi kunna se skillnader i inställning beroende på vilken klass man själv 
anser sig tillhöra. Men det är inte bara skillnader utifrån egenupplevd klass som 
är intressant att studera utan även hur de två klasstillhörigheterna tillsammans 
ger återverkningar för dessa attityder. Medför exempelvis en arbetarklass-
identitet att individer tillhörandes olika klasskategorier uppvisar en sam-
stämmighet i dessa attityder skulle detta kunna tala för att den egenupplevda 
klasstillhörigheten har koppling till de intressen som verkar i den ideologiska/-
politiska sfären. 
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Tabell 5.4. Förhållandet mellan klasstillhörighet, klassidentitet och social rättvisa, 2000, 
procent

Arbetarklassid. Medelklassid.

Levnadsvillkor
Arbetarklass**

För stora 81 67
Medelklass*

För stora 84 71

Lika möjligheter 
Arbetarklass

Alla lika 50 59
Medelklass

Alla lika 51 56

För inställningen till huruvida skillnaderna i levnadsvillkor i Sverige är för stora 
framträder ett mönster som tydligt pekar på att klassidentiteten sammanhänger 
med hur dessa skillnader upplevs. Oavsett vilken klass man tillhör så upplevs 
skillnaderna som alltför stora bland dem som själva anser sig tillhöra arbetar-
klassen. När det gäller allas lika möjligheter att komma framåt i samhället följer 
skillnaderna mellan klasskategorierna ett liknande, om än inte lika tydligt, 
mönster där en arbetarklassidentitet medför att man i lägre utsträckning upplever 
att alla har lika möjligheter. 

Som framgår av tabell 5.5 uppträder ett liknande klassmönster för förslagen till 
olika samhällsförändringar. Tydligast blir skillnaderna mellan individer med 
arbetarklassidentitet och medelklassidentitet för huruvida man instämmer i att 
det bör satsas på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små och för inställ-
ningen till en ökad grad av privatisering. Att identifiera sig med arbetarklassen 
sammanhänger således med att vara mera kritisk till att den offentliga sektorn 
bör minskas, en ökad grad av privatisering inom sjukvården, mera privat 
företagsamhet och ökad marknadsekonomi samt att i större utsträckning anse att 
inkomstskillnaderna bör minskas. Men det mest iögonfallande resultatet för 
dessa attityder gäller överrensstämmelsen mellan dem vilka identifierar sig med 
arbetarklassen och detta oavsett klasstillhörigheten. Personer vilka tillhör medel-
klassen och identifierar sig med arbetarklassen har en uppfattning som i det 
närmaste sammanfaller med dem vilka både tillhör arbetarklassen och själva 
anser sig tillhöra arbetarklassen. Dessa resultat visar på att klassidentiteten 
innebär något utöver en subjektiv uppfattning om vilken klass man anser sig 
tillhöra. I synnerhet för personer vilka identifierar sig med arbetarklassen 
medför detta en, i det närmsta, samstämd uppfattning angående det nuvarande 
samhället och hur man ser på de förlag till samhällsförändringar som här 
studerats.
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Tabell 5.5. Förhållandet mellan klasstillhörighet, klassidentitet och förslag till 
samhällsförändringar, 2000, procent 

Arbetarklassid
.

Medelklassid.

Minska off.sektor 
Arbetarklass* 

Instämmer 11 20
Medelklass

Instämmer 19 27

Privatis. sjukvård 
Arbetarklass

Instämmer 22 27
Medelklass*

Instämmer 19 32

Små inkomstskilln. 
Arbetarklass*** 

Instämmer 70 53
Medelklass***

Instämmer 68 39

Ökad privatisering 
Arbetarklass*** 

Instämmer 27 45
Medelklass**

Instämmer 29 48

Varför får klassidentiteten, och främst arbetarklassidentitet, betydelse för just 
dessa attityder? Det som sammanfattar dessa attityder är att de har en politisk 
och ideologisk förankring och i stor utsträckning sammanfaller med politiska 
preferenser. Att klass och politiska preferenser har ett samband har visat sig i 
tidigare studier, likaså sambandet mellan klass och sociala attityder. Svallfors 
som bl a undersökt klasskillnaderna i åsikter ur ett komparativt perspektiv fann 
att klasskillnaderna var störst i Sverige och minst i USA vilket kan te sig 
motsägelsefullt då skillnaderna vad gäller inkomster, levnadsförhållanden etc är 
större i USA jämfört med Sverige 83. Som en tänkbar förklaring till klasskillnad-
erna i Sverige framhåller Svallfors det tydliga klassinnehåll som förmedlas via 
politiska institutioner samt den politiska artikuleringen som framförs av 
exempelvis politiska företrädare, massmedia samt fackliga företrädare. Som 
Svallfors poängterar har utöver de faktiska klassmässiga sakförhållandena, som 
skillnader i inkomster och levnadsnivå etc, den offentliga politiken och dess 
utformning betydelse för hur klasskillnaderna tar sig uttryck men även hur 

                                          
83 De länder som undersöks i studien är Sverige, USA, Storbritannien samt Tyskland. 
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identiteter manifesteras. Kvarstår dessa skillnader mellan de subjektiva klass-
kategorierna då vi tar hänsyn till politiska preferenser?

Använder vi enkla kategorier av klasstillhörigheter i relation till huruvida man 
sympatiserar med partier tillhörandes vänster respektive högerblocket får vi 
följande fördelning med avseende på klassidentitet och klasstillhörighet84.

Tabell 5.6. Politiska preferenser efter klasstillhörighet och klassidentitet 2000, procent 

Arbetarklassid Medelklassid. Arbetarklass Medelklass

Politisk preferens 
Socialist 79 44 62 45
Icke socialist 21 56 38 55

(n) 227 374 296 432
Anm: Samtliga skillnader signifikanta på 5 procentsnivån. 

Som förväntat återfinns en större andel med socialistiska preferenser bland 
arbetarkategorin samt bland personer med arbetarklassidentitet. En ungefär lika 
stor andel vilka tillhör medelklassen har socialistiska partisympatier som dem 
som själva anser sig tillhöra medelklassen. Resultaten tyder på en nära koppling 
mellan att ha socialistiska partisympatier och att känna sig som tillhörande 
arbetarklassen. Hur ser dessa förhållanden ut om vi tar hänsyn till den objektiva 
klasstillhörigheten, d v s innebär en arbetarklassidentitet att i större utsträckning 
ha socialistiska preferenser, detta oavsett objektiv klasstillhörighet?

Tabell 5.7. Politiska preferenser och klasstillhörighet efter kontroll för klassidentitet, 2000, 
procent

Arbetarklass*** Medelklass*** 

Arbetarklassid Medelklassid. Arbetarklassid Medelklassid

Politisk preferens 
Socialist 77 51 89 43
Icke socialist 23 49 11 57

(n) 154 104 52 241

Som framgår av tabell 5.7 har en övervägande majoritet med arbetarklass-
identitet socialistiska partipreferenser, detta oavsett objektiv klasstillhörighet. 

                                          
84 Till ”Socialist” räknas här de som sympatiserar med socialdemokraterna eller vänsterpartiet. ”Icke socialist” 
innefattas av sympatisörer till Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna eller 
Miljöpartiet de gröna.
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Ett resultat är särskilt intressant, nämligen att för personer vilka tillhör medel-
klassen men själva anser sig tillhöra arbetarklassen återfinns den största andelen 
med socialistiska preferenser (89 procent). Motsvarande resultat för 1997 visar 
att det är 78 procent socialister bland personer vilka tillhör medelklassen men 
som har sin identitet i arbetarklassen (resultaten visas ej i tabell). Dessa resultat 
pekar på, och bekräftar tidigare antaganden, att klassidentitet, och i synnerhet 
arbetarklassidentitet, hänger samman med politiska och ideologiska ställnings-
taganden. Om kopplingen mellan klassidentitet och politiska preferenser är 
starkt hur ser då sambandet ut för dem vilka inte sympatiserar med något parti 
alternativt inte vet vilket parti de sympatiserar med? Det vill säga är de i större 
utsträckning även indifferenta vad gäller den egna klasstillhörigheten? Av dem 
som är indifferenta angående sina partipreferenser är 23 procent även indiffe-
renta angående den egna klasstillhörigheten medan motsvarande andel för 
socialistiska sympatisörer är 13 procent och icke socialister 20 procent 
(resultaten visas ej i tabell). Vad som hitintills framkommit är att de som har 
socialistiska partipreferenser är mer klara över den egna klasstillhörigheten och i 
större utsträckning anser sig tillhöra arbetarklassen.

Utifrån de attityder som studerats i detta avsnitt hur ser skillnaderna mellan 
subjektiva klasskategorier ut då vi även tar hänsyn till politiska preferenser? 

120



Tabell 5.8. Sociala attityder och politiska preferenser efter kontroll för klassidentitet, 2000, 
procent

Socialist Icke socialist 

Arbetarklassid Medelklassid. Arbetarklassid Medelklassid

Levnadsvillkor
För stora 86 89 80 54
(n) 178 159 46 207

*** ***
Lika möjligheter 
Alla lika 52 53 54 65
(n) 177 158 46 207

Minska off.sektor 
Instämmer 10 4 21 43
(n) 175 159 47 208

* * ** **
Privatis. sjukvård 
Instämmer 15 11 43 47
(n) 176 160 47 209

Små inkomstskilln 
Instämmer 75 63 67 27
(n) 176 160 46 209

* * *** ***
Ökad privatisering 
Instämmer 21 21 52 68
(n) 176 159 46 209

Att ha socialistsympatier medför, oavsett klassidentitet, att i större utsträckning 
anse att skillnaderna i levnadsvillkor är för stora. Men för dem med en icke 
socialistisk partisympati får klassidentiteten en framträdande betydelse där de 
med arbetarklassidentitet nästintill har en liknande uppfattning som de med 
socialistsympatier. Ett liknande resultat framkommer för de övriga attityderna 
med undantag för privatisering av sjukvård och mera privat företagsamhet där 
en arbetarklassidentitet i samband med att ha icke socialistiska partisympatier 
medför att i större utsträckning vara positivt inställd till privatisering.  

Utöver att klassidentiteten sammanhänger med den politiska åsiktsorienteringen 
så tycks den även ha en självständig betydelse för dessa attityder vilket visat sig 
både vid kontroll för objektiv klass och politiska sympatier. På samma gång som 
klassidentiteten i stor utsträckning sammanfaller med såväl objektiv klass som 
partisympatier så kvarstår skillnader i attityder mellan personer med arbetar-

121



klassidentitet och medelklassidentitet. För dem med socialistsympatier har 
däremot inte klassidentiteten någon avgörande betydelse utan här är det de 
politiska sympatierna som är mera avgörande. Klassidentiteten är således något 
mer än en innehållslös subjektiv tillskrivelse, den medför, eller åtminstone, 
hänger samman med hur man ser på vitala frågor gällande dagens samhälle och 
förslag till samhällsförändringar.

5.5 En summering av klassidentitet och sociala attityder 

Som framgått av detta kapitel visar sig klassidentiteten vara betydelsefull för hur 
man ställer sig i några av de sociala frågor som här studerats. Klassidentiteten 
blir särskilt viktig för vilken inställning man har i frågor av politisk karaktär och 
i synnerhet när det gäller frågor om social rättvisa och jämlikhet. Ju högre 
utbildningsnivå en individ har desto mera förtroende har denne för att polisen 
behandlar alla lika, så inställningen till polisens bemötande tycks i detta fall inte 
ha någon direkt påverkan av den egna klasstillhörigheten.

Det är dock ett fåtal studier som empiriskt undersökt klassidentitetens betydelse 
för ett vidare spektrum av attityder eller föreställningar. Snarare än som Wright 
menar att klassidentiteten genomsyrar och påverkar hela ens uppfattning om vad 
som är viktigt i livet kan dessa resultat visa på att klassidentiteten är betydelse-
full för vissa områden av livet. Däremot när det gäller övriga attityder och 
föreställningar som studerats här framkommer inga eller svaga samband och där 
riktningen på sambanden är svårare att precisera. Slutsatsen ligger därmed nära 
de Cigéhn fann i början av nittiotalet att sambandet mellan klassidentifiering och 
andra föreställningar är svaga och inte alltid går i förväntad riktning (Cigéhn, 
1990: 302). Teorin att arbetarklassen har en mera konservativ inställning till 
privatmoraliska frågor fick delvis stöd genom att arbetarklassen i större 
utsträckning ansåg att kvinnan är den som bör var hemma med barnen medan de 
är små medan frågan om skilsmässor inte visade sig vara avhängig klasstill-
hörigheten. Men för att avgöra teorins giltighet hade fler frågor behövt 
undersökas vilket inte är möjligt inom ramen för detta arbete.  

Klasstillhörigheten har tidigare visat sig vara betydelsefull för hur man ställer 
sig i frågor av det slag som studerats här. Vad är det som gör att den egna klass-
känslan tycks vara en tydligare förklaringsfaktor? Att klassidentiteten fått 
betydelse för just dessa attityder skulle kunna förklaras utifrån Sartoris 
antagande att det politiska och ideologiska klimatet dels påverkar huruvida 
klassidentitet framställs som en livskraftig identitet och dels pekar på de attityd-
områden som appellerar till klasstillhörigheten. Genom den politiska och 
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ideologiska miljön sammanlänkas vissa föreställningar, åsikter och attityder med 
klass och där dessa attityder sammanfaller med den egna självbilden förstärks de 
klassmässiga attityderna. På så sätt fungerar klassidentiteten som en katalysator 
för klassmässiga attityder vilka återfinns i den politiska och ideologiska miljön. 
Detta har kunnat ses genom att klassidentiteten varit en bättre förklaringsfaktor 
till skillnaderna i sociala attityder än den objektiva klasstillhörigheten. Viktigt 
att komma ihåg är dock att detta inte ska förstås som något deterministisk 
samband utan där en rad faktorer kan påverka det faktiska utfallet.

Sammantaget kan klassidentitet utifrån dessa resultat förklaras och förstås som 
en förmedlande länk mellan klassposition och attityder. I nästa kapitel ska vi gå 
vidare med klasstillhörighetens och klassidentitetens betydelse men i förhållande 
till ett annat område, nämligen fritidens och kulturens område. Är det så att 
klasstillhörigheten fortfarande har betydelse för vilka aktiviteter som bedrivs på 
den egna fritiden eller är just fritiden ett av de områden som inte längre låter sig 
belamras av strukturella faktorer som klasstillhörighet? På vilket sätt kan 
klassidentiteten tänkas sammanhänga med fritids- och kulturvanorna? Det är 
frågor som dessa som kommer att försöka besvaras i de följande kapitlen. 
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6 Klass, fritid och kultur 

Under senare delen av 1900-talet och in på detta årtusende har fritidens och 
kulturens betydelse för den enskilda individen och samhällsutvecklingen 
diskuterats allt flitigare. Synen på fritiden har kommit att förändrats i takt med 
de samhällsförändringar som skett och idag har fritiden kommit att ses som en 
identitetsskapande dimension av våra liv, där medier och populärkultur fått en 
mer central roll som meningsbärande forum för identitetssökande (Berggren 
2000: 60). Det råder inga tvivel om att fritiden kan ses som arena där identiteter 
tar sig uttryck, skapas och manifesteras. Att fritidens betydelse för skapandet av 
identiteter kommit att öka är nog de flesta också överens om, frågan är i hur stor 
utsträckning dessa identitetsval är öppna för individer tillhörande olika grupper 
och i vilken utsträckning faktorer som klass fortfarande strukturerar skillnader i 
fritidens användning.  

Från 1960-talet och framåt har det i Sverige bedrivits otaliga studier inom en 
mängd vetenskapliga discipliner som åskådliggjort de sociala bakgrunds-
faktorernas betydelse för individernas fritids- och kulturvanor. Även om vissa 
förändringar har skett så tycks det grundläggande mönstret kvarstå där de högre 
sociala skikten är betydligt mer aktiva framförallt i flertalet av de aktiviteter som 
kommit att benämnas ”finkulturella”85. Kan klasskillnaderna bäst förklaras med 
hjälp av yttre faktorer som position i arbetslivet, inkomst och utbildning eller är 
det individens egen uppfattning om sin klasstillhörighet och dess inflytande i 
samhället som i högre grad påverkar handlandet på fritiden?

I detta och nästföljande kapitel kommer vi att fortsätta studera den subjektiva 
klasstillhörighetens betydelse för individens livssituation, vanor och preferenser. 
Liksom tidigare kapitel är en av huvuduppgifterna att jämföra i vilken mån den 
subjektiva kontra den objektiva klassbenämningen är av betydelse och nu har 
turen således kommit till det område som ofta utmålas som den arena där 
individen får fritt utrymme att odla sina intressen och preferenser, nämligen 
fritidens och kulturens område86.

Är det så att fritiden fortfarande struktureras utifrån klasstillhörigheten och 
vilken betydelse har den subjektiva dimensionen av klasstillhörigheten i dessa 
sammanhang? Innan vi besvarar dessa typer av frågeställningar bör ett begrepp 

                                          
85 Begreppet “finkultur” är ett i många avseenden problematiskt och diffust begrepp, en vidare diskussion av 
”finkultur” kommer därför att tas upp i ett senare avsnitt.  
86 Jag ämnar här inte göra någon definitionsmässig åtskillnad mellan vad som tillfaller fritiden respektive 
kulturen då dessa snarare är två sidor av samma mynt än två från varandra separata sfärer.  
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först utredas; nämligen vad är fritid? Och därefter skall vi studera hur fritiden 
har gestaltat sig för olika samhällsklasser från industrialismens genombrott fram 
till dagens så kallade postmoderna samhälle samt titta på olika synsätt angående 
förhållandet mellan klass och fritid, vilka bl a presenterats i tidigare forskning. 
Detta kapitel syftar således till att ge en bakgrund till de analyser som följer i 
kommande kapitel.

6.1 Vad är fritid? 

Fritiden rymmer således en ursprunglig- oskicklig eller skicklig- strävan efter en 
livsstil.  

(Lefebvre 1997: 113) 

Är det så som Lefebvre, i ovanstående citat, menar att fritiden i huvudsak 
handlar om att manifestera en livsstil och att denna ansträngning kan vara mer 
eller mindre lyckosam? Vad är egentligen fritid och hur påverkas fritiden av 
faktorer som preferenser och barriärer? Det vill säga i vilken utsträckning styrs 
valet av fritidsaktiviteter utifrån de egna intressena och i vilken utsträckning 
begränsas valet av barriärer (ekonomiska, sociala mm)? Med andra ord; hur fri
är egentligen fritiden? Innebörden i begreppet fritid vittnar om något som 
grundar sig på frihet och avkoppling men att ge en uttömmande definition av 
vad som menas med fritid visar sig problematiskt eftersom begreppet saknar en 
klar och entydig definition. Även om individer alltid haft någon form av ledig 
tid som inte upptas av arbete, sömn mm så betraktas ändå fritid som en relativt 
modern företeelse och det var först på femtiotalet som begreppet började 
förekomma i svenska uppslagsböcker (Eskilsson 2000: 71)87.

Trots svårigheterna att slå fast vad som ska räknas som fritid kan begreppet 
generellt sett delas in i två dimensioner: en kvantitativ dimension som tar fasta 
på fritiden som en avgränsad tidsperiod där tid för arbete, fysiska behov och 
sociala förpliktelser är borträknade och en kvalitativ dimension där upplevelse-
aspekten betonas; att fritiden ses som något meningsfullt och stimulerande. Det 
finns många försök till tidsmässiga definitioner av fritidsbegreppet och delvis 
som en protest mot detta synsätt har det vuxit fram en mera kvalitativ syn på 
fritiden där det i huvudsak är upplevelsens kvalitet som gör aktiviteten till fritid, 
inte aktiviteten eller tidsperioden i sig själv (SOU 1995: 75-76). Ett tredje 
synsätt på fritiden som hamnar någonstans mellan dessa två huvudsakliga 
dimensioner är fritiden som aktivitetsaspekt. Enligt detta synsätt kompletteras 
                                          
87 I 1992 års upplaga av Nationalencyklopedin definieras fritid som ”den del av dygnet och veckan som inte 
upptas av arbete, måltider och sömn”. En kortfattad definition som alltså uteslutande beskriver den tidsmässiga 
aspekten av fritid.  
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den tidsmässiga aspekten med vissa typer av aktiviteter som individen fritt väljer 
att ägna sig åt och som skänker glädje, tillfredsställelse mm (se te x Samuelsson 
2002: 47, Dumazedier 1967: 16-17, Fritidspolitiska studier 3: 7).  

Vilken definition är då den ”rätta”? Jag menar att det inte finns någon ”rätt” och 
universell definition av begreppet utan att varje definition måste sättas såväl i 
sitt sociala som historiska sammanhang för att bli meningsfullt88. Ett rimligt 
antagande är dock att fritiden inte endast är en tidsaspekt, särskilda aktiviteter 
eller en ren upplevelsedimension utan att samtliga aspekterna i någon mån måste 
verka tillsammans för att skapa mening åt fritidsbegreppet. Utan att trassla in oss 
i definitionen av fritidsbegreppet, framstår i alla fall fritiden som en viktig och 
betydelsefull del av livet för de allra flesta och därmed är det även intressant att 
studera hur fritiden gestaltar sig för olika grupper.

Argumenten för vikten av att studera fritiden är många, dels på grund av att 
fritiden idag utgör en stor del av vår vardag. Rent kvantitativt har vi sett hur 
arbetstiden har minskat sedan slutet av 1800-talet, pensionsåldern har sjunkit 
och antalet semesterveckor ökat vilket påverkar fritidens omfattning. Enligt 
SCB:s tidsanvändningsundersökning visar sig att den genomsnittliga tiden som 
kan ägnas åt fritidsaktiviteter skiljer sig åt mellan olika grupper; där män, 
ensamstående utan barn samt pensionärer generellt sett har mer tid till sitt 
förfogande (www.scb.se). Dels har fritiden en kvalitativ betydelse för individen, 
där det viktiga inte är vilken aktivitet som utförs utan det avgörande är om 
individen bedömer den som betydelsefull. Enligt undersökningar har fritiden och 
dess innehåll kommit att värderas allt högre. I en undersökning som SIFO 
genomförde i november 1996 framkom det att 56 procent av de yrkesverk-
samma skulle tacka nej till högre lön om alternativet vore en förkortning av 
arbetstiden (Blomdahl 1998: 21). Att fritidens värde ökar är ytterligare ett motiv 
till varför fritiden är ett intressant studieobjekt. Varför är det, ur ett sociologiskt 
perspektiv, intressant att studera fritiden? Jag menar att fritiden utifrån enskilda 
individers handlingar skapar kollektiva beteenden som i sin tur genererar olika 
livsstilar, mönster av fritidsvanor, som sedan återverkar på individen och dennes 
beteenden.

Utöver dessa ovannämnda anledningar till att studera fritiden finns det även ett 
stort samhällsintresse gällande fritiden och dess utformning samt innehåll. Detta 
genom att vid sidan av att fritiden ger individen möjlighet till avkoppling och 
rekreation så utgör den även en väsentlig del av vår välfärd. Syftet med många 
av de fritidssociologiska undersökningar som utförts har därmed varit att sätta 
fritiden i samband med det samhälle eller samhällssystem i vilket individen 
verkar och därigenom försöka utvärdera människans totala livssituation. Fritiden 

                                          
88 För en utförligare diskussion av olika definitioner av fritidsbegreppet se t ex  SCB:s  ”Fritid 1976-2002”. 
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har kommit att utgöra en av de så kallade välfärdskomponenterna som ingår i de 
årliga undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden (ULF)89 som 
Statistiska centralbyrån utför på uppdrag av Sveriges Riksdag. Syftet med dessa 
undersökningar har varit att beskriva hur fritiden gestaltar sig för olika befolk-
ningsgrupper genom att belysa skillnader beträffande utövandefrekvens av ett 
antal olika fritidsaktiviteter (SCB 1993: 20-21). Fritiden har alltså en betydande 
roll i ett välfärdsperspektiv, där välfärdsstaten via kommunerna genomför sats-
ningar, i form av bibliotek, simhallar, samlingslokaler mm, i syfte att ge 
individerna möjligheter till rekreation och självutveckling vilket i sin tur bl a 
skall öka arbetsproduktiviteten och minska den sociala utslagningen (Ibid: 33). 
Utifrån detta synsätt blir fritiden något mer än det privata och enskilda. Den får 
en kollektiv, samhällelig och välfärdspolitisk betydelse. 

Vid sidan av fritidens roll som förebyggande och rekreerande finns det även ett 
statligt intresse för fritidens ekonomiska aspekter. I takt med arbetstids-
förkortningarna, inkomstökningarna och standardförbättringarna har välståndet 
ökat bland samhällsklasserna vilket medfört en kraftig expansion av fritids-
industrin under 1900-talet (Olson 1993: 9). Nya industrier har därefter byggts 
upp kring våra fritidsbehov genom en produktion av TV-apparater, bilar, 
fritidshus, fritidsbåtar, idrottsredskap mm. Därmed har fritiden även kommit att 
utgöra ett betydande inslag för samhällsekonomin. 

6.2 Klass och fritidsvanor: från industrialismen till idag 

Vi skall med klasstillhörigheten i fokus se hur fritidsmönstren förändrades i och 
med övergången från bondesamhälle till industrisamhälle för att sedan närma 
oss ett nutida perspektiv, hur kultur- och fritidsvanor gestaltar sig i övergången 
från industrisamhälle till vad som kommit att kallas för ett post-industriellt eller 
postmodernt samhälle90. Syftet med detta avsnitt är att ge en summarisk 
bakgrund till hur fritiden tett sig för olika samhällsklasser snarare än att gå in i 
detalj på fritidsvanorna för respektive grupper. En betydande del kommer att 
ägnas åt några av de studier som genomförts från 1960-talet och framåt, där 
avsikten är att ge en mera ingående bild av fritidsvanorna för olika såväl 
objektiva som subjektiva klasser.

                                          
89 Denna undersökning genomförs i ett urval av befolkningen mellan 16-84 år i syfte att belysa välfärden ur olika 
perspektiv, varav fritiden utgör en av totalt elva komponenter. 
90 Här är inte avsikten att likställa det post-industriella samhället med det postmoderna då det finns betydande 
skillnader i vilka aspekter man valt att tilldela respektive samhällsform. 
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6.2.1 Fritiden under och före industrialismens framväxt 

Naturen var alltså ännu ett område som den nyformerade arbetarklassen kom att 
kolonisera och prägla. Det var ett territorium som inte lika självklart behärskades av 
borgerskapet. Klasserna konfronterades dock på festplatsen i Bökebergsskogen. 
Genom de två dansbanorna - en för ”noblessen" och en för "plebejerna” - markerades 
var respektive klass hörde hemma. Ett överskridande, vare sig det gällde en arbetare 
som bjöd upp en herrskapsfröken eller en student som vågade sig in på ”plebejernas” 
dansbana, kunde vara smärtsamt för båda parter.  

(Lindqvist 1994: 156) 

Under jordbrukssamhället ägnades tiden utanför arbetet, för de flesta människor, 
till stor del åt sysslor i och kring hemmet, vila och återhämtning inför 
kommande arbetsdag samt aktiviteter knutna till lokalsamhället som umgänge 
med familj, grannar och vänner (SCBs ”Fritid 1976-2002”: 21). För arbetarnas 
del var den tid som kunde ägnas åt fritidssysslor relativt begränsad då den 
genomsnittliga arbetstiden för en industriarbetare, under slutet av 1800-talet, var 
drygt tolv timmar med knappt två timmars rast (Nilsson 1999: 94). Under denna 
senare period av 1800-talet började kraven på bildning för arbetarklassen växa, 
vilket kanske framförallt kom till uttryck i folkrörelsernas framväxt. Enligt 
Nilsson var denna framväxt resultatet av två skilda strävanden: dels behovet av 
att förbättra levnadsförhållandena för arbetarna, dels en önskan att stärka 
kommunikationsformer vilka möjliggjorde att arbetarna själva kunde påverka 
samhället (Nilsson 1999: 95). Till en början bedrevs dessa krav av borger-
ligheten som ville inlemma arbetarna i dess borgerliga kultur men vid sekel-
skiftet övertogs folkbildningstanken av folkrörelserna som då hade det motsatta 
syftet; att frigöra arbetarna från borgerligheten (Nilsson 1999: 95). Samtidigt 
som detta bildningsarbete fick en fast förankring i de folkliga klasserna kan det 
även tänkas ha medfört en ökad klasskänsla och ett ökat gruppmedvetande 
(Segerstedt & Lundquist 1955: 363). 

Genom fritidens historia har det ständigt förekommit diskussioner om fritidens 
kvantitativa sida, och då i huvudsak gällande arbetstidens längd. Vid den första 
förstamajdemonstrationen i Sverige, 1890, krävdes en reglering av arbetstiden 
till åttatimmars arbetsdag, åtta timmars vila samt åtta timmars fritid (Olson 
2002). Men det har även utspelats ”kamper” gällande dess kvalitativa sida, dess 
innehåll, det vill säga hur fritiden bör användas. Jonas Frykman och Orvar 
Löfgren har i boken ”Den kultiverade människan” beskrivit hur medelklassen i 
slutet av 1800-talet började utveckla en egen livsstil: den kultiverade 
människans livsstil som gick till angrepp mot såväl adelns pompösa leverne som 
arbetarklassens mer okultiverade levnadssätt (Frykman & Löfgren 1979: 222). 
Att det förekom en viss oro gällande arbetarnas ”nyvunna” fritid visade sig i 
slutet av 1910-talet i samband med diskussioner om en arbetstidsförkortning 
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(Olson 1993: 7). Dessa diskussioner resulterade bl a i en ökad statlig satsning på 
folkbildningen, studiecirklar och folkhögskolor. År 1919 infördes lag om 48 
timmars arbetsvecka och 1938 inträdde semesterlagen vilket medförde att 
arbetarna nu fick mer fritid. Hur kom den att användas?  

Under industrialismens framväxt och massinvandringen till städerna kom 
arbetarnas nyvunna fritid att kännetecknas av vad Sven Nilsson benämner för 
”kulturellt vakuum” (Nilsson 1999: 105). Detta eftersom de traditionella 
sysslorna som tidigare var knutna till gården och lokalsamhället blev starkt 
begränsade samtidigt som bostadsstandarden ökade vilket medförde att anled-
ningarna till att förlägga aktiviteter till närmiljön blev allt färre. Den mekani-
sering och centralisering som skedde av arbetet i fabrikerna innebar även ett nytt 
förhållningssätt till tiden, där det som tidigare var arbetsaktivitet och fri aktivitet 
blev arbetstid och fritid vilket resulterade i ökade diskussioner om hur denna 
fördelning skulle se ut (Eskilsson 2000: 79). Utöver själva tidsaspekten blev 
fritidens innehåll en viktig diskussionspunkt under första halvan av nitton-
hundratalet, vilket bl a visade sig genom en ökad oro för arbetarklassen 
konsumtion av ”skräpkultur” som dans, bristfällig litteratur och film men där 
denna oro även innefattade det stora flertalet som nu hade en ökad fritid till sitt 
förfogande (Eskilsson 2000: 82). Att fritiden skulle vara både rekreerande och 
kunskapsbildande visar detta citat, från slutet av 1930-talet, av överståthållare 
Torsten Nothin till det svenska folket exempel på: 

Planlägg er semester i tid, se till att den blir er till bästa möjliga rekreation, samt för 
dem av er som har tillfälle att företaga resor, även en utvidgad kännedom om ert eget 
land och folk.

(Ur: Hundra svenska år, SVT, 1999) 

Att fritiden alltmer fick ett egenvärde kanske framförallt kom till uttryck i den 
uppmärksammade utställningen Fritiden som arrangerades i Ystad sommaren 
1936. Syftet var där att presentera fritiden som en idé där arrangörerna ville 
framhålla fritiden som en förutsättning för harmoniska, friska och glada 
människor (Olson 2002, se även Eskilsson 1995). Men utöver dessa diskussioner 
om fritidens tidsmässiga aspekter och innehåll var även frågan om demokrati 
central där fritiden kunde ses som den arena där kunskaper och kvalifikationer 
förvärvades vilka var nödvändiga för den demokratiska utvecklingen. Detta 
syntes kanske framförallt i diskussioner kring olika klassers deltagande i kultur-
aktiviteter. I samband med att levnadsstandarden generellt sett ökade framkom 
diskussioner om de folkliga klassernas latenta behov av, och intresse för, kultur. 
Detta syntes bl a i det socialdemokratiska kulturprogrammet Människan och 
nutiden från 1952 där författarna framhöll att det hos de folkliga klasserna finns 
ett latent behov av god konst:
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Sedan 1930-talet råder ett växande konstintresse i landet. Konsten är på väg att bli 
folkets egendom på ett annat sätt än tidigare. Behovet har naturligtvis legat latent 
länge, men omständigheterna ha varit sådana, att det blivit förkvävt. Den höjda 
levnadsstandarden har emellertid åter gjort det aktuellt.

(Ur: Segerstedt & Lundquist 1955: 369) 

Här framgår att konstintresse inte är något som är exklusivt för de högre 
klasserna utan något som sammanhänger med grad av levnadsstandard. Vad 
författarna av detta kulturprogram tycks avse är att i takt med att levnads-
standarden ökat för det stora flertalet så ’vaknar’ intresset för konst åter till liv. 
Detta sammanhänger med synen på att ekonomiska och materiella tillgångar har 
ett nära samband med intressen och preferenser. Sven B Ek, professor i etnologi, 
har i boken ”Qltur som problem” beskrivit kulturens historiska utveckling och 
ifrågasatt varför en del kultur blev mer kultur än annan. Vad Ek försöker visa är 
att olika klassers deltagande inte bara handlar om skillnader i materiella och 
tidsmässiga faktorer utan även är resultatet av symboliska faktorer (Ek 1989). 
För det första är, enligt Ek, förutsättningarna det kapitalistiska samhället med 
dess ekonomiskt utmärkande samhällseliter som började värdera vissa fritids-
aktiviteter som mer värdefulla än andra. För det andra skedde en objektivering 
där institutioner såsom teatrar, konserthallar och konstmuseer inrättades för att 
tillgodose de högre samhällklassernas intressen. För det tredje skedde till följd 
av ekonomisk-sociala konsekvenser i samhället, (ekonomiska och geografiska 
hinder) samt skiljaktigheter gällande utnyttjbar fritid att de borgerligt inrättade 
institutionerna kom att avskärmas från de folkliga klasserna. Ek menar att detta 
resulterade i symboliska konsekvenser där de exklusiva konstarterna blev en 
positiv symbol för borgerskapets överlägsenhet. Utöver detta bidrog diverse 
sociala ritualer och rekvisita förknippade med kulturupplevelserna till att 
ytterligare öka skillnaderna till de utanförstående klasserna. För arbetarklassen 
kom dessa borgerligt inrättade institutioner att förknippas med borgarklassens 
maktposition i samhället och resultera i ett främlings- och utanförskap som 
sedermera utvecklades till ett avståndstagande mot den borgerliga kulturen:  

… de ”förädlande” konstarterna uppleves såsom klassfrämmande uttryck för socialt 
och ekonomiskt förtryck; de utanförstående klassernas egna traditioner inom 
konstarternas område, den objektiva bristen på kontakter med institutionerna och den 
symboliska upplevelsen skapar en negativ inställning till konstarterna i deras 
institutionella utformning.  

(Ek 1989: 70) 

Att gå från långa arbetsdagar där tiden för egna aktiviteter var starkt begränsad 
till att få mer fritid på vardagen och längre semester medförde att de tidsmässiga 
möjligheterna ökade bland samtliga samhällsklasser medan de sociala, ekono-
miska och symboliska barriärerna inte förändrades i samma takt. Huruvida 
klasstillhörigheten fortsatt att återspeglas i fritidsanvändningen kommer att 
behandlas i nästföljande avsnitt. 
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6.2.2 Fritids- och kulturvanor: några tidigare undersökningar 

Vilken betydelse har klasstillhörigheten för individens fritids- och kulturvanor? 
Vilka huvudsakliga förändringar har skett vad gäller olika klassers deltagande? 
Har klassidentiteten visat sig vara av betydelse för fritidslivet? I detta avsnitt 
kommer en del av forskningen angående klass och fritidsliv att presenteras. 
Utrymme kommer att ges åt såväl de rent deskriptiva undersökningarna som de 
mer analytiska. 

En av de första att studera förhållandet mellan klasstillhörighet och fritidsvanor 
var Harald Swedner som 1967 fick i uppdrag av Stockholms stad att genomföra 
en omfattande undersökning av kulturvanorna, ”Teatervanor och musikvanor i 
Stor-Stockholm” (Swedner 1971). Resultaten visade då på ett tydligt samband 
mellan klasstillhörighet och kulturvanor: där publiken på kulturområdet till 
största del utgjordes av en liten grupp högutbildade och högavlönade individer. 
Sedan 1960-talet har mängder av undersökningar angående individers fritids- 
och kulturvanor bedrivits i Sverige. De flesta utgörs av statistik över vilka och 
hur många som konsumerar vad av fritids- och kulturutbudet (t ex Kultur-
barometern och SOU).

Kulturrådet har sedan 1994 ansvar för den officiella kulturstatistiken och 
presenterar fortlöpande forskning angående svenska folkets kulturvanor. I det 
diskussionsunderlag som presenterades i rapportserien, ”Att vidga deltagandet i 
kulturlivet”, läggs fokus på klasstillhörighetens betydelse för deltagandet i 
diverse kulturaktiviteter. Ett av syftena med rapporterna är att sätta kultur-
vanorna i ett större sammanhang genom att visa på hur dessa påverkas av såväl 
kunskaper, erfarenheter, upplevelser hos individer som de grupper individerna är 
knutna till: ”Kulturvanor måste förstås och förklaras i ljuset av en total livsstil 
och ett sammanhängande livsmönster” (Rapport från Statens Kulturråd, 
1990:4). Av resultaten framgår att de ekonomiska barriärerna inte kan förklara 
alla skillnader i deltagande i kulturella aktiviteter mellan olika sociala grupper. 
Detta visas bl a av att skillnaderna vad gäller deltagandenivå inte är mindre för 
besök på bibliotek som är gratis och på museer där inträdesavgifterna är låga 
(eller inga alls) än på teatrar och konserter med relativt höga biljettpriser. 
Ytterligare resultat som stödjer detta är att förvärvsarbetande ungdomar i mindre 
utsträckning besöker kulturinstitutioner än studerande ungdomar med genom-
snittligt sämre ekonomiska förutsättningar (1990:4 sid. 89-90). De ekonomiska 
villkoren förklarar en del men det är uppenbart att det är flera faktorer som 
spelar in för förklaringen till varför dessa skillnader uppstår mellan grupper som 
kan vara varandra lika i många andra avseenden (utifrån ålder etc).
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I Torgny T Segerstedts och Agne Lundquists studie (Segerstedt & Lundquist 
1955) var en av frågeställningarna huruvida människan i industrisamhället knutit 
an till de gamla borgerliga bildnings- och kulturformerna som dessa kommer till 
uttryck i t ex teater- konsertbesök eller om man skapat några speciella kultur-
aktiviteter med koppling till industrisamhället? Likt syftet med den här studien 
undersökte Segerstedt och Lundquist förhållandet mellan individens 
klassidentitet och dennes deltagande i kulturella aktiviteter. Som en central 
aspekt avsåg Segerstedt och Lundquist att studera om det förekom skillnader i 
deltagande bland identifikationsgrupperna inom samma strata, d v s bland 
tjänstemän/arbetare som identifierade sig med medelklassen och tjänstemän/-
arbetare som identifierade sig med arbetarklassen91. Segerstedt och Lundquist 
undersökte även förhållandet mellan klass-självmedvetenhet och kulturellt 
deltagande92. Då tidigare resultat i studien visade att arbetarklassen hade ett 
mera utvecklat klass-självmedvetande i den meningen att de i större utsträckning 
ansåg sig ha och vara medvetna om sitt samhällsinflytande menade författarna 
att:

Det måste därför vara av intresse att se, hur arbetarna förhålla sig till kulturvärdena i 
jämförelse med den om sin betydelse misströstande medelklassen. Vi vilja därför 
närmare analysera, hur det förhåller sig med de olika stratas kulturaktivitet och vilken 
roll klassidentifikation och klass-självmedvetande spela i den aktiviteten.  

(Segerstedt & Lundquist 1955: 365) 

Av de undersökta fritids- och kulturaktiviteter visade sig dans och passivt sport-
intresse (idrottsåskådande) vara de två aktiviteter som inte hade något uppenbart 
samband med klassidentiteten eller klass-självmedvetenheten och där den 
senare, enligt Segerstedt och Lundquist, var den mest ”demokratiska fritids-
aktiviteten” (Segerstedt & Lundquist 1955: 375). Tjänstemännen visade sig vara 
de mest aktiva deltagarna i fråga om besök på konserter, teatrar, konst-
utställningar samt bio- och biblioteksbesök. Vidare fann författarna att det 
förekom en skillnad i kulturellt deltagande bland tjänstemän som identifierade 
sig med arbetarklassen respektive medelklassen, där de senare var aktivare 
besökare på såväl teater som konstutställningar (Ibid.: 383). Utifrån betydelsen 
av klass-självmedvetandet var det tjänstemännen, vilka ansåg att det var en 
annan klass som hade det största inflytandet, som var mest aktiva. Den kulturellt 
aktivaste gruppen utgjordes av tjänstemän som både identifierade sig med 
medelklassen och hade medelklassbakgrund, därefter kom de tjänstemän som 
identifierar sig med arbetarklassen och slutligen den minst aktiva gruppen som 

                                          
91 Även i föreliggande undersökning kommer klassidentitetens betydelse att studeras med avseende på skillnader 
i fritids- och kulturvanor bland olika klasskategorier.  
92 Uppfattningen om den egna klassens betydelse och avstånd i förhållande till den i samhället dominerande 
klassen, se avsnittet 4.3 Klass-självmedvetenhet.
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utgjordes av arbetare (Ibid.: 449). Segerstedt och Lundquist sammanfattar 
resultaten på följande sätt: 

Samma kategori människor som äro de bäst utbildade och även ha det ekonomiskt 
bäst visa sig alltså alltjämt vara de kulturellt aktivaste. Samtidigt äro de pessimistiska 
om sin klass inflytande i samhället. Det är möjligt, att de med tanke just på sin 
utbildning och sin kulturaktivitet tycka, att de borde ha ett större inflytande än de 
efter de demokratiska spelreglerna kunna erhålla. En intressant fråga är, om denna 
medelklass, trots sin maktlöshetskänsla, skall fortsätta att bära upp kulturlivet eller 
om den skall resignera även på detta område, och -  i de senare fallet – om någon 
annan samhällsklass är i stånd att taga upp den kulturbärande rollen.

(Segerstedt & Lundquist 1955: 383) 

Denna undersökning utfördes mellan åren 1949 och 1950 som en jämförelse av 
individernas fritids- och samhällsliv i de bägge städerna Huskvarna och 
Katrineholm. Som vi sett i tidigare kapitel har många av resultaten från 
Segerstedt & Lundquist studie förändrats avsevärt; andelen med arbetarklass-
identitet har sjunkit dramatiskt samtidigt som medelklassidentiteten har ökat och 
arbetarklassen numera ses som en samhällsklass med ett inskränkt samhälls-
inflytande. Men vad som har hänt sedan dess angående fritidsförhållandena och 
huruvida medelklassen ”skall fortsätta bära upp kulturlivet eller om någon 
annan samhällsklass är i stånd att taga upp den kulturbärande rollen” är frågor 
som kommer att belysas, och återkopplas till, längre fram i studien.   

I uppföljaren ”Katrineholmsundersökningen” har Marek Perlinski studerat 
fritids- och kulturvanorna hos invånarna i Katrineholm, vid samma industrier, 
nära fyrtio år efter Segerstedt och Lundquist utförde sin studie. Perlinskis 
slutsatser är att klasskillnaderna består och i vissa fall blivit ännu skarpare under 
åren samt att tjänstemännen utgör den aktivaste gruppen på nästan alla områden 
utanför arbetet, vilket särskilt framkom bland de kulturella aktiviteterna 
(Perlinski 1990: 209-253). Då ovannämnda studie är en föregångare till det 
projekt inom vilket föreliggande arbete bedrivs möjliggörs en rad intressanta 
jämförelser över tid. 

Bland studier av fritids- och kulturvanor framkommer klasskillnader i 
fritidsutövandet främst för deltagande i kulturaktiviteter. I Levnadsnivå-
undersökningen (ULF) framkom att klasstillhörigheten är av stor betydelse för 
deltagandet i teater. När det gällde huruvida man varit på teater under det 
senaste året (1998-1999) uppgav 75.1 procent av de okvalificerade arbetarna att 
de inte besökt teatern i förhållande till 36.8 procent bland de högre tjänste-
männen. I rapporten ”Den kulturella välfärden - Elitens privilegium eller 
möjlighet för alla?” ägnades ett särskilt kapitel åt att studera hur klasstill-
hörighetens betydelse för deltagandet i kulturaktiviteter förändrats över tid. 
Resultaten visar på att klasskillnaderna kvarstår men att några förändringar kan 
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skönjas, bl a har arbetarnas deltagande i teater och konsertbesök ökat och 
detsamma gäller för biblioteksbesök. Bland de aktiviteter som generellt sett ökat 
bland samtliga befolkningsgrupper som restaurang- pub- och cafébesök uppvisar 
klassernas deltagande en tydlig utveckling mot en utjämning (103). I samband 
med att klasskillnaderna studerats har skillnaderna i kvinnors och mäns 
deltagande i kulturaktiviteter undersökts. Resultaten visar att för ett flertal av de 
aktiviteter som studerats (t ex: biblioteksbesök, bokläsning) är kvinnorna, 
oavsett klasstillhörighet, mer aktiva än männen med undantag av dator-
användning där männen är mer aktiva (110-116). Även om det fortfarande finns 
skillnader i klassernas deltagande i kulturaktiviteter så har det framkommit att 
deltagandet i dessa aktiviteter är högre hos kvinnor och har en stark koppling till 
utbildningsnivån (Fritid 1976-2002: 7-14). 

I detta avsnitt har en begränsad del av studier kring klasstillhörighet och 
fritidsvanor presenterats. Klasstillhörigheten ingår oftast som en variabel bland 
många när fritidförhållanden studerats och de som presenterats här är några av 
dem. När det gäller klassidentitetens inflytande över deltagandet på fritiden 
finns däremot inte samma mängd studier att tillgå. I Katrineholms-
undersökningen studerades inte klassidentitetens betydelse för fritidsutövandet 
och mig veterligt är detta samband inte undersökt sedan Segerstedts och 
Lundquists tid, i alla fall inte utifrån svenska förhållanden. Det är med andra ord 
hög tid att detta förhållande undersöks på nytt men innan dess ska vi titta lite 
extra på det område av fritiden som till stor utsträckning visat sig vara avhängigt 
av just klasstillhörigheten, nämligen deltagandet i kulturaktiviteter. 

6.2.3  Kulturen, individen och samhället

… det är istället varusamhället som kommer att lägga beslag  på den yta som uppstår 
mellan arbete och fritid och där det som förr var politik kommer att omvandlas till 
livspolitik: utbildning, moden, stilar, matlagning, resor, nöjen och andra 
identitetsskapande aktiviteter. Kulturen är den perfekta mjukvaran i detta nya 
samhälle. 

(Zern, 2004: 2)

En betydande del av fritiden kan ägnas åt diverse kulturella aktiviteter, så som 
besök på teatrar, museum, konserter och bokläsning. Vilken betydelse har 
kulturen för den enskilde individen och vilken betydelse har den för samhället? 
Dessa frågor är inte helt enkla att besvara men jag skall i följande avsnitt försöka 
skissera några centrala tankegångar gällande kulturens värde såsom dessa fram-
ställts genom tidigare forskning och inte minst inom den svenska kulturpolitiken 
och fackförbunden. Kulturbegreppet är ett komplext och omdebatterat begrepp 
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och jag vill här inte likställa begreppet med dess snävare definition i form av 
kulturaktiviteter93. Dessa typer av aktiviteter kan snarare ses som en aspekt av 
ett mera omfattande och genomgripande kulturbegrepp men för denna under-
söknings syften, att studera klasstillhörigheten betydelse för fritidsvanorna, 
kommer detta avsnitt att behandla kulturaktiviteterna.  

De positiva effekterna på det individuella planet som vanligtvis tilldelas kulturen 
är faktorer som avkoppling, självutveckling och kunskap. På senare tid har även 
kulturens hälsobefrämjande aspekter kommit att belysas där socialmedicinaren 
Lars Olov Bygren tillsammans med metodstatistikern Sven-Erik Johansson visar 
på ett positivt samband mellan hög nivå av kulturkonsumtion och hälsotillstånd 
(Bygren & Johansson 1997: 7-9). Även Boinkum Benson Konlaan har kommit 
fram till liknande resultat. I sin medicinska avhandling visar författaren på ett 
nära samband mellan deltagande i kulturella aktiviteter (teater, musik, drama, 
museum) och upplevd hälsa (Konlaan 2001). 

Utöver att fritiden ger den enskilde individen möjlighet till avkoppling och tid 
för egna intressen så har fritiden och kulturen en betydelse som sträcker sig 
utanför det rent egenupplevda. Att tillgången till en aktiv och stimulerande fritid 
ser olika ut för olika grupper medför att diskussioner om rättvisa och demokrati 
blir centrala. Att det finns olika fritids- och kulturaktiviteter som utövas av 
skilda grupper av individer har framkommit i en mängd undersökningar. Vad 
som däremot har saknats är en vidare analys av de bakomliggande orsakerna till 
skillnaderna samt vilka effekter dessa har för återskapandet av samhällets makt-
strukturer. Att det finns ett intresse för dessa frågeställningar har bland annat 
visat sig i kulturpolitikens och fackförbundens arbeten med att vidga deltagandet 
i kulturlivet. I LOs utredning ”Om kultur och fritid” (1993) har kulturens 
betydelse formulerats på följande sätt: 

Kulturen är viktig på två sätt: dels i sig för att berika och vidga livet, dels som ett 
medel att påverka andra viktiga delar av välfärden. Tillgången till ordet, språket, 
bilderna, musiken och andra uttrycksmedel är viktiga delar i det aktiva medborgar-
skapet och för människors politiska resurser. I den meningen är kulturen en samhälls-
förändrare av stora mått – men av arbetarrörelsen ofta grovt underskattad som sådan!  

(Om kultur och fritid del 3 1993: 3) 

Av ovanstående citat framgår att kulturen tilldelas både en individuell och 
samhällelig betydelse. Samtidigt som kulturen berikar livet för den enskilde 
deltagaren så har den även en politisk funktion som går utöver det rent egen-
upplevda. Hösten 2000 kom LO ut med ett kulturpolitiskt idé- och handlings-
program, ”Kampen om tanken – kultur i det fackliga arbetet” där utgångs-
punkten är att kultur är en fråga som berör såväl klass, ideologi som makt. 
                                          
93 För diskussioner om kulturbegreppet och dess olika definitioner se t ex Ahrne 1996. 
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Betoningen läggs på att skillnaden i kulturellt deltagande i huvudsak bottnar i 
olika klassers skilda levnadsvillkor, utbildning mm och inte i skillnader gällande 
behov och vilja. Kulturen får i handlingsprogrammet en framträdande och 
betydelsefull plats och ses som ”… ett verktyg för att stärka demokratin, öka 
jämlikheten och rättvisan” (Ibid.: 7). Vad man här försöker belysa är att där en 
kultur upphöjs blir resultatet att många kommer att ställas utanför och att detta i 
sin tur hotar demokratin. Men lika väl som att kulturen är en maktfaktor som 
kan användas för att ta makt används den också för att bevara rådande makt-
strukturer i samhället: ”… kulturen används ibland mer för att markera den 
egna klassidentiteten och särskilja sig socialt än för att tillfredsställa estetiska 
behov” (Ibid.: 13). Här betonas vilken betydelse kulturella aktiviteter kan ha för 
att forma den egna identiteten och i detta fall den identitet som är kopplad till 
individens känsla av klasstillhörighet. LO lyfter även fram problemen med den 
ökade kommersialiseringen av kulturen som skett i kapitalismens kölvatten, där 
krav på kvalitet och mångfald har fått stå tillbaka för ökade vinstintressen (Ibid.: 
15). Andra aspekter som diskuterats allt flitigare är vilka effekter den ökade 
kultursponsringen kommer att medföra för kulturlivet i stort. Med LOs 
handlingsprogram vill man använda kulturen som ett redskap till granskning och 
opinionsbildning mot orättvisor i arbetslivet och samhället för att därigenom 
skapa motbilder till de schablonbilder som skapas genom den ökade kommersia-
liseringen inom kulturen (Ibid.: 16-36). 

Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa diskussioner säga att kulturen har ett 
värde för individen i form av att den ger nya kunskaper och erfarenheter men att 
den även ger möjlighet att reflektera över och uttrycka sina åsikter om samhället 
i stort. På så sätt fyller kulturen en kritisk funktion och kan fungera som ett 
medel till påverkan och förändring. Detta gör att kulturen får en betydelse som 
sträcker sig utöver det rent privata och egenupplevda, det vill säga att kulturen 
får en kollektiv och samhällelig betydelse. Därmed blir det även viktigt att föra 
in kulturen i diskussioner om demokrati och rättvisa. Detta för oss vidare till 
kulturpolitiken och dess huvudsakliga mål. Även om denna del av studien inte 
har en utpräglad kulturpolitisk prägel finns det ändå goda skäl att belysa den 
svenska kulturpolitiken eftersom ett av dess huvudmål är att vidga deltagandet i 
kulturlivet.

Även om den svenska kulturpolitiken har en lång historia var det 1974 som 
Sverige för första gången fick en samlad statlig kulturpolitik (Statens Kulturråd, 
Kulturpolitik i praktiken 1997: 7). De kulturpolitiska målen har sedan 
modifierats genom åren och 1996 fastslogs genom riksdagsbeslut följande sju 
kulturpolitiska mål (Ibid: 12): 
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x värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
x verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kultur-

upplevelser samt till eget skapande 
x främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar 
x ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 

kraft i samhället 
x bevara och bruka kulturarvet 
x främja bildningssträvanden 
x främja internationellt kulturbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Vilka förändringar har skett i kulturpolitikens kölvatten? I Kulturutredningens 
rapport ”Tjugo års kulturpolitik 1974-1994” var en av de centrala fråge-
ställningarna huruvida kulturintresset ökat sedan den statliga kulturpolitiken 
infördes 1974. Slutsatserna visar att utbildningsnivå är den förklaringsfaktor 
som är av störst betydelse för deltagandet i kulturaktiviteter. De socioekono-
miska faktorerna (mätt genom yrkestillhörighet) tycktes vid sidan om kön spela 
en relativt mindre roll än utbildningsnivå (1995:85 108). I rapportens slutkapitel 
förs ett resonemang där olika aspekter av kulturpolitiken sätts in i ett helhets-
perspektiv. En av dessa aspekter är vilken betydelse kulturpolitiken respektive 
förändringar i samhället har för individernas kulturvanor. 

Varaktiga förändringar av kulturvanor har i regel skett långsamt och oftare som följd 
av en social omstrukturering än av att enskilda individer brutit sig ur gruppens eller 
klassens kulturella mönster.  

(SOU 1995:85 sid. 757) 

Det tycks således som att fritidsvanorna fortfarande sammanhänger med klass-
tillhörigheten och i synnerhet kommer dessa skillnader till uttryck vad gäller 
deltagande i kulturaktiviteter. Vi har i detta kapitel sett hur fritiden gestaltat sig 
för olika klasskategorier och de förändringar som gradvis skett gällande klasser-
nas deltagande. I nästa kapitel kommer vi att fortsätta studera klasstillhörig-
hetens betydelse för deltagandet i diverse fritidsaktiviteter och se om det åter-
finns några skillnader med avseende på den subjektiva klasstillhörigheten, det 
vill säga klassidentiteten. 
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7 Fritiden: dess betydelse, förutsättningar och deltagande

Som vi sett i föregående kapitel har förutsättningarna för en aktiv och 
stimulerande fritid gestaltat sig olika för individer tillhörandes olika klass-
kategorier, både vad gäller de tidsmässiga som ekonomiska förutsättningarna. 
Dessa skillnader har även kommit till uttryck genom icke fysiska hinder, d v s 
aktiviteter som ansetts klassbundna och därmed inte ”öppna”, eller lika ”öppna”, 
för samtliga klasskategorier. Hur kommer dessa klasskillnader till uttryck idag, 
är det över huvud taget rimligt att tala om vissa aktiviteter som klassbundna, 
eller är det så att traditionella faktorer som klass inte längre påverkar vad man 
gör på sin fritid? Har den subjektiva känslan av klasstillhörigheten fortfarande 
något samband med valet av fritidsaktiviteter, så som de framkom på Segerstedt 
& Lundquist tid, i så fall vilka skillnader återfinns mellan individer med arbetar-
klassidentitet samt medel- och övre medelklassidentitet?  

I detta kapitel ska vi börja med att se hur fritiden värderas i förhållande till andra 
arenor som hemlivet och arbetet, vilka materiella förutsättningar som återfinns 
bland individer med olika klasstillhörigheter samt vilka eventuella förändringar 
som skett över åren. En betydande del kommer att ägnas åt de fritidsaktiviteter 
som återfinns i Klassidentitetsmaterialet och vilka faktorer som sammanhänger 
med ett utövande respektive ickeutövande. Utöver att se på vilka aktiviteter som 
utövas av respektive klasskategori kommer detta kapitel även att sammankoppla 
känslan av klasstillhörighet med fritidsutövandet, där såväl vad man gör på 
fritiden kan ses som en förlängning av den egna klassidentiteten som en arena 
där klassidentiteten kan skapas och manifesteras. Fritiden kan utöver rena fri-
tidsaktiviteter ägnas åt socialt umgänge med vänner, släktingar och bekanta. Den 
avslutande delen av kapitlet kommer därför att ägnas åt det så kallade sociala 
kapitalet bland de olika klasskategorierna med fokus på hur de sociala tillgångar, 
som vänskaps och bekantskapskretsen är utrustade med, kan sammanhänga med 
den egna känslan av klasstillhörighet. 

7.1 Fridens betydelse och materiella förutsättningar 

I samband med diskussioner om det så kallade postmoderna samhället har 
fritidens innehåll, betydelse och relation till arbetslivet kommit att diskuteras allt 
mera. Centrala tankegångar är att utrymmet för den kommersiella och individua-
liserade fritiden har ökat och att fritiden blivit en allt viktigare arena för bl a 
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identitets- och meningsskapande (Berggren 2000). En annan aspekt som 
diskuterats är att i takt med den fortgående differentieringen och individuali-
seringen kommer fritiden att värderas allt högre samtidigt som arbetets värde 
minskar (Blomdahl 1998: 23-24). En förklaring till denna utveckling är att den 
ekonomiska standarden generellt sett ökat vilket resulterar i att allt fler 
människor söker möjligheter till frihet, utmaningar och fritt skapande på sin 
fritid (Ibid). Utifrån vissa teorier skall främst individer ur arbetarklassen söka 
kompensation för ett tråkigt och frustrerande arbete i en meningsfull och aktiv 
fritid, vad som kommit att benämnas kompensationshypotesen (Tåhlin 1987: 
79). Dessa diskussioner har bl a förts i samband med den instrumentella attityd 
till arbetet som framförallt förväntas återfinnas hos arbetare inom okvalificerade 
arbetaryrken där ett betydande inflytande över den egna arbetsmiljön till stor del 
saknas (Johansson 2001). 

7.1.1 Fritidens betydelse 

Vilken betydelse har fritiden för individerna? Vilken betydelse har fritiden i 
förhållande till andra arenor som arbete och hemliv? Finns det några klasskill-
nader för hur fritiden värderas? Enligt ett synsätt så kan arbetarnas fritid ses som 
en kompensation för ett tungt och monotont arbete och när det gäller fritidens 
betydelse i förhållande till arbetet förväntas fritiden därmed värderas högre i 
arbetarklassen (Argyle 1994). Detta avsnitt skall behandla vilken betydelse 
fritiden har för individen och om fritidens meningsinnehåll förändrats från 
början av 1990-talet och fram till år 2000. 

I tabell 7.1 presenteras vad som ger livet det största innehållet efter objektiv och 
subjektiv klasstillhörighet. Frågan som användes löd: ’Vad ger ditt liv det största 
innehållet: arbetet, fritiden utanför hemmet eller ditt hemliv?’ Fler än ett svars-
alternativ har fått anges vilket innebär att vissa kan ha uppgivit alla tre 
alternativ. Även om det råder en skillnad mellan fritid och hemliv har jag valt att 
i följande analyser slå ihop dessa kategorier då det intressanta här är att göra 
jämförelsen mellan de två centrala sfärerna arbetssfären kontra den arbetsfria 
sfären94. För den som är intresserad att se hur fördelningen mellan de olika 
kombinationerna av kategorier ser ut hänvisas till de mera utförliga tabellerna i 
Appendix 7a. Det finns dock vissa problem med att slå ihop de bägge sfärerna, 
fritid och hemliv, med tanke på att hemliv sammankopplas med familjeliv 
medan fritid utanför hemmet mera kan ses som ett forum där de egna intressena 
tar sig uttryck. Även om detta således kan vara något problematiskt så är det 

                                          
94 Även om det förekommer obetalt arbete i hemmen, främst bland kvinnorna, så avses här den tid som ligger 
utanför det betalda förvärvsarbetets ramar.  
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primära intresset här att göra jämförelser mellan de två övergripande sfärerna 
arbete och fritid. Genom korstabeller över 2000 års material framkommer signi-
fikanta åldersskillnader där de allra yngsta i större utsträckning värdesätter 
fritiden medan de äldre anser att hemlivet är den sfär som är mest betydelsefull 
samtidigt som en något större andel av kvinnorna uppgav hemlivet till förmån 
för fritiden (visas ej i tabell). Att hemlivet är den primära sfären för de äldre 
åldersgrupperna torde hänga samman med den högre grad av familjebildning 
som återfinns bland dessa än vad som är fallet för allra yngsta. I tabell 7.1 har en 
så kallad renodlad fritids/hemlivskategori skapats där de som endast uppgivit 
fritiden och/eller hemlivet ingår medan arbetskategorin består av svaranden som 
antingen uppgivit arbetet för sig eller i kombination med fritid eller hemliv 
(alternativ alla tre kategorier). 

Det finns några tidigare svenska undersökningar som försökt fånga upp vad 
människor anser ger livet störst mening. En direkt jämförelse med dessa är 
problematiskt eftersom undersökningarna fokuserat kring olika livsområden och 
det skiljer sig åt huruvida respondenten har fått ange ett eller flera livsområden, 
alternativ rangordnat dem95.

Här är det även intressant att se om det föreligger skillnader mellan objektiva 
och subjektiva klasskategorier med avseende på hur man värderar dessa livs-
områden. Är det så som vissa menar att arbetarklassen i större utsträckning än 
övriga klasskategorier värdesätter fritiden? Uppvisar den subjektiva klasstill-
hörigheten liknande mönster så att det är personer med arbetarklassidentitet som 
i störst utsträckning värdesätter fritiden/hemlivet framför arbetet?  

Tabell 7.1. Vad som ger livet mest mening efter klasstillhörighet och klassidentitet, procent

Arbete Fritid/hemliv 

År -93 -97 -00 -93 -97 -00
Arbetare 37 48 36 63 52 64
Lägre tjänstemän 43 58 45 57 42 55
Mellantjänstemän 49 60 55 51 40 49
Högre tjänstemän 58 73 60 42 27 40

Arbetarklassid 40 51 41 60 49 59
Medelklassid 43 57 46 57 43 54
Övre medelklassid 61 70 59 39 30 41
Indifferenta 41 54 46 59 46 54

(n) 658 511 466 192 186 175
Anm: 1993 fanns det ej möjlighet att uppge alla tre alternativ. Klasskillnaderna är signifikanta 
samtliga år för objektiv klass, för subjektiv klass alla år förutom 1993. 

                                          
95 För liknande studier se t ex: Eriksson 1998. 
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Då det inte fanns möjlighet att uppge samtliga alternativ 1993 blir direkta 
jämförelser mellan de tre åren något problematiska. Med utgångspunkt i 
resultaten av 1997 och 2000 års material framkommer likväl två tydliga 
tendenser. Den första visar på den förändring som skett mellan åren där arbetets 
betydelse minskat till förmån för fritiden/hemlivet och där denna skillnad 
återspeglas bland samtliga klasskategorier. Tydligast framkommer dock denna 
förändring bland kategorin av tjänstemän (lägre samt högre tjänstemän). Den 
andra tendens som kan urskiljas är skillnaden med avseende på hur de bägge 
sfärerna värderas för de olika klasskategorierna, där fritid/hemliv tillerkänns 
störst värde bland arbetarkategorin för att sedan avta linjärt och därmed bli som 
lägst bland högre tjänstemän. Här kan en brytningspunkt sägas gå mellan 
arbetare och gruppen av lägre tjänstemän som i större utsträckning värderar 
hemlivet/fritiden före arbetet medan det motsatta mönstret återfinns hos mellan 
och högre tjänstemän. Hur ser då dessa förhållanden ut om vi övergår till att titta 
på vilket livsområde som värdesätts utifrån den subjektiva klasskänslan? 
Förhållandet mellan klassidentitet och vad man anser ger livet mest mening är i 
många avseenden desamma som för objektiv klasstillhörighet. För samtliga 
kategorier har hemlivets värde ökat, mellan 1997 och år 2000, och tillsammans 
med fritiden utgör hemlivet det område som de flesta tilldelar störst betydelse 
och meningsinnehåll. För personer med en övre medelklassidentitet är dock 
arbetet som fortfarande värderas högst. Även bland subjektiva klasskategorier är 
det inte fritiden som utgör det högst värdeskattade området men tillsammans 
med hemlivet får det en betydelsefull roll. 

Utifrån de diskussioner som fördes inledningsvis så framkommer att fritid/-
hemliv kommit att tillskrivas ett högre värde medan arbetets betydelse avtagit, 
och där detta mönster återfinns bland samtliga klasskategorier. Kan även detta 
ses som efterdyningarna av de samhällsförändringar som skedde under början av 
nittiotalet, med bl a hög arbetslöshet? Att ha ett jobb under dessa krisår kanske 
bidrog till att man i större utsträckning värderade arbetslivet än vad som är fallet 
under perioder av säkrare arbetsmarknadsförhållanden. Således får det synsätt 
som presenterades inledningsvis ett svagt stöd där arbetarklassen i större 
utsträckning anser att fritiden/hemlivet ger livet störst mening och innehåll. Men 
för de allra flesta, oavsett klasstillhörighet, är det inte en enskild sfär som ensam 
står för det man anser viktigast utan det är kombinationer av dessa tre livs-
områden som tillsammans ger livet dess mening och innehåll. 

Innan vi övergår till att studera hur fritiden används bland olika klasskategorier 
ska vi titta på hur fördelningen av olika resurser som kan underlätta fritiden ser 
ut bland individer tillhörandes olika klasser. 
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7.1.2 Fritidens materiella förutsättningar 

För att ta del av utbudet av fritids- och kulturaktiviteter krävs förutom intresse 
vanligtvis vissa ekonomiska och materiella förutsättningar. I detta avsnitt ska de 
materiella förutsättningarna för fritiden studeras lite närmare. Syftet är här att ge 
en bakgrundsbild till vilka resurser de olika klasskategorierna är utrustade med 
samt ge en överblick i vilka tillgångar som värdesätts/prioriteras. 

Med de materiella förutsättningarna avses huruvida individen har tillgång till 
diverse materiella ting som möjliggör och underlättar deltagandet på fritiden. 
Med tillgång menas om individen antingen äger föremålet i fråga eller har 
tillgång till det på annat sätt. Här finns dock risken för vissa ”dolda” klasskill-
nader då svaren inte skiljer på huruvida de svarande själva är ägare (eller någon i 
familjen) till objekten eller om de via släktingar, vänner, grannar, bekanta eller 
dylikt har möjlighet att låna båt, bil, fritidshus etc. Frågan som föregick de upp-
räknade alternativen löd: ”Har Du (och Din familj) tillgång till eller äger något 
av följande?” I tabell 7.2 presenteras tillgångarna för de två åren 1997 och 2000 
fördelat efter klasstillhörighet96.

Tabell 7.2. Materiella tillgångar efter klasstillhörighet, 1997 och 2000, procent 

Arbetare Lägre
tjänstemän

Mellan- 
tjänstemän

Högre
tjänstemän

År -97 -00 -97 -00 -97 -00 -97 -00
Bil, en 58 50 60 58 54 57 65 57
Bil, två 25 36 30 32 34 33 24 36
Segelbåt/motorbåt 5 9 11 9 7 11 11 9
Roddbåt/mindre båt 21 24 17 23 7 18 6 15
Motorcykel* 6 19 7 13 7 18 6 15
Fritidshus/sommarstuga 23 23 26 32 35 36 35 45
Husvagn/husbil 14 15 7 13 7 8 5 6
Snöskoter 7 - 4 - 4 - 2 -
Dator utan Internet - 15 - 15 - 15 - 13
Dator med Internet - 58 - 70 - 75 - 80
Har inget av dessa 13 6 10 3 11 2 9 2

(n) 538 476 190 180 272 268 161 166
* 2000 ingick även moped/vespa i denna kategori.  

Bland de förändringar som skett mellan 1997 och 2000 är att det blivit allt färre 
som inte har tillgång till någon av dessa materiella resurser. Denna förändring 
har skett i alla klasskategorier även om det fortfarande är 6 procent av arbetar-
klassen som inte har tillgång till något av de uppräknade alternativen. Tabellen 
visar på några intressanta resultat med avseende på både skillnader mellan klass-

                                          
96 Tillgångar för år 1993 utesluts då alternativen dels är färre till antalet och inte jämförbara med övriga år, (t ex 
görs ingen skillnad på att ha tillgång till en eller två bilar). 
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kategorierna och årtalen. Att ha tillgång till ett fritidshus eller sommarstuga har 
ökat bland samtliga klasskategorier med undantag av arbetarklassen där siffran 
är densamma för de bägge åren, d v s 23 procent. Bland de högre tjänstemännen 
skedde en ökning med 10 procentenheter vilket innebar att år 2000 hade 45 
procent tillgång till ett fritidshus/sommarstuga. I en nyutkommen rapport från 
LO framkommer tydliga klasskillnader gällande tillgång till fritidshus samt 
gjorda semesterresor under de tolv senaste månaderna. Resultaten visade att 
nästan var fjärde medlem i LO (24 procent) varken hade tillgång till fritidshus 
eller varit på en semesterresa, detta i förhållande till TCO medlemmar (tio 
procent) och SACO medlemmar (sex procent) (Nelander & Goding 2003: 4)97.
Mycket talar för att dessa tillgångar återspeglar situationen på arbetsmarknaden 
då andelen LO-medlemmar som saknade dessa tillgångar ökade med nio 
procentenheter mellan 1990 och 1997 (från 22 procent till 31 procent) vilket 
skedde i en period som kännetecknades av hög arbetslöshet och försämrad 
inkomst för flertalet hushåll (Ibid.: 6). Undersökningar har även visat att 
semesterresorna till utlandet ökat kraftigt bland tjänstemännen medan många ur 
arbetarklassen inte anser sig har råd att tillbringa sin semester utomlands. I 
SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) hade 32 procent av 
arbetarna tillbringat minst en semestervecka utomlands under perioden 1998-
1999 vilket hos gruppen av högre tjänstemän motsvarade en andel på 63 procent 
(SCB 2003). 

De resurser som individer ur arbetarklassen jämförelsevis har högst tillgång till 
är husvagn/husbil, roddbåt eller mindre motorbåt samt snöskoter för år 1997. I 
Erik Bihagens avhandling framkom att husvagn vid kontroll för inkomst var 
dubbelt så vanligt bland arbetare i förhållande till mellantjänstemännen vilket 
ses som ett svagt stöd för existensen av en så kallad arbetarklasskultur (Bihagen 
2000: 139). Även utestängningshypotesen, vilket menar att de högre klasserna 
kan använda konsumtion till social utestängning, kunde ges ett svagt stöd då den 
mest typiska konsumtionsartikeln för högre tjänstemän var ägande av en dator 
(Ibid: 141). Då tillgång till dator inte funnits med i de två första under-
sökningarna kan inga förändringar studeras över tid men av tabellen framgår att 
det finns markanta klasskillnader vad gäller tillgång till en dator med Internet. 
Denna skillnad blir som tydligast mellan arbetare och högre tjänstemän (58 
respektive 80 procent)98. Huruvida denna skillnad beror på att arbetarklassen 
inte har råd eller saknar intresse för datoranvändning blir en fråga som kommer 
att besvaras längre fram.  

                                          
97 Det bör nämnas att den allra största avsaknaden återfanns hos ensamstående LO-kvinnor med barn (Nelander 
& Goding 2003: 5). 
98 Med tanke på datorns stora intåg i hemmen under de senaste åren, det ökade informationsflödet och utbudet av 
Internetbaserade tjänster är det stor möjlighet att dessa resultat inte återspeglar de förhållanden som råder en bit 
in på 2000-talet då detta skrivs. 
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Den totala bilden av de förändringar som skett mellan åren 1997 och 2000 är att 
fler anser sig ha tillgång till de uppräknade alternativen och att detta återspeglas 
i samtliga klasskategorier. Att tillgången har ökat kan till viss del finna sin 
förklaring i att hushållens ekonomi förbättrats sedan den ekonomiskt svåra 
period som infann sig under nittiotalet. I Klassidentitetsmaterialet återfinns en 
fråga angående hur man ser på den egna ekonomiska utvecklingen i förhållande 
till föregående år. Resultaten visar på signifikanta skillnader, i uppfattningar 
angående den ekonomiska situationen, mellan såväl olika objektiva klasskatego-
rier som subjektiva klasskategorier99. För objektiv klass framkommer skill-
naderna på så sätt att det främst är hos mellan- och högre tjänstemän som 
upplevelsen att den egna ekonomiska situationen förbättrats i jämförelse med 
1998-1999 återfinns (50 procent bland de högre tjänstemännen i jämförelse med 
30 procent bland arbetare). Bland arbetarna upplever 20 procent att deras 
ekonomiska situation försämrats medan motsvarande andel bland de högre 
tjänstemännen är tolv procent och ett liknande mönster återfinns bland de 
subjektiva klasskategorierna. Trots dessa skillnader anser en majoritet att ekono-
min är den samma eller har förbättrats i någon mån och där detta säkert kan 
reflekteras i en ökat ägande/tillgång av materiella föremål. Utöver tillgången till 
materiella objekt ska en annan typ av resurs studeras längre fram nämligen 
tillgången till sociala kontakter som kan vara gynnsamma i ett nuvarande eller 
långsiktigt perspektiv, vad som kan benämnas det sociala kapitalet. Innan dess 
ska vi undersöka deltagandet i fritidsaktiviteter och vilka förändringar som skett 
i deltagande från nittiotalets början fram till 2000. 

7.2 Fritidsaktiviteter 1993-2000- en översikt 

Hur ser aktivitetsnivån ut för olika fritidsaktiviteter? Har det skett några 
förändringar mellan 1993 och 2000? Och vilka är dessa i så fall? I detta avsnitt 
skall en kartläggning göras av de aktiviteter som ingår i ”Klassidentitets-
undersökningen” 1993, 1997 och 2000. Många aktiviteter är desamma mellan de 
olika undersökningarna men några avvikelser finns som bör uppmärksammas. 
Den största skillnaden mellan 1993 och övriga två datainsamlingar är att de två 
sista även innehåller information till varför en individ inte utför en viss aktivitet. 
Är det i huvudsak preferenser som medför skillnader i deltagande mellan olika 
objektiva och subjektiva klasser eller är vissa klasser hindrade att deltaga på 
grund av exempelvis ekonomiska barriärer? Skillnader i olika klassers 
deltagande i fritidsaktiviteter kan förklaras utifrån de två teoretiska ansatserna, 
barriärteorin respektive preferensteorin (Arvidson & Bucht 1976: 61-66). 
Barriärteorin förklarar skillnader i valet av fritidsaktiviteter utifrån de hinder 
                                          
99 Resultaten presenteras i Appendix 7b.
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eller barriärer som individer ur olika samhällsklasser möter. Enligt denna teori 
kan skillnaderna förstås som att vissa fritidsaktiviteter i praktiken inte står öppna 
för alla klasser i samhället. Dessa hinder kan vara såväl psykologiska; t ex att 
olika samhällsklasser värderar den så kallade finkulturen olika, som samhälle-
liga: att finkulturen är behäftad med ett visst språk som är främmande för 
arbetarklassen. Enligt barriärteorin kan skillnaderna i fritidsanvändningen 
mellan olika klasser försvinna om barriärerna försvann.  

I viss polemik med barriärteorin står preferensteorin. Utifrån den ska skillna-
derna i klassernas olika fritidsanvändning i huvudsak förstås som skillnader i 
preferenser. Då människan lever i olika gruppsammanhang kommer dessa 
grupper att utveckla olika attityder och värderingar i förhållande till sin 
omgivning och till andra grupper. De sociala klasserna kommer därmed att 
utveckla olika värderingar av fritidaktiviteter. Skillnaderna skulle kunna sägas 
vara kvalitativ och dess effekter kvantitativ, d v s att skillnaderna i värderingar 
resulterar i att vissa klasser är mer aktiva i utövandet av vissa aktiviteter.

Innan vi testar dessa hypoteser så bör något sägas om de svarsalternativ där 
individen har fått ange orsaken till att icke deltaga i en viss aktivitet. Även om 
dessa svarsalternativ tillför ytterligare information så kan de medföra vissa 
tolkningsproblem som bör uppmärksammas. Det jag avser kan vara 
problematiskt är framförallt huruvida svarsalternativet ”Nej, har inget intresse”
speglar en reell avsaknad av intresse eller om detta är uttryck för andra 
förhållanden, t ex att individen inte anser sig har råd att utföra aktiviteten. Det 
vill säga anger en individ att denne inte har intresse att gå på teater eftersom 
denne helt enkelt saknar intresse eller är den primära och bakomliggande 
orsaken att individen saknar ekonomiska medel för att besöka teatern. En som 
har uppmärksammat motivens och bakgrundens betydelse för fritidsintressena är 
Stig Elofsson vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 
Elofsson menar att orsaken till att en individ inte utövar en viss aktivitet kan 
bero på att denne inte är intresserad men även att personen kan vara i en sådan 
situation att denne överhuvudtaget inte kommit på tanken att kunna utöva 
aktiviteten ifråga (Elofsson 1989: 14). I det senare fallet är det fullt möjligt att 
individen inte uppger något hinder fastän det, i objektiv mening, finns hinder. 
Elofsson förklarar detta som att olika bakgrundsfaktorer påverkar vilken 
anspråksnivå individen har vilket i sin tur får konsekvenser för vilket svars-
alternativ individen uppger. Till viss del finns en liknande problematik för svars-
alternativet ”Nej, har inte råd” eftersom det inte säger något om intresset: har 
personen inte råd men är intresserad av att utföra aktiviteten eller saknas både 
råd och intresse? Vi bör därför i kommande avsnitt fråga oss om det finns en 
möjlig koppling mellan de barriärer individen möter och dennes preferenser.

145



En annan skillnad mellan datainsamlingarna är att några aktiviteter har fallit bort 
mellan den första och andra datainsamlingen och nya aktiviteter har tillförts, t ex 
ingår inte trädgårdsskötsel i de två senare materialen medan syssla med hem-
dator finns med från 1997 och framåt. Den inledande delen av detta avsnitt 
kommer därför att fokusera på de förändringar som skett mellan respektive år 
för att sedan följas av hur dessa förändringar återspeglas i aktivitetsnivå mellan 
olika grupper utifrån klass och klassidentitet efter kontroll för andra avgörande 
faktorer som kön, ålder, utbildning och civilstånd. 

Resultaten som presenteras i detta avsnitt bygger på den uppfattning som 
individen själv har angående omfattningen av det egna deltagandet i respektive 
fritidsaktivitet. Det kan i vissa avseenden vara problematiskt att utgå ifrån den 
subjektiva uppskattningen av det egna deltagandet, d v s utifrån vilka kriterier 
görs uppskattningen av ens deltagande; är det t ex i relation till vad man 
uppskattar vara det genomsnittliga eller normala deltagandet eller är det i 
relation till det utbud som står att finna i den egna miljön? Bor exempelvis 
individ A på en mindre ort där endast ett fåtal teaterföreställningar ges per år och 
A går på alla eller flertalet av dem anser A sig då besöka teatern ofta? Bor 
individ B i en storstad där antalet teaterföreställningar är stort och B går på ett 
begränsat urval av dem, anser B sig då gå sällan trots att B relativt sett går på 
fler föreställningar än A? Detta kan vi dock inte med säkerhet veta men vi kan 
heller inte utesluta att den egna upplevelsen av deltagandet står i ett visst för-
hållande till det aktuella utbudet på boendeorten. En närliggande problematik 
när det gäller subjektiv uppskattning framkom i Wilskas studie där individer fått 
svara hur mycket de spenderar på olika varor, tjänster och aktiviteter i för-
hållande till vad man upplevde att genomsnittskonsumenten spenderade (Wilska 
2002: 195-210). Generellt sett så uppskattade individerna att det spenderade 
mindre än genomsnittet på de tjugo kategorierna som angavs, alltifrån kläder, 
möbler, till fritidsaktiviteter och alkoholkonsumtion (med undantag av livs-
nödvändigheter som mat, hälsa och boende). Då resultaten visade på ett glapp 
mellan faktiskt beteende och uppskattat beteende tolkade Wilska detta som ett 
uttryck för viljan att distansera sig från den upplevda ”storkonsumenten”. Här 
finns en vital skillnad mellan Wilskas och föreliggande studie; i Wilskas studie 
efterfrågades hur mycket pengar som spenderades på respektive aktivitet/vara 
och i denna studie är det deltagandenivån i sig som efterfrågas (även om dessa 
två aspekter ligger väldigt nära varandra). Snarare än att underskatta det egna 
deltagande torde risken i detta fall ligga närmare ett överskattande av den egna 
deltagarnivån utifrån föreställningen om den ”aktive utövaren”. Att vara aktiv på 
sin fritid kan utifrån individens perspektiv ses som ett socialt önskvärt beteende 
och om det finns en risk för en felbedömning hamnar det troligtvis närmare ett 
överskattande. I första hand kommer därför analyserna att fokusera på skillnader 
mellan de som deltar respektive inte deltar samt anledningen till de senares 
ickedeltagande.
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För att återkoppla till de definitioner av fritidsbegreppet som presenterades i 
inledningen av föregående kapitel så kommer uteslutande aktivitetsaspekten av 
fritid att kunna studeras här. Det vill säga vi kommer att studera deltagandet 
bland olika grupper utifrån en given uppsättning fritidsaktiviteter. Detta synsätt 
medför vissa begräsningar på så sätt att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 
täcka in den ofantliga mängd aktiviteter som individer kan ägna sin fritid åt. 
Som Samuelsson menar ger detta synsätt en överblick av vad människor gör på 
sin fritid men begränsas av att endast vissa aktiviteter kan studeras samt ”…
därtill sådana aktiviteter som forskarna anser är fritidsaktiviteter, vilket inte 
alltid en respondent skulle hålla med om” (Samuelsson 2002: 50). Trots denna 
begränsning så kan vi med hjälp av de aktiviteter som finns att tillgå se om de 
olika klassernas deltagande skiljer sig åt samt studera anledningen till att man 
inte deltar i en viss aktivitet.

Innan vi går in och ser på olika klassers fritidsanvändning ska andelen utövare 
av respektive aktivitet först studeras. Tabell 7.3 presenterar den relativa frek-
vensen över deltagande i diverse fritidsaktiviteter samt anledning till att icke 
deltaga för åren 1997 samt 2000 utifrån. Anledningen till att icke deltaga presen-
teras utifrån huruvida det i huvudsak är preferenser eller barriärer som är 
avgörande. Benämningen preferenser utgörs av svarsalternativet ”Nej, har inget 
intresse” medan barriärer skiljer sig åt utifrån huruvida de i huvudsak är 
ekonomiska, tidsmässiga eller hälsomässiga skäl till att icke deltaga. Där data 
saknas markeras detta med tecknet - .
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Tabell 7.3. Deltagande i fritidsaktiviteter i procent samt anledning att icke deltaga  

1993 1997 Icke-deltagande 2000 Icke-deltagande

Bibliotek 57 71 Preferenser 70 Preferenser 
Bio 65 69 Preferenser 71 Preferenser 
Dans - 47 Preferenser 43 Preferenser 
Dans/restaurang 75 - - - -
Diskotek - 31 Preferenser 33 Preferenser 
Fiska/jaga 44 43 Preferenser 39 Preferenser 
Idrottsåskådare - 48 Preferenser 53 Preferenser 
Kyrka 42 43 Preferenser 43 Preferenser 
Kör/teater 9 - - - -
Lyssna på musik 91 93 Preferenser 96 Preferenser 
Läsa bok 82 83 Preferenser 84 Preferenser 
Läsa tidskrift - 90 Preferenser 91 Preferenser 
Läsa  veckotidning* 83 74 Preferenser 75 Preferenser 
Motionera 86 83 Preferenser 83 Preferenser 
Museum - 67 Preferenser 66 Preferenser 
Opera - 35 Preferenser 37 Preferenser 
Restaurang - 85 Ek. barriärer 88 Ek. barriärer 
Rock/pop konsert - 34 Preferenser 37 Preferenser 
Se på video 69 85 Preferenser 85 Preferenser 
Sjunga - 34 Preferenser 37 Preferenser 
Studiecirkel 40 - - 39 Preferenser 
Syssla med dator - 55 Preferenser 76 Preferenser 
Teater - 60 Preferenser 60 Preferenser 
Teater/konsert/museum 71 - - - -
Trädgårdsskötsel 68 - - - -
(N) 1519 1313 1222 
* 1993 ingick även tidskrift i denna aktivitet. 

Där aktivitetsnivån går att mäta mellan de tre datainsamlingstillfällena framstår 
såväl likheter som skillnader. Mellan 1993 och 2000 har det skett en markant 
ökning för biblioteksbesök och att se på video. Det mest framträdande resultatet 
torde vara de likheter i utövandefrekvens som föreligger mellan 1997 och 2000 
för majoriteten av aktiviteterna. Där det skett en markant ökning i deltagande 
mellan 1997 och 2000 är, inte helt oväntat, aktiviteten syssla med hemdator, där 
en ökning har skett med 21 procentenheter. Att såväl biblioteksbesöken som 
datoranvändningen har ökat under nittiotalet framkom även i undersökningen av 
svenska folkets kulturvanor för åren 1976-1999 (”Den kulturella välfärden”). Att 
datoranvändningen har ökat sammanhänger med att allt fler individer har 
tillgång till hemdator (se föregående avsnitt) vilket delvis kan förklaras av de 
datorerbjudanden som allt fler arbetsplatser ger sina anställda. I en nyutkommen 
rapport av LO, ”Om klyftor i informationssamhället”, framgår att av samtliga 
anställda är det drygt 30 procent som hyr dator av sin arbetsgivare genom så 
kallade löneavdrag (Sven Nelander 2001: 5). Då allt fler fått tillgång till en dator 
(via t ex arbetsgivaren) kanske allt fler arbetare ansåg att tillgången till en dator 
även borde vara möjligt för dem. Referensramen hade kommit att förskjutas. 

Övergår vi till att titta på vilka anledningar som uppgivits angående varför man 
valt att inte deltaga i en aktivitet framträder ett tydligt mönster, nämligen att 
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intresset för att utöva aktiviteten ifråga saknas. Endast för en av aktiviteterna, 
restaurangbesök, framträder avsaknad av ekonomiska medel som den huvud-
sakliga anledningen, och där denna orsak är den primära bägge åren. Hur kan nu 
detta tolkas? Är det så att människor helt väljer sina aktiviteter utifrån sina 
intressen? Att de som är i överensstämmelse med de egna intressena väljer de att 
utöva och de som inte är förenade med preferenserna väljer de att avstå ifrån? 
De vill säga alla gör vad de är intresserade av, men att det vore önskvärt att 
kunna gå lite oftare på restaurang? Resultaten i tabellen ger ett klart stöd åt 
preferensteorin som menar att olika grupper tenderar att utveckla olika intressen 
vilket sedermera återspeglas i en skillnad vad gäller deltagande på fritiden. 

Resultaten skulle även kunna tolkas utifrån barriärteorin som menar att olika 
grupper kan ha olika intressen men där detta är resultaten av att alla aktiviteter 
inte är lika öppna för alla grupper i samhället, på grund av ekonomiska eller 
ickeekonomiska hinder/barriärer. Denna teori är dock svårare att finna stöd för 
men det går heller inte att utesluta att det finns hinder som påverkar och styr 
intresseformationen. Längre fram i studien ska vi bland annat se om dessa 
förhållanden mellan preferenser och barriärer kvarstår när vi studerar vad 
respektive klasskategori har uppgivit för anledning till att inte utöva en aktivitet. 

7.3 Klasstillhörighet och deltagande i fritidsaktiviteter 1993-2000 

Vi har kunnat se att det finns aktiviteter som utövas av en majoritet av 
befolkningen som bokläsning, biblioteksbesök, biobesök och motionsutövande 
och så finns det de aktiviteter där deltagandet är betydligt lägre som operabesök, 
jakt och fiske, diskotek och sjunga. Hur återspeglas dessa skillnader bland de 
olika klasskategorierna? 

Vad vi har kunnat se under de senaste årtiondena där sysselsättningen generellt 
sett ökat och arbetsbelastningen i många fall blivit större är att konkurrensen om 
den fria tiden ökat. Här finns det många intressen som tävlar om vad medborgar-
na skall/bör ägna sin fritid åt; resor, massmedial konsumtion, Internet mm (SCB 
2003). Mot bakgrund av denna tävlan om medborgarnas fritidsanvändning kan 
frågan ställas vad detta medfört för fritidsanvändningen mellan olika klasser. Är 
fritiden en arena där andra och mer jämlika förhållanden råder, det vill säga 
förhållanden som inte belamras av vare sig klasstillhörighet eller klassidentitet? 
Det vill säga har klasstillhörighetens betydelse för det egna deltagandet minskat 
och de klassbundna fritidsmönstren börjat upphävas? Eller har nya fritids-
mönster skapats med koppling till samhällsklasserna?  
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Utifrån synen på det postmoderna samhället förväntas de materiella och klass-
mässiga villkoren bli allt mindre avgörande i takt med att den individuella 
friheten ökar vilket torde ge konsekvenser för deltagandet på fritiden. Per 
Nilsson som främst skrivit om barns och ungdomars fritid menar att risken med 
att anlägga ett individualiseringsperspektiv på fritiden medför att de skillnader 
som återfinns mellan ungdomsgrupper snarare framställs om konsekvenser av 
personliga egenskaper, preferenser och tillkortakommanden än som skillnader 
med koppling till exempelvis köns- och klasstrukturer (Nilsson 1994: 137). Så
länge som klasser uppvisar tydliga skillnader i deltagande finns anledning att 
vara kritisk till att anlägga ett individualiseringsperspektiv på deltagandet. Det 
svåra är hur dessa skillnader mellan olika klassers deltagande bäst ska förklaras 
och förstås. 

Det finns flera synsätt gällande förhållandet mellan klasstillhörighet och fritid av 
vilka några presenterats i tidigare avsnitt. Det första, som togs upp inledningsvis, 
har av Tåhlin benämnts restriktionshypotesen (Tåhlin 1987: 79). Utifrån detta 
perspektiv skulle arbetarklassens fritid i större utsträckning kännetecknas av 
rekreation och passivt utövande i form av t ex TV-tittande och aktiviteter 
kopplade till hemmiljön (Argyle 1994: 110 Tåhlin 1987: 115-116).

Ett annat perspektiv, vilket kan benämnas fritid som en förlängning av 
arbetslivet, har främst medelklassens fritidsanvändning i fokus och ser att ett 
aktivt och inflytelserikt arbetsliv överförs i en aktiv och kreativ fritid. För 
personer med ett arbete som t ex kännetecknas av ett stort kunskapsinhämtande 
skulle detta kunna ”spilla över” till fritiden i form av att även fritiden till stor 
utsträckning ägnas åt kunskapsinhämtande i form av kvällskurser etc. Detta 
samband återfanns bl a i Bihagens undersökning där de högre tjänstemännen var 
betydligt mer aktiva i informationsinriktade aktiviteter (t ex organisations och 
medlemskap) än övriga klasskategorier (Bihagen 2000). Detta perspektiv har 
påtagliga likheter med ovanstående perspektiv, på så sätt att arbetets karaktär till 
stor del förväntas påverka fritidsvanorna, skillnaden är snarare vilken klass-
kategoris fritid som är i fokus än vilken syn man har på förhållandet mellan 
arbete och fritid.

Ett tredje synsätt, fritid som klassmarkör, ser fritiden som en arena att uttrycka 
och manifestera sin klasstillhörighet. Synsättet har sina rötter i Veblens teori om 
välbärgade personer som använde fritiden som ett sätt att visa andra sitt välstånd 
och därigenom distansera sig från övriga klasser (Veblen 1986). En vidare 
utveckling av synsättet på fritid som klassmarkör kan vi finna i Bourdieus 
användning av habitus och kapitalbegreppet. Att vara utrustad med en viss typ 
av habitus i kombination med mängden och sammansättningen av kapital 
medför att olika fritidsaktiviteter värdesätts och där deltagandet kan ske i syfte 
att befästa den sociala tillhörigheten.
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7.3.1 Habitus, smak och livsstilar

Having a million does not in itself make one able to live like a millionaire; and 
parvenus generally take a long time to learn that what they see as culpable prodigality 
is, in their new condition, expenditure of basic necessity.  

(Bourdieu 1984: 374) 

Habitus kan utifrån Bourdieu ses som en förklarande länk mellan individens 
sociala existensförhållanden och individens beteenden och livsstil. När 
individers uppfattningar om konst, musik, litteratur mm bildar gemensamma 
mönster som står i stark förbindelse med deras likartade existensbetingelser talar 
Bourdieu om livsstilar eller livsstilarnas rum (Jönsson m fl, 1993: 25). De 
livsstilar som får karaktären av att företräda den legitima kulturen upphöjs som 
bättre och mer eftersträvansvärda än andra, som ett ideal alla borde sträva efter, 
samtidigt som det fortfarande gäller för de dominerande klasserna att bevara sin 
särskiljande position i den sociala strukturen. Då dessa livsstilar börjar nå en allt 
bredare population sätts de särskiljande processerna i rörelse igen och de 
dominerande klasserna söker nya vägar att göra till sina egna. 

Vad gäller individens val av fritidsaktiviteter och kulturmönster är detta ett av de 
områden där de särskiljande strategierna kommer till uttryck. Ett exempel på 
detta är när sporter och aktiviteter som tidigare utövats av de dominerande 
klasserna blivit mer folkliga så gäller det att finna nya varianter som särskiljer 
sig från dem som nu blivit populära. Även om det finns ekonomiska barriärer 
som förhindrar ett deltagande (i t ex aktiviteter som golf och segling) så menar 
Bourdieu att de dominerande klasserna använder mer dolda mekanismer 
(socialisation, familjetraditioner etc) för att utestänga andra klasser och därmed 
markera och befästa sin position i den sociala hierarkin (Bourdieu 1984: 214-
217). Som grund för de olika livsstilarna ligger böjelsen för och förmågan till att 
tillägna sig en bestämd klass av objekt och handlingsstrategier, en uppsättning 
av särskiljande preferenser som Bourdieu benämner smaken. Smaken ”är vårt 
finaste instrument för att orientera oss i den sociala världen och särskilja oss 
från andra och från deras smak” (Broady & Lundgren 1984: 67). Smaken 
uttrycker individens förmåga att särskilja och värdera exempelvis musikaliska 
och konstnärliga verk samt livsstilar, men förståelsen för objekten behöver 
enligt Bourdieu inte utgå från en tidigare upplevd erfarenhet utan det är 
individens habitus som ger mening åt situationen (Bourdieu, 1993: 250). Sociala 
klasser uttrycker inte bara sin smak i sina försök att särskilja sig gentemot andra 
sociala klasser utan denna särskiljning kommer även till uttryck genom en 
uppvisad avsmak för andra livsstilar och praktiker100.
                                          
100 Ibland kan det som tidigare setts med avsmak av medelklassen och övre medelklassen bli uttryck för god 
smak, t ex har gamla arbetarkvarter blivit attraktiva bostäder för personer ur medel- och övre medelklassen efter 
att de restaurerats och K-märkts (Trondman 1998: 173). 
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Bourdieu är noga med att poängtera att denna uppvisade smak och avsmak inte 
upplevs av de enskilda individerna som ett direkt uttryck för social närhet eller 
distans till andra grupper utan sker omedvetet genom det i individen förkropps-
ligade habitus. Därmed är individerna omedvetna om strategiernas egentliga 
karaktär och funktion för upprätthållandet av den sociala och kulturella rep-
roduktionen. Bourdieu har kallat denna omedvetenhet för misskännandets
princip: ”att de besitter det praktiska behärskandet som krävs för att spela 
spelet samtidigt som de saknar kunskap om de sociala villkoren för och 
ekonomin bakom det egna handlandet” (Broady & Lundgren 1984: 65). 
Individerna är således inte till fullo medvetna om hur deras sociala existens-
betingelser påverkar deras smaker och handlingar och vilka konsekvenser som 
följer av det egna handlandet. 

De övre klassernas tolkningsföreträde av kulturen har enligt Bourdieus 
undersökningar visat sig vara ett av de mest verksamma (och av andra klasser 
underskattade) verktyg den styrande klassen kan ha i sina händer. Genom att de 
övre klasserna har framställt sina kulturvanor som ”naturliga” har deras 
tolkningsföreträde inte ifrågasatts eller problematiserats vilket bidragit till 
klassernas reproduktion. Det är detta tolkningsföreträde som Bourdieu vill 
ifrågasätta och samtidigt studera vilka mekanismer som bidrar till dess 
fortlevnad. Vad Bourdieus teori kan tillföra i kommande analyser är en 
förståelse för hur känslan av att tillhöra en viss klass kan ha samband med 
handlandet på fritidens arena. Tar vi arbetarklassens lägre deltagande i teater-
besök som exempel kan Bourdieus teori ge en förklaring till varför dessa
mönster reproduceras trots försök med att sänka biljettpriser, öka 
tillgängligheten och utbudet etc. Sambandet mellan smak och stratifikations-
system handlar inte endast om att visa ”vem som gör vad”, utan ”varför” det 
finns skillnader i smaker mellan olika grupper och hur dessa skillnader bidrar till 
klassernas reproduktion.  

The sociological interest in the relationship of taste and stratification systems, 
however, goes beyond the mere demonstration of their association to explore the 
ways in which taste may be seen to be a resource which is deployed by groups within 
the stratification systems in order to establish or enhance their location within the 
social order.

(Crompton 1993: 171) 

Snarare handlar Bourdieus teori således om processerna bakom klassernas 
reproduktion vilka sträcker sig långt utanför de kartläggningar han utfört om 
olika klassers smaker. Det är i det ljuset som Bourdieus teoretiska perspektiv får 
en övergripande betydelse för hur människan både är en del i att skapa och 
återskapa den sociala verkligheten. Enligt Bourdieu är således vardagens till 
synes triviala val inte någon slump, utan i mångt och mycket uttryck för en 
distinktion i det sociala rummet (Carle 1998: 396). 
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Habitus kan i teorin framstå som greppbar men hur använder man sig av 
habitusbegreppet i praktiken, det vill säga hur studerar man betydelsen av 
individens habitus för fritids- och kulturvanorna? Utifrån Bourdieu utgör habitus 
individens införlivade tanke- och handlingsramar som är resultatet av individens 
sociala arv. Den sociala bakgrunden, utbildning och de erfarenheter man gör 
under sin levnadsbana har alla sin betydelse för hur detta habitus kommer att 
formas och omformas. I bland annat Jönssons m fl studie av högskoleelevers 
fritid och syn på framtiden framkom tydliga skillnader i hur föräldrar från olika 
samhällsklasser uppmuntrade sina barn till att ägna sig åt speciella typer av 
fritidsaktiviteter. Särskilt bland mellantjänstemän och högre tjänstemän upp-
muntrades barnen att delta i aktiviteter vilka kunde ses som ett komplement till 
skolan och som investeringar inför framtiden medan föräldrar tillhördes arbetar-
klassen eller lägre tjänstemän i mindre utsträckning påverkade vad barnen 
gjorde på sin fritid (Jönsson m fl 1993: 46). Enligt Bourdieu kan detta ses som 
ett överförande av föräldrarnas habitus och kapital till barnen och därmed som 
ett led i klassernas reproduktion.

Som nämndes i ett tidigare avsnitt använder Bourdieu begreppet klasshabitus för 
att beskriva hur likartade existensbetingelser hos individer tillhörandes samma 
klass leder till likartade preferenser, smaker och beteenden101. Detta klasshabitus 
anser Bourdieu vara den enande och genererande principen bakom klassens 
handlande i sociala situationer. Som en central aspekt av habitus, eller det 
Bourdieu nämner klasshabitus, skulle jag vilja använda mig av variabeln klass-
identitet i kommande analyser. I ett föregående avsnitt om klassidentitet 
nämndes att det är de klassmässiga erfarenheter individen gjort under sin 
levnadsbana som formar hennes känslor av gemenskap med individer med 
liknande erfarenheter, attityder och värderingar, det vill säga hennes klass-
identitet (”class identity is more heavily shaped by one´s biography in class-
based communities, social networks and interactions” Wright 1997: 515). Med 
detta vill jag inte likställa klassidentitetsbegreppet med habitus men ser det som 
en betydelsefull och en i detta sammanhang användbar indikator på individens 
införlivade tanke- och handlingsramar (habitus). Detta då det förutom de klass-
mässiga erfarenheterna individen gjort finns andra typer av erfarenheter som 
bidrar till formandet av habitus. 

Michael Tåhlin använde sig av fem hypoteser gällande förhållandet mellan 
arbetets karaktär och fritidsanvändningen i sin avhandling ”Arbetets värde och 
kostnader” (Tåhlin 1987: 78-83). Två av dessa hypoteser bekräftades vilka 
baserar sig på att förhållandet mellan arbete och fritid karaktäriseras av antingen 
ett positivt eller negativt samband. Överförings- eller socialisationshypotesen:
att det råder ett positivt samband mellan dessa två sfärer där individen 

                                          
101 Klasshabitus nämndes i avsnittet 2.1 Klassbegreppet -objektiv kategori 
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generaliserar sitt beteende i arbetet till fritidens aktiviteter. Restriktions-
hypotesen: att det råder ett negativt samband mellan dessa två sfärer; d v s att 
deras respektive innehåll tydligt avviker från varandra (t ex att ett hektiskt eller 
fysiskt betungande arbete leder till att fritiden i huvudsak ägnas åt vila inför 
kommande arbetsdag). Tåhlin fann att arbetets svårighetsgrad/kvalifikationsnivå 
hade ett positivt samband med aktivitetsnivån på fritiden, särskilt vad gäller 
kulturella och politiska aktiviteter (socialisationshypotesen) samt att individer 
med fysiskt krävande och farliga jobb är mindre aktiva, vad gäller såväl 
deltagande i kultur- och nöjesaktiviteter som idrottande och vissa sociala 
aktiviteter (restriktionshypotesen) (Tåhlin, 1987, s. 141-146). 

Utifrån de perspektiv som har presenterats hitintills gällande förhållandet mellan 
klasstillhörighet och fritidsanvändande kan vi förvänta oss följande: för det 
första att klasskillnaderna främst återfinns bland de så kallade finkulturella 
aktiviteterna och där detta kan förklaras med det i individen införlivade habitus 
och sammansättning av kapital (Bourdieu). För det andra kan förvänta oss att 
klasskillnaderna framkommer på så sätt att tjänstemännen (främst mellan- och 
högre tjänstemän) är mer aktiva på sin fritid och förutom kulturaktiviteter har ett 
högre deltagande i informations- och kunskapsinriktade aktiviteter och där detta 
kan ses som en överföring och förlängning av arbetet (Bihagen, Tåhlin). För det 
tredje kan vi förvänta oss att arbetarnas fritid till större del kännetecknas av 
aktiviteter som är rekreerande och knutna till hemmiljön (Argyle, Tåhlin).

I tabell 7.4 presenteras deltagande i respektive aktivitet för varje klasskategori 
för de tre åren 1993, 1997 och 2000. 
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Tabell 7.4. Deltagandet i fritidsaktiviteter efter klasstillhörighet, procent

id en överblick av tabellen ovan framkommer ett tydligt mönster med 

Arbetare Lägre 
tjänstemän 

Mellan- 
tjänstemän 

Högre 
tjänstemän 

År -93   -97   -00 -93   -97   -00 -93   -97   -00 -93   -97   -00 
Bibliotek 51 70 66 57 68 70 71 76 81 69 76 76 
Bio 59 66 74 64 83 78 74 83 85 77 83 82 
Dans - 53 49 - 41 42 - 49 39 - 39 41 
Dans/restaurang 74 - - 72 - - 77 - - 73 - - 
Diskotek - 33 37 - 35 26 - 26 32 - 22 28 
Fiska/jaga 49 49 44 35 29 41 42 44 32 38 37 37 
Idrottsåskådare - 51 54 - 46 55 - 48 54 - 45 46 
Kyrka 41 44 39 42 36 46 52 49 44 38 42 48 
Kör/teater 6 - - 8 - - 14 - - 11 - - 
Lyssna på musik 91 92 95 91 94 98 92 93 97 94 95 98 
Läsa bok 76 79 76 88 87 89 92 83 92 94 92 91 
Läsa tidskrift - 85 86 - 90 95 - 92 95 - 96 98 
Läsa veckotidning* 80 77 78 87 78 77 86 71 73 84 65 68 
Motionera 83 78 79 88 83 84 92 92 90 88 86 87 
Museum - 54 56 - 71 66 - 76 77 - 87 84 
Opera - 18 23 - 36 39 - 48 49 - 58 59 
Restaurang 74 79 85 72 88 89 77 91 90 73 90 98 
Rock/popkonsert - 30 34 - 35 32 - 35 45 - 39 46 
Se på video 72 85 87 70 89 84 60 82 83 63 85 86 
Sjunga - 32 32 - 36 40 - 35 43 - 35 44 
Studiecirkel 36 - 35 38 - 38 53 - 51 41 - 40 
Syssla med dator - 37 66 - 60 80 - 70 87 - 73 83 
Teater - 46 49 - 66 61 - 72 70 - 79 79 
Teater/konsert/museum 58 - - 78 - - 89 - - 90 - - 
Trädgårdsskötsel 63 - - 70 - - 60 - - 63 - - 

V
avseende på klasstillhörigheten och det är det högre deltagandet bland tjänste-
männen, främst mellantjänstemän och högre tjänstemän, för flertalet av 
aktiviteterna. Tydligast framkommer dessa skillnader för aktiviteterna; bibliotek, 
läsa böcker, museum, opera, studiecirklar, datoranvändning och teater. De 
aktiviteter som domineras av individer ur arbetarklassen är för år 2000: dans, 
diskotek, fiska/jaga, läsa veckotidning, och se på video men för flertalet av dessa 
är förhållandet till övriga klassers deltagande varken stora eller signifikanta. Sett 
till skillnaderna över åren, och där jämförelser kan göras mellan 1993 och 2000 
framkommer att arbetarnas deltagande ökat för aktiviteter som bibliotek, 
biobesök, restaurangbesök samt se på video. Detta kan ses som stöd för att 
klasstillhörighetens betydelse för fritidsvanorna kommit att minska, i det 
avseendet att arbetarnas och tjänstemännens deltagande närmare sig varandra, 
men samtidigt kvarstår de stora skillnaderna i utövande för de aktiviteter som 
kommit att benämnas finkulturella. Ser man t ex på opera och teater så är 
skillnaderna mellan arbetarnas deltagande markanta i förhållande till de högre 
tjänstemännen. År 2000 har 23 procent av arbetarna angett att de besöker opera 
eller går på konsert medan motsvarande andel bland högre tjänstemän är 59 
procent. Här får vi även tänka på att det är två aktiviteter som frågan mäter så 
om frågan hade skilt på konsert och opera hade det med stor sannolikhet 



framkommit större skillnader vad gäller att gå på opera. Även om förändringar 
skett som tycks gå i ett utjämnande av klasstillhörighetens betydelse kvarstår de 
”traditionella” skillnaderna i utövandet av kulturaktiviteter.  Det tycks således 
som att detta utjämnande i klassernas fritidsutövande går hand i hand med 
tjänstemännens, och i synnerhet mellan- och högre tjänstemännens, fortsatta 
överrepresentativitet för de finkulturella aktiviteterna. Att framförallt de högre 
tjänstemännen inte använder sin fritid till en speciell typ av särskiljande 
aktiviteter utan gör mer av det mesta har kommit att uppmärksammas allt mer 
(se bl a Peterson & Kern 1996). Diskussionerna på sjuttiotalet kom i stor 
utsträckning att kretsa kring tjänstemännens deltagande i finkulturella eller 
klassärskiljande aktiviteter. Denna bild tycks inte stämma idag då de även är 
mer aktiva i aktiviteter som bio, idrottsåskådande och att gå på rock och pop-
konserter. Detta för oss vidare till hur man kommit att beskriva de högre 
klassernas fritidsanvändande, nämligen som ”kulturella allätare”.  

7.3.2 Kulturella allätare

tt klasstillhörigheten har betydelse för kulturkonsumtionen har framkommit i 

                                          

A
ett flertal studier genom åren och där de så kallade ”finkulturella” aktiviteterna 
förknippats med de högre klassernas kulturmönster. Erik Bihagen har i sin 
avhandling ”The Significance of Class” studerat klasstillhörighetens betydelse 
för konsumtion och social rörlighet. Resultaten av Bihagens undersökning visar 
att de högre tjänstemännen är de som spenderar mest pengar på såväl ”fin-
kulturella” aktiviteter (konserter, teatrar mm) som på övriga fritidsaktiviteter 
(bio, restaurangbesök mm), detta oavsett inkomst (Bihagen 2000: 136-139). De 
högre tjänstemännens konsumtionsmönster svarar mot aktiviteter förlagda 
utanför hemmet, i form av resor, restaurangbesök och deltagande i ”fin-
kulturella” aktiviteter, aktiviteter förknippade med utseende (frisörbesök, kläder, 
skor mm) samt information (organisations- och medlemskap) (Ibid.: 136-137). 
Genom faktoranalyser102 av vilka fritids- och kulturaktiviteter som antas ha 
något gemensamt, d v s utövas av samma individer, framkom att de så kallade 
”finkulturella” aktiviteterna utgjorde en grupp av aktiviteter. Men i denna grupp 
av aktiviteter ingick även aktiviteter som biobesök och besök på restaurang/pub 
(Ibid.: 336). Utifrån klasstillhörighetens betydelse framkom att det i huvudsak är 
de högre tjänstemännen som utövar de ”finkulturella” aktiviteterna men att de 
även är mer aktiva i att besöka båda bio och restaurang/pub. Dessa resultat visar 
på att de högre klasserna inte bara är aktivast i att besöka teatrar, museum mm 
utan de gör mer av det mesta. Peterson och Kern kom fram till liknande resultat 
och menade att de högre klasserna snarare kan beskrivas som ”kulturella 

102 För en genomgång av faktoranalys, se metodavsnitt. 
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allätare” än som utövare av en begränsad ”finkultur”. I deras studie av 
musikpreferenser framkom att av dem som föredrog klassisk musik och opera 
(highbrow) hade preferenserna mer och mer kommit att innefatta musikstilar 
som blues, rock, gospel och country 103 (Peterson & Kern 1996: 900-907). Olika 
förklaringar ges till denna utveckling, bl a anser Peterson och Kern att struktu-
rella och värdemässiga förändringar liksom en förändrad syn på konsten och 
kulturella uttryck är bidragande faktorer. Liknande resonemang, angående 
förändringen från finkulturella utövare till allätare, har bl a förts fram av Bonnie 
H Erickson som menar att:  

… higher-status people do not limit their tastes to the highbrow; they indulge more in 

(Erickson, 1996:102: 217-251) 

iskussionerna om de högre klassernas förändrade kulturvanor måste dock 

r det så att mellantjänstemän och de högre tjänstemännens fritids- och kultur-

                                          

many sorts of culture, not just in the most elite forms. They are not cultural snobs but 
cultural omnivores.  

D
sättas i ett vidare perspektiv för att jämförelsen med andra grupper skall bli 
rättvisande. Även om det skett en förändring där de högre klasserna bättre kan 
beskrivas som kulturella allätare än utövare av en explicit finkultur så är det inte 
nödvändigtvis samma sak som att klasskillnaderna vad gäller deltagandet i 
kulturaktiviteter utjämnats. Detta då de högre klasserna fortfarande är de mest 
frekventa utövarna av finkulturella aktiviteter. Den amerikanska sociologen 
Bryson menar att de högre klassernas vidgade kulturkonsumtion även kan vara 
ett nytt uttryckssätt av kulturell distinktion i förhållande till andra grupper/-
klasser. Bryson använder begreppet multicultural capital för att beskriva den 
sociala prestige som en bred kännedom av, och preferenser för, kulturella stilar 
medför men där även vissa kulturella stilar utesluts (Bryson 1996: 888). Genom 
en undersökning av musikpreferenser och avståndstagande till vissa musikstilar 
framkom att toleransen och preferenserna för diverse musikstilar ökade med 
graden av utbildning, detta oberoende av inkomst eller prestige kopplat till 
yrkestillhörigheten. Men vad som också framkom var att denna ökade tolerans 
sammanhängde med ett avståndstagande från musikstilar med låg status och vars 
anhängare var lågutbildade (t ex country och hårdrock) (Bryson 1996: 884-899).

Ä
vanor kan beskrivas som kulturella allätare? Som vi sett tycks denna beskrivning 
stämma då tjänstemännen (mellan och högre) gör mer av de mesta men där detta 
inte bör tolkas som att de tidigare klasskillnaderna därmed utjämnats då de 
fortfarande dominerar i deltagande i de allra flesta aktiviteterna och särskilt 
bland kulturella aktiviteter som teater och opera. Med hjälp av de orsaker som 

103 Peterson och Kern hade ej tillgång till information om respondentens klasstillhörighet men fann att 
preferenserna för ”highbrows” var högre hos personer med bl a högre utbildning, högre inkomst och hos kvinnor 
(Peterson & Kern 1996: 901). 
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har fått anges till varför man inte deltar i en aktivitet kan vi titta närmare på 
tjänstemännens (mellan- och högre tjänstemäns) syn på sin egen delaktighet. 
Har de, trots deras relativt sett höga deltagande, en önskan att vara ännu mer 
delaktiga? Intressant är här att se i vilka fall tjänstemännen har uppgivit 
avsaknad av tid respektive avsaknad av pengar som den huvudsakliga 
anledningen till att inte deltaga. Som vi såg i tidigare avsnitt, där deltagandet för 
samtliga grupper presenterades, var det endast för aktiviteten restaurangbesök 
som den huvudsakliga anledningen var barriärer (avsaknad av tid eller pengar). 

För materialet som insamlades år 2000 kan några intressanta skillnader mellan 

et tycks således som att de som är kulturellt aktiva deltar i flertalet aktiviteter 

                                          

klasskategorierna skönjas vilket bekräftar vad tidigare undersökningar visat104.
För mellan och högre tjänstemän var avsaknad av tid den primära anledningen 
till att inte delta i studiecirklar, läsa böcker samt för högre tjänstemännen även 
biobesök och biblioteksbesök. I ”Den kulturella välfärden” visade sig 
deltagandet i studiecirklar och kurser ha minskat kraftigt sedan mitten av 
sjuttiotalet (2002: 105). Denna minskning återfinns främst bland tjänstemän 
vilket resulterat i att skillnaderna i förhållande till arbetarnas deltagande kommit 
att utjämnas105. Om vi tittar på hur mellantjänstemän och de högre tjänste-
männen svarat på denna fråga tycks denna minskning i huvudsak inte vara 
resultatet av ett avtagande intresse utan finner sin orsak i att man inte upplever 
sig ha tillräckligt med tid för att kunna delta i studiecirklar. Även om tjänste-
männen (mellan och högre) är aktivast på dessa områden så vill de i ännu större 
utsträckning kunna delta än vad tiden räcker till för, allra tydligast blir detta för 
att gå med i studiecirklar där 26 respektive 30 procent inte ansåg sig ha 
tillräckligt med tid. Bland arbetare och lägre tjänstemän var det 19 respektive 18 
procent som hade uppgivit avsaknad av tid som anledning till att inte deltaga 
men där denna andel var lägre än de som uppgivit avsaknad av intresse.  Dessa 
resultat bekräftar vad Bihagen fann i sin studie, att de högre tjänstemännens 
fritid kännetecknas av så kallad informations- och kunskapsinhämtade 
aktiviteter men även att de skulle vilja vara ännu mer aktiva än vad de faktiskt är 
(Bihagen 2000). 

D
med en kulturell prägel, som att gå på teater, opera och konserter. En större 
andel av dessa deltagare har vi funnit bland mellan- och högre tjänstemän och 
där de senare visat sig vilja delta i större utsträckning än vad de hitintills gör. 
Som ett nästa steg i att se vilka aktiviteter som utövas av respektive klass-
kategori ska vi övergå till att se på vad som kommit att benämnas fritidsaktivi-
teternas kumulativitet.  

104 För tabell se Appendix 7c.
105 Denna minskning återfinns främst bland de manliga mellan- och högre tjänstemännen (2002: 116). 
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7.3.3 Klasstillhörighet och fritidsaktiviteternas kumulativitet

d från tidigare avsnitt där vi studerat deltagandet i enskilda aktiviteter 
ka vi här övergå till att se hur vissa aktiviteter samvarierar med varandra och 

r samman på så sätt att de bildar en 
ktivitetstyp? För det första vore ett rimligt antagande att de så kallade finkultu-

a i 
issa av de aktiviteter som här studeras och att detta återspeglas i vilka 

                                          

Till skillna
s
hur deltagandet i dessa aktivitetstyper106 återspeglas bland olika klasskategorier. 
Vilka aktiviteter antas ha något gemensamt i den bemärkelsen att de utövas av 
samma grupp av individer? Ett användbart sätt att ta reda på denna fråga är att 
utföra en så kallad faktoranalys där antalet aktiviteter reduceras till en mindre 
mängd variabler eller faktorer.  Är det så att individer som går på teater också är 
aktiva vad gäller att gå på opera, musikal och museum? Och hur hänger 
deltagande i övriga aktiviteter samman med varandra? Det är frågor som dessa 
som vi bl a kan få besvarade genom att utföra en faktoranalys av frågorna 
gällande fritids- och kulturvanor. Begreppet fritidsaktiviteternas kumulativitet 
lanserades av sociologen Erik Allardt och härrör från antagandet att olika fritids-
aktiviteter är positivt korrelerade med varandra. Fritidsaktiviteternas kumula-
tivitet berör inte endast fritidsutövandets omfattning utan även typen av fritids-
aktiviteter som utövas (Allardt 1965: 149). 

Vilka aktiviteter kan vi förvänta oss hänge
a
rella aktiviteterna som teater, museum och opera ingår i en faktor. Trots att 
antalet eller typen av kulturaktiviteter skiljer sig åt mellan olika studier har 
vanligtvis de kulturella aktiviteterna tillfallit samma faktor (se t ex Bihagen & 
Katz-Gerro 2000; Wilska 2002; Samuelsson 2002). Beroende på de aktiviteter 
som studerats har deltagandet i dessa typer av kulturaktiviteter visat sig ha 
samband med andra kulturaktiviteter, som eget skapande/musikutövande och 
restaurang- biobesök. Samuelsson fann i sin studie att besök på teater/museum-
/konsert/utställningar sammanföll med att musicera, sjunga i kör, läsa böcker 
och delta i studiecirklar (Samuelsson 2002: 62). I Bihagen och Katz-Gerros 
studie visade sig teater utgöra en faktor tillsammans med aktiviteter som 
restaurangbesök, biobesök och bokläsning. Utifrån de resultat som framkommit 
i tidigare undersökningar, i föregående avsnitt samt diskussionerna om att de 
högre klassernas deltagande i fritidsaktiviteter kan beskrivas som ”kulturella 
allätare” (än utövare av en explicit finkultur) kan vi förvänta oss att tillsammans 
med de så kallade finkulturella aktiviteterna finna andra typer av kultur-
aktiviteter som att läsa böcker eller aktiviteter som restaurang- och biobesök.

För det andra kan vi förvänta oss att vissa åldersgrupper är mer aktiva än andr
v
aktiviteter som tillfaller samma faktor. Undersökningar har visat att yngre är mer 
aktiva i diverse nöjesaktiviteter som att gå på diskotek, gå på bio och använder 

106 Med begreppet ”aktivitetstyper” avses här de aktiviteter där deltagandet uppvisar en positiv korrelation.  
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hemdator i större utsträckning än andra åldersgrupper medan äldre i större 
utsträckning ägnar sig åt promenader, trädgårdsarbete samt litteraturläsning. 107

För det tredje ser deltagandet i fritidsaktiviteter olika ut mellan kvinnor och män
arför vi även kan förvänta oss att finna aktivitetstyper som i större utsträckning 

tatet av faktoranalyserna för de tre åren presenteras i Appendix 7d där
arje enskild variabels faktorladdning skall ha ett lägsta värde på 0,4 för att 

len aktiviteter inte var lika många och det inte 
ärskiljdes mellan flera aktiviteter, t ex teater, opera och museum så uppvisar 

                                          

v
utövas av kvinnor respektive män. Till exempel har flera studier visat att 
kvinnor är flitigare besökare på kulturaktiviteter som teater och museum samt 
biblioteksbesök medan männen är aktivast vad gäller aktiviteter som jakt och 
fiske samt att besöka diverse idrottsevenemang (se te x ”Fritid 1976-2002”: 7-
14).

Resul
v
tillhöra respektive faktor.108 I och med att vissa aktiviteter fallit bort och andra 
tillkommit kan vi förvänta oss vissa skillnader men den huvudsakliga frågan är 
om de kulturella aktiviteterna tillfaller samma faktor vilket visat sig i tidigare 
undersökningar. Med undantag av år 1993 där kulturaktiviteterna var samman-
slagna och de övriga aktiviteterna färre uppvisar faktoranalyserna över 1997 och 
2000 stora likheter vilka här kommer att redovisas. För det första så hamnar som 
förväntat kulturaktiviteterna teater/musikal, opera/konsert och museum/-
utställningar i samma faktor för bägge åren tillsammans med restaurang- och 
biobesök. Dessa resultat bekräftar således vad som framkom i Bihagens och 
Katz-Gerros tidigare nämnda studie (Bihagen & Katz-Gerros 2000). För det 
andra framkommer en så kallad aktivitetstyp som innehåller aktiviteter vilka i 
stor utsträckning utövas av ungdomar som besök på diskotek och rock-
/popkonserter men där även biobesök ingår för år 1997. I den tredje faktorn 
hamnar aktiviteterna bibliotek och läsa böcker bägge åren, tillsammans med att 
sjunga/musicera och idrotta för 1997, datoranvändning och studiecirkel för år 
2000. Jaga och fiska samt gå på idrottsplats tillfaller bägge åren samma faktor 
vilket tyder på att det är aktiviteter som i stor utsträckning utövas av män. 
Vidare får vi även en faktor med övriga nöjesaktiviteter som att lyssna på musik 
och se på video samt en för veckotidningsläsande och gå på dans. Att sjunga i 
kör och gå i kyrkan tillfaller samma kategori år 2000 kan finna sin förklaring i 
att många som sjunger i en kör gör detta i Svenska Kyrkans eller något annat 
religiöst samfunds regi109.

Undantaget 1993 då ande
s

107 För en översikt angående fritidsanvändningen bland olika åldersgrupper se t ex av SCBs rapport ”Fritid 1976-
2002”. 
108 Ett gränsvärde på 0,4 brukar anses som allmänt vedertaget. Faktoranalysen har utförts genom så kallad 
’principal components analysis’ med ’Varimax rotation’ . 
109 År 2003 hade Svenska Kyrkan 65 989 körsångare i ungdoms- och vuxenkörer, statistik hämtat från Svenska 
Kyrkans hemsida 2004-07-01 (http://www.svenskakyrkan.se/statistik/korer.html ). 
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faktoranalyserna över 1997 och 2000 sådana likheter att följande analys över 
klasstillhörighetens betydelse för deltagandet kommer att analyseras utifrån de 
två senare materialen. Genom MCA-analyser av klasstillhörighetens betydelse 
för deltagandet i de enskilda aktiviteterna framkommer det signifikanta 
skillnader med avseende på den subjektiva klasstillhörigheten för ett flertal 
aktiviteter, se Appendix 7e. Även om de analyser som nu följer bygger på 
sammanslagna aktiviteter så är det av intresse att se om det förekommer några 
påfallande skillnader i deltagandet mellan 1997 och 2000. Som vi sett i 
föregående avsnitt så tycks effekten av klassidentiteten göra sig mer synbar 
1997 än 2000 för de frågor som hitintills studerats. Frågan är här om dessa 
skillnader även kommer till uttryck vad gäller deltagandet i dessa aktivitetstyper 
eller om fritiden är ett område där den subjektiva klasstillhörigheten spelar en 
mindre framträdande roll. 

För att mera ingående studera vilken betydelse den objektiva och subjektiva 
klasstillhörigheten har för deltagandet i fritids- och kulturvanor ska multivariata 

                                          

analyser utföras där betydelsen av objektiv och subjektiv klasstillhörighet ska 
studeras genom kontroll för några andra relevanta bakgrundsegenskaper. De 
variabler utöver subjektiv och objektiv klasstillhörighet som kommer att ingå i 
analyserna är utbildningsnivå, ålder, kön samt civilstånd vilka tidigare visat sig 
var betydelsefulla i förklaringen av skillnader i fritidsutövande110. Av de 
faktorer som framkommit genom faktoranalysen har så kallade 
summationsindex skapats där varje enskild variabel först tilldelats tre värden: 1) 
”Icke utövande”; 2) ”Utövar ibland”; 3) ”Utövar ofta”. Varje index har sedan 
transformerats så de kommit att variera mellan 0-100 vilket innebär att ju högre 
värde på respektive index desto högre grad av deltagande i de aktiviteter som 
indexet består av. På grund av risken för allt för små undergrupper kommer här 
den sammanslagna indelningen av medelklassidentitet och övre 
medelklassidentitet att användas111.

110 Se t ex: SCB (2004) Fritid 1976-2002.
111 För den intresserade återfinns en motsvarande analys som särskiljer medelklassidentitet från övre 
medelklassidentitet för år 2000 i Appendix 7f. 
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Tabell 7.5. Betydelsen av olika faktorer för deltagandet i typer av fritidsaktiviteter, linjär regression, b-
koefficienter, år 1997 

1 Kultur: teater/musikal, opera/konsert, utställning/museum, restaurang och bio.
2 Nöje/ung: bio, disko, rock-/popkonsert. 
3 Bok/sång: bibliotek, sjunga/musicera, läsa böcker och idrotta. 
4 Jakt: jaga/fiska och gå på idrottsplats. 
5 Nöje/musik: läsa tidskrifter, se på video och lyssna på CD mm. 
6 Nöje/dans: gå på dans och läsa veckotidningar. 

 Kultur1 Nöje/ung2 Bok/sång3 Jakt4 Nöje/musik
5

Nöje/dans6

Ålder
(Ref.grupp: 20-25 år) 
26-35 2.23 -9.45*** -2.46 -1.84 -5.04* 2.94
36-45 3.75 -17.01*** 0.04 2.05 -10.03*** 2.61 
46-55 5.24** -25.31*** -1.67 -2.42 -14.58*** 4.39 
56-64 6.58** -28.79*** -0.68 -1.32 -19.92*** 2.92 
Kön
(Ref.grupp: Kvinna) 
Man -3.83*** 2.91** -12.01*** 17.41*** 1.25 -4.55** 
Civilstånd 
(Ref.grupp: Ensamst) 

      

Gifta/sammanboende -1.87 -9.13*** -4.64** -3.90* -2.23 -1.09 
Utbildning 
(Ref.grupp: Grundskola) 
Yrkesutb 4.79** 3.19* 4.70* 2.35 0.39 -2.77 
Student/real 8.98*** 5.58** 7.11** 0.69 0.27 -3.01 
Universitet 14.07*** 8.22*** 13.74*** -4.49 3.17 -9.93*** 
Klass 
(Ref.grupp: Arbetare) 
Tjm låg 4.88** -4.97** 0.02 -1.78 1.88 -4.49* 
Tjm mellan 3.10* 0.59 2.59*** 1.30 -1.86 -2.82 
Tjm hög 5.84** 1.29 3.00 -4.70 -0.33 -6.02* 
Klassid. 
(Ref.grupp: Arbetarid) 
Medelklass 8.16*** 5.97*** 3.29 2.59 6.41*** -0.43 
Indifferenta 6.45*** 2.14 0.72 -4.67* 3.21 -0.44 

      
Constant 19.59*** 38.33*** 49.87*** 23.63*** 70.97*** 43.09*** 
R2 0.25 0.36 0.16 0.14 0.10 0.04 



Tabell 7.6. Betydelsen av olika faktorer för deltagandet i typer av fritidsaktiviteter, linjär regression, b- 
koefficienter, år 2000

1 Kultur: Teater/musikal, opera/konsert, utställningar/museum, gå på restaurang och gå på bio. 
2 Nöje/ung: Gå på diskotek och gå på rock- popkonsert. 
3 Bok/info: Läsa böcker, gå på bibliotek, syssla med dator och delta i studiecirklar. 
4 Jakt/idrott: Jaga/fiska, gå på idrottsplats och idrotta. 
5 Nöje 1: Lyssna på CD mm och se på video. 
6 Sång/kyrka: Sjunga/musicera och gå i kyrkan. 
7 Nöje 2: Läsa veckotidning, läsa tidskrift och gå på dans. 

 Kultur1 Nöje/ung2 Bok/info3 Jakt/idrott4 Nöje15 Sång/kyrka
6

Nöje27

Ålder
(Ref.grupp: 20-25 år) 
26-35 3.48 -9.72*** 1.67 -4.48 -3.47 -4.34 2.17 
36-45 3.94* -23.85*** 3.84 -4.38 -14.63*** -2.59 1.88 
46-55 5.86** -31.30*** 2.57 -6.65** -19.48*** 3.32 4.40 
56-64 9.82*** -37.71*** 2.31 -8.78** -25.04*** 4.25 8.11**
Kön
(Ref.grupp: Kvinna) 
Man -3.79*** 1.87 -8.28*** 11.61*** -2.55 -10.06*** -6.57***
Civilstånd 
(Ref.grupp: Ensamst) 

       

Gifta/sammanboende -1.49 -7.67*** -2.43 5.68*** -2.31 1.96 -0.49 
Utbildning 
(Ref.grupp: Grundskola) 
Yrkesutb 6.31*** 3.11 8.06*** 1.80 1.95 6.05* 2.38 
Student/real 10.17*** 3.12 10.60*** -0.21 0.05 5.76* 2.94 
Universitet 13.86*** 1.97 15.90*** -1.24 -0.95 10.24*** 2.94 
Klass 
(Ref.grupp: Arbetare) 
Tjm låg 1.39 -2.68 1.80 4.09 -0.22 0.63 -1.18 
Tjm mellan 1.88 1.22 6.68*** 3.86 -2.07 1.07 -2.02 
Tjm hög 5.72** 3.49 3.68 -1.18 3.05 2.66 0.00 
Klassid. 
(Ref.grupp: Arbetarid) 
Medelklass 5.84*** 2.60 3.01 3.50 1.67 1.74 3.33* 
Indifferenta 3.68* -2.27 2.65 0.77 -1.11 2.51 1.20 
        
Constant 20.65*** 41.77*** 36.77*** 31.79*** 82.42*** 19.98*** 42.99*** 
R2 0.18 0.37 0.16 0.08 0.13 0.07 0.03 
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Om vi börjar med att titta på klassidentitetens betydelse för deltagande i de olika 
aktivitetstyperna de bägge åren framgår att den subjektiva klasstillhörigheten
främst är av betydelse för en av aktivitetstyperna, nämligen för den första som 
innefattar kulturaktiviteter och restaurang- och biobesök. Här visar sig personer 
med en medelklassidentitet vara de mest aktiva utövarna men även bland de 
indifferenta är deltagandet högre än vad de är för dem som anser sig tillhöra 
arbetarklassen. Att klasstillhörigheten har betydelse för deltagandet i dessa 
aktiviteter visar sig även genom signifikanta skillnader mellan klasskategorierna 
och där deltagandet blir som högst bland de högre tjänstemännen. De största 
skillnaderna i deltagande i dessa aktiviteter hittar vi dock bland olika utbild-
ningskategorier där deltagandet ökar med utbildningsnivå och därmed blir som 
högst bland personer med universitetsutbildning. Vidare visar sig även 
förväntade skillnader utifrån ålder och kön, på så sätt att kvinnor och äldre är 
aktivare utövare. Dessa resultat ligger i linje med dem som framkommit i 
tidigare studier. Vid kontroll för olika bakgrundsegenskaper framkom, i 
Bihagens och Katz-Gerros studie, att deltagandet i dessa typer av aktiviteter 
ökade med såväl klasstillhörigheten, utbildningsnivå och var högre bland 
kvinnor (Bihagen & Katz-Gerro 2000: 336-338).

Vad visar analyserna av klasstillhörighetens betydelse för deltagande i de 
aktivitetstyper som här studerats? För det första så har klassidentiteten främst 
betydelse för en av aktivitetstyperna, nämligen den som innefattar deltagande i 
kulturaktiviteter men även restaurang och biobesök. Utöver deltagandet i kultur-
aktiviteter framkommer skillnader vad gäller deltagandet i diverse nöjes- och 
ungdomsaktiviteter på så sätt att personer med en medelklassidentitet är mer 
aktiva. För den objektiva klasstillhörighetens del så uppvisas signifikanta 
skillnader på så sätt att deltagandet ökar för de flesta aktivitetstyper med 
klasstillhörigheten med undantag av att gå på dans och läsa veckotidningar där 
personer tillhörande arbetarklassen är de flitigaste utövarna. Ett annat tydligt 
resultat är de skillnader som finns mellan 1997 och 2000 där såväl den objektiva 
som subjektiva klasstillhörighetens betydelse för deltagande kommit att minska. 
Det är svårt att finna förklaringar till denna tydliga förändring som tycks skett på 
en relativt kort tid. En del förklaras säker av att aktiviteterna som tillfaller 
respektive aktivitetstyp skiljer sig något åt mellan åren.  

Könsskillnaderna visar sig på så sätt att männen är aktivare i jakt/fiske och 
idrottsåskådande medan kvinnorna är mer frekventa besökare på t ex kultur-
evenemang, läsa böcker och gå på dans. Den faktor som efter ålder visade sig 
vara av störst betydelse för dessa aktivitetstyper är utbildning där deltagandet 
ökar med utbildningsnivå för såväl, kultur, bok/info och musik. Att utbildning 
kan föra med sig en förändrad syn på kulturaktiviteter och även ett ökat 
deltagande har framkommit i tidigare studier. Ett tydligt exempel på detta finns i 
Mats Trondmans studie över arbetarklassbarns väg genom universitets-
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utbildningar där en internalisering av ”den bildade medelklassens livsstil” 
medförde såväl nya kulturvanor som smakpreferenser (Trondman 1994). 

För att återkoppla till de förväntade samband som presenterades inledningsvis så 
ger de resultat som framkommit i detta avsnitt ett stöd för att klassidentiteten har 
betydelse för just de aktiviteter som brukar benämnas finkulturella. I Wilskas 
studie sammanföll både ett högt spenderande och ett högt deltagande i 
kulturaktiviteter med en önskan om att delta i ännu större utsträckning. Bland 
dem som uttryckte en så kallad finkulturell livsstil var högutbildade ensam-
stående kvinnor som ansåg sig tillhöra medelklassen den aktivaste deltagar-
kategorin. Ett påfallande resultat av Wilskas studie var att den egenupplevda 
klasstillhörigheten bättre förklarade variationen i livsstilar än vad övriga socio-
ekonomiska faktorer gjorde, exempelvis utbildning. Klassidentitet tillsammans 
med inkomst och ålder visade sig vara viktiga faktorer för att inneha en så kallad 
materialistisk hedonistisk livsstil112, där unga höginkomsttagare vilka själva 
identifierade sig med den övre medelklassen var överrepresenterade. Slutsatsen 
av Wilskas studie var att varken identiteter eller livsstilar är helt fritt flytande 
och fragmentiserade utan fortfarande har en nära koppling till sociala strukturer 
även om dess betydelse kommit att minska (Wilska 2002). För de resterande 
aktivitetstyperna visade varken subjektiv eller objektiv klasstillhörighet på några 
större skillnader i deltagande vilket kan ses som ett stöd för klasstillhörighetens 
minskade betydelse för fritidsvanorna. Den sammanfattande bilden är dock den 
betydelse som framförallt ålder, kön och utbildningsnivå har för deltagandet i 
dessa typer av aktiviteter. Särskilt för utbildning framkommer tydliga skillnader 
för bok/info (bokläsande, bibliotek, studiecirklar och datoranvändning) där 
personer med universitetsutbildning är betydligt mer aktiva.

För att fördjupa oss i de aktiviteter där klassidentiteten visat sig vara av störst 
betydelse och där vad Bourdieu benämner klasshabitus kan vara en förklarande 
faktor till de högre klassernas deltagande ska nästa avsnitt behandla klass-
bakgrundens, klasstillhörighetens och klassidentitetens betydelse för deltagandet 
i dessa så kallade finkulturella aktiviteter. 

7.4 Klassidentitet och deltagande i finkultur 

Som vi kunnat se i föregående kapitel följs inte alltid den objektiva och 
subjektiva klasstillhörigheten åt; t ex är det ungefär hälften av dem som 

                                          
112 De som hade en materialistisk hedonistisk livsstil spenderade mer pengar på t ex: sociala aktiviteter och 
nöjen, film och musik, kläder, hemelektronik, skönhetsprodukter, nöjesresor och åt oftare ute på restaurang än 
den uppskattade ”medelkonsumenten” (Wilska 2002: 204-205).
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objektivt sett tillhör arbetarklassen som faktiskt anser sig tillhöra och känna 
samhörighet med arbetarklassen (d v s har arbetarklassidentitet). Utifrån denna 
diskrepans som kan uppstå mellan yttre/objektiv klasstillhörighet och subjektiv/-
egendefinierad klasstillhörighet väcks en intressant frågeställning med koppling 
till de frågor som skall tas upp i detta avsnitt. Huruvida man kan finna några 
skillnader i fritids- och kulturvanor mellan individer ur t ex arbetarklassen som 
identifierar sig med arbetarklassen i förhållande till de som identifierar sig med 
medelklassen113?

I detta avsnitt kommer såväl egen klass, klassbakgrund som klassidentiteten att 
användas för att studera skillnader i deltagande i de tre kulturaktiviteterna: 
opera, teater och utställningar/museum. Presentationen kommer att koncentreras 
till dessa tre aktiviteter för att mera ingående studera huruvida känslan av klass-
tillhörighet har betydelse för de aktiviteter som traditionellt förknippats med i 
huvudsak övre medelklassens/överklassens fritidsanvändning.  

7.4.1 Det mångfacetterade kulturbegreppet

I det dagliga livet är begrepp med efterföljande –kultur vanligt förekommande: 
’finkultur’, ’populärkultur’, ’masskultur’, ’skräpkultur’ för att bara nämna några. 
Det finns inga begränsningar i de antal kulturbegrepp som kommit att användas 
för att kategorisera vissa former av kulturella verksamheter och därigenom 
särskilja dem från andra former. Hur skall man då se på dessa begrepp och 
vilken betydelse har de i förhållande till synen på vad som ansens rätt eller fel, 
bra eller dåligt?  

Innan vi besvarar dessa frågor ska en diskussion föras om de dimensioner av 
kulturen som har kommit att benämnas ”finkultur” respektive ”populärkultur” 
eller ”masskultur”. Syftet med detta avsnitt är att problematisera dessa begrepp 
och försöka sätta dem i relation till synen på olika klassers deltagande i 
kulturella aktiviteter. Denna indelning är inte, som det kommer att visa sig, 
varken enkel eller oproblematisk. Avsnittet skall snarare förstås som ett försök 
att återge hur begreppen använts i det dagliga samtalet än som ett försök att ge 
en definition av begreppen som implicit skulle betyda att vissa aktiviteter inte 
skulle vara tillräckligt ”bra” eller ”fina” för att tillhöra den så kallade 
finkulturen. Även om syftet inte är att göra distinktioner mellan diverse 
aktiviteter och därmed säga vilka aktiviteter som är ”finkultur” respektive inte 
anser jag att denna diskussion är nödvändig. Detta eftersom dessa kategorier 

                                          
113 Denna frågeställning har tidigare undersökts i Torgny T Segerstedt och Agne Lundquist klassiska studie 
Människan i industrisamhället (del II, 1955).
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symboliserar bakomliggande värderingar som bl a finner sin grund i klass-
mässiga förhållanden. Här instämmer jag med Mark som betonar vikten av att 
utgå ifrån vilken betydelse strukturella faktorer har för preferenserna på kultur-
området snarare än att studera det omvända förhållandet; hur inneboende 
kvaliteter inom diverse kulturområden tilltalar olika grupper av utövare (Mark, 
2003: 320). Det intressanta är således inte vilka aktiviteter som tillhör respektive 
kategori utan de mekanismer som format denna dikotomi där ”finkulturen” 
förknippas med ”god smak” och ”rätt estetik” medan populärkulturen i mångt 
och mycket kommit att sammanföras med det motsatta. 

Klasstillhörighetens betydelse för kulturvanorna samt dess relation till 
indelningen av kulturella aktiviteter i olika ”kulturformer” har intresserat en 
mängd forskare. Sociologen Harald Swedner, som bl a har studerat fritids- och 
kulturvanornas samband med klasstillhörigheten, var den som först förde fram 
begreppet ”finkultur”114 i svensk forskning. Med begreppet ”finkultur” avser 
Swedner ”… den högreståndskultur som har en hög prestige i samhället i sin 
helhet men särskilt inom de kretsar och grupper som dominerar socialt, politiskt 
och ekonomiskt. Man kan med viss ironisk tillspetsning kalla denna för en 
finkultur” (Swedner 1971: 64). Även om denna kultur har sina rötter i de 
europeiska ländernas hovkultur och sin hemvist i samhällets övre sociala skikt 
så kommer ”finkulturen” att såväl upplevas, bedömas som klassificeras som 
något särskilt värdefullt av individer hemmahörande i andra sociala skikt. Men 
de individer som inte upplever sig ha de rätta smakerna och tillgångarna som är 
förknippade med den legitima finkulturen kan enligt Bourdieu uppleva en känsla 
av kulturell skam (Jönsson m fl. 1993:27). 

Detta medför således att uppfattningen av vilka aktiviteter som har prägel av att 
vara ”finkulturella” även kommer att delas av icke-utövarna. Samtidigt som 
uppfattningen av ”finkulturen” delas av alla sociala skikt kommer den att 
fungera särskiljande och socialt utestängande. Men Swedner menar också att 
begreppet kan användas för att definiera aktiviteter och företeelser som man tar 
avstånd från och inte känner någon samhörighet med. I detta fall får ”fin-
kulturen” snarare en ironisk innebörd (Ibid.: 64). Fastän det är problematiskt att 
använda begrepp som ’finkultur’ så anser jag samtidigt att det är betydelsefullt 
för att förstå hur vissa typer av aktiviteter tillskrivs ett högre värde än andra och 
därmed fungerar socialt utestängande för vissa grupper.  

Tillgången eller avsaknaden av tillgång till den legitima kulturen sammanhänger 
med typen och mängden av nedärvt och förvärvat kapital och främst med det 
Bourdieu benämner kulturellt kapital. Men, som Sven Nilsson uttrycker det i sin 

                                          
114 Det svenska begreppet finkultur motsvarar närmast av det internationellt använda begreppet ”high culture”. 
För diskussioner om finkultur och dess relation till populärkultur se bl a Herbert, J Gans (1974).  
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bok ”Kulturens vägar” är det kulturella kapitalets ”värde” beroende av vilken 
situation eller miljö individen befinner sig i: 

Det kulturella kapitalet är hårdvaluta, men samma valuta är inte gångbar på alla håll i 
samhället. Det finns internationellt giltiga konstvalutor, till exempel i Nobelprisklass, 
och det finns valutor som har bara begränsad giltighet, till exempel lokala versioner 
av rap och hip-hop.

(Nilsson 1999: 11) 

Teoretiskt sett skulle det kulturella kapitalet – till skillnad från det ekonomiska – 
kunna vara stort hos de allra flesta då värdet av konst, litteratur och kulturupp-
levelser inte torde minska bara för att de delas av många. Ändå tycks det 
kulturella och ekonomiska kapitalet följa ett liknande mönster i både volym, 
struktur och utveckling över tid där de kapitalstarka behåller sin position och 
kontroll över maktpositionerna samt definierar vad som är den legitima kulturen 
(Nilsson 1999: 35).

Intressant här är att se om, och i så fall hur, individer med samma klassbakgrund 
och samma objektiva klasstillhörighet skiljer sig åt i deltagande i dessa aktivi-
teter med avseende på vilken klasstillhörighet man själv tillskriver sig. I tabell 
7.7 ingår så kallade uppåtmobila individer, vilka har sin bakgrund i arbetar-
klassen och som själva tillhör medelklassen. Tabellen visar hur skillnader i 
upplevelsen av den egna klasstillhörigheten (klassidentiteten) sammanhänger 
med deltagande i de tre kulturaktiviteterna.  

Tabell 7.7. Deltagande i kulturaktiviteter bland individer med arbetarklassbakgrund och 
tillhörande medelklassen, fördelning efter klassidentitet, procent 

1997
Arbetarklassid 

1997
Medelklassid

2000
Arbetarklassid

2000
Medelklassid

Museum
Ja 50 74 49 77

(n) (46) (120) (47) (113)

Teater
Ja 40 68 38 75

(n) (45) (117) (47) (116)

Opera/kosert 
Ja 13 42 21 50

(n) (46) (118) (47) (112)

Anm: Samtliga skillnader är signifikanta på 5 %-nivån. 

Bland samtliga som har en bakgrund i arbetarklassen och själva tillhör medel-
klassen finns det en påfallande skillnad i kulturellt deltagande mellan individer 
med en arbetarklassidentitet och medelklassidentitet där de senare är betydligt 
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mer aktiva. Denna skillnad är som tydligast för teater där 38 procent med en 
arbetarklassidentitet är aktiva i förhållande till 75 procent bland individer med 
en medelklassidentitet (år 2000). Utöver att deltagandet skiljer sig åt bland 
individer vilka samtliga tillhör medelklassen men har olika klassidentitet så är 
denna skillnad intressant ur ytterligare en aspekt. Nämligen att de som å ena 
sidan har arbetarklassbakgrund, själva tillhör medelklassen och har en arbetar-
klassidentitet har ett lägre deltagande i dessa aktiviteter än vad personer som 
tillhör arbetarklassen har115. Å andra sidan uppvisar de med medelklassidentitet 
en aktivitetsgrad som överstiger deltagandet för medelklassen, vilket kan 
beskrivas som att de vilka kommer från arbetarklassen, tillhör medelklassen och
har sin identifikation i medelklassen blir mer ”medelklass” i sitt agerande än 
medelklassen116. Genom denna analys framgår klassidentitetens självständiga 
och påtagliga betydelse för deltagandet i finkulturella aktiviteter vilket bekräftar 
föreställningen att deltagandet inte bara handlar om vilken klass man kommer 
ifrån och vilken klass man objektivt sett tillhör utan till stor del även vilken klass 
man själv anser sig tillhöra och identifierar sig med.

Vad vi sett här är att om klassbakgrunden finns i arbetarklassen och den egna 
klasstillhörigheten är i medelklassen så medför en skillnad i den subjektiva 
klasstillhörigheten en skillnad i deltagande i dessa kulturaktiviteter. Men som 
det framkommit i tidigare undersökningar så anses även klassbakgrunden vara 
betydelsefull för deltagandet i kulturaktiviteter och för det kulturella kapitalet. 
Har klassidentiteten samma inverkan på deltagandet bland nedåtmobila, vilka 
har sin bakgrund i medelklassen men själva tillhör arbetarklassen? Får vi 
liknande resultat som i föregående tabell där deltagande är högre bland personer 
som anser sig till höra medelklassen så visar även detta på klassidentitetens 
samverkan med deltagandet. Om vi däremot inte ser några skillnader mellan 
individer med arbetarklassidentitet respektive medelklassidentitet så kan detta 
förstås och tolkas som att en bakgrund i medelklassen i detta fall är viktigare för 
det egna deltagandet.

                                          
115 För dessa analyser se tabell 7.4
116 Deltagandet för medelklassen för museum, teater och opera år 2000 var 76, 70 respektive 49 procent 
(resultaten visas ej i tabell). 
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Tabell 7.8. Deltagande i kulturaktiviteter bland individer med medelklassbakgrund och 
tillhörande arbetarklassen, fördelning efter klassidentitet, procent 

1997
Arbetarklassid 

1997
Medelklassid

2000
Arbetarklassid

2000
Medelklassid

Museum
Ja 57 57 67 68

(n) (97) (72) (42) (50)

Teater
Ja 37 63 55 59

(n) (95) (72) (42) (51)

Opera/kosert 
Ja 15 29 24 36

(n) (93) (70) (42) (50)

Anm: Skillnaderna för teater och opera/konsert är signifikanta på 5 %-nivån 1997.

Som framgår av tabell 7.8 är skillnaderna i deltagande för nedåtmobila med 
arbetarklassidentitet respektive medelklassidentitet betydligt mindre än vad som 
var fallet för de uppåtmobila. De största skillnaderna i deltagande mellan de 
subjektiva klasskategorierna finner vi för besök på teater och opera/konsert år 
1997. Vid en jämförelse med föregående tabell så framgår en intressant skillnad 
för de tre aktiviteterna år 2000, där deltagandet är högre för de nedåtmobila, 
detta oavsett klassidentitet, än vad det är för uppåtmobila. Detta tycks visa på att 
en medelklassbakgrund har en självständig inverkan på deltagandet i dessa 
kulturaktiviteter. Utifrån Bourdieu kan detta förklaras med det kulturella kapital 
som grundläggs under uppväxtåren, vilket b la ger en ökad förtrogenhet med 
kulturaktiviteter, medför att de som har sin bakgrund i medelklassen har ett 
högre deltagande i dessa aktiviteter i jämförelse med dem som själva tillhör 
medelklassen.

Som vi sett i detta avsnitt tycks klassidentiteten främst få betydelse för de 
uppåtmobila, där en tydlig skillnad i deltagande fanns mellan individer med 
arbetarklassidentitet respektive en medelklassidentitet. När det gäller de nedåt-
mobila så visade sig klassidentiteten ha en mindre betydelse vid sidan av klass-
bakgrunden där en bakgrund i medelklassen har större betydelse för det egna 
deltagandet än den egna klasstillhörigheten. Hur ska man då förklara dessa 
skillnader?  Ett synsätt är att klassidentiteten förutom att vara en ideologiskt 
laddad tillhörighet, vilket visat sig i tidigare avsnitt, även innefattar en kulturell 
komponent där vad Bihagen nämner en sekundär socialisation är en möjlighet 
(Bihagen 2000). Att färdas från arbetarklass till medelklass medför förutom en 
förändring i klasstillhörighet även en förändring i vanor. På så sätt införlivas en 
kulturell komponent, vad eller vilka aktiviteter som anses förknippade med 
medelklassen vilket förstärks eller försvagas beroende på vilken klass man själv 
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anser sig tillhöra. Har man å andra sidan med sig en förtrogenhet för den så 
kallade finkulturen genom uppväxtklassen väger den tyngre än vilken klass man 
anser sig tillhöra. Förutom en ideologisk komponent tycks det även finnas en 
mera kulturell sådan men där denna ter sig olika beroende på andra klass-
aspekter. Resultaten pekar dock på att klassidentiteten är en tillhörighet som på 
samma gång som den kan ha en självständig betydelse till största del är en 
tillhörighet som sammanflätas med andra tillhörigheter, där de andra klass-
benämningarna, klassbakgrund och objektiv klass, tillsammans har en inflytelse-
rik påverkan. 

I detta avsnitt har vi kunnat se att klassidentiteten har en inverkan på vilka 
aktiviteter man utför på sin fritid vilket till stor del sammanfaller med Bourdieus 
synsätt på hur olika sammansättningar av kapital och habitus resulterar i olika 
vanor och preferenser. I nästa avsnitt ska klasstillhörigheten studeras i förhållan-
de till ett begrepp vilket även det är relaterat till Bourdieus teori, nämligen 
socialt kapital.

7.5 Klasstillhörighet och socialt kapital

En betydande del av fritiden kan ägnas åt socialt umgänge i någon form; 
umgänge med familj, släktingar, arbetskamrater, vänner och bekanta. I detta 
avsnitt ska de sociala kontakterna ställas i relation till såväl den objektiva som 
subjektiva dimensionen av klasstillhörigheten. Att klassidentiteten inte alltid 
utgår ifrån objektiv klasstillhörighet är något som både denna och tidigare 
studier visat, vilket medför att känslan av klasstillhörighet även kan ta sin 
utgångspunkt i andra förhållanden. Ett sådant förhållande som kan tänkas 
påverka känslan av klassidentitet är det sociala umgänget vilka kan utgöra en 
slags normativ referensgrupp utifrån vilken man positionerar den egna 
subjektiva klasstillhörigheten.

Finns det skillnader vad gäller bekantskapskretsens utformning och karaktär 
mellan de olika subjektiva klasskategorierna? Är t ex en viss typ av kontakter 
mera vanligt bland personer med arbetarklassidentitet medan andra är mera för-
behållna individer med en medelklass eller övre medelklassidentitet? Vilken 
betydelse har den objektiva klasstillhörigheten för de sociala kontakterna? För 
att undersöka om klassidentiteten och klasstillhörigheten har något samband 
med typen av sociala kontakter skall några frågor angående vilka tillgångar det 
sociala umgänget är utrustade med studeras i detta avsnitt. 
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I Hodge och Treimans studie som utfördes 1967 framkom att klassidentiteten i 
lika stor utsträckning påverkades av vilken klasstillhörighet ens sociala 
kontakter hade (vänner, släktingar och grannar) som av den egna objektiva 
klasstillhörigheten (Hodge & Treiman 1968). Resultaten visade att sannolik-
heten att identifiera sig med överklassen eller övre medelklassen ökade i takt 
med att de så kallade högstatuskontakterna ökade. Slutsatsen av Hodge och 
Treimans studie var att: ”A person’s class identification depends as much on 
who he knows as on where he is in the class structure” (Hodge & Treiman 1968: 
547). Till skillnad från Hodge och Treiman fann Jackman & Jackman i sin 
studie från 1983 att de sociala kontakternas inflytande över klassidentiteten var 
marginella (att familjebakgrunden var viktigare än såväl den egna klass-
positionen som utbildningsnivån) (Jackman & Jackman 1983)117. Istället för att 
anta att det sociala umgänget (mätt som högstatuskontakter) har en självständig 
betydelse för den egna klassidentiteten menar Jackman & Jackman att statusen
hos ens sociala umgänge i större utsträckning sammanhänger med den egna 
objektiva statusen mätt som objektiv klasstillhörighet, inkomst och utbildnings-
nivå (Jackman & Jackman 1973).

Till skillnad från ovannämnda studier kan vi i denna studie inte veta klasstill-
hörigheten hos det sociala umgänget men i materialet finns tillgång till några 
frågor angående vilka praktiska, ekonomiska och kunskapsmässiga resurser som 
ens sociala umgänge är utrustade med. Hur kan man se på sambandet mellan 
objektiv klasstillhörighet, klassidentitet och sociala tillgångar? Och är det rimligt 
att tänka sig att de tillgångar vilka ens sociala kontakter är utrustade med kan 
påverka den egna känslan av klasstillhörigheten?

Här kan riktningen på sambandet tänkas gå i bägge riktningar, d v s att klass-
identiteten påverkas av det sociala kapitalet som att den klasskategori man 
känner tillhörighet med stimulerar till att vissa typer av kontakter prioriteras och 
etableras, vilket visualiseras i nedanstående figur. 

Klass   Socialt kapital  Klassidentitet 

Figur 7.1. Förhållandet mellan klass, klassidentitet och socialt kapital. 

                                          
117 I denna undersökning visade sig klasstillhörigheten vara den viktigaste förklaringsfaktorn till klassidentiteten 
(arbetarklassidentitet och medelklassidentitet). 
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7.5.1 Socialt kapital 

Utgångspunkten i detta avsnitt tas i Bourdieus begrepp socialt kapital. Med 
socialt kapital avser Bourdieu investeringar i sociala kontakter, vilka sker 
medvetet eller omedvetet, och som kan vara gynnsamma för individen i nu-
varande och/eller kommande situationer (Bourdieu 1986: 249). Genom att 
individen utvecklar ett kontaktnät av personer med särskilda förmågor så kan 
deras sammantagna förmågor utgöra ett slags tillgångar, d v s socialt kapital,
som gruppens alla medlemmar kan dra nytta av (Broady 1991: 177-179). 

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
the possession of a durable network of more ore less institutionalized relationships of 
mutal acquaintance and recognition – or in other words, to memership in a group –
which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned 
capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various senses of the word 

(Bourdieu 1986: 248-249) 

Dessa kontaktnät kan vara av skilda slag och finna sin utgångspunkt i 
exempelvis släktrelationer, vänskapskretsar och studiekamrater (Broady 1990). 
Denna kapitalform skiljer sig således från det symboliska kapitalet genom dess 
materialitet och omedelbara förankring i reella personer (Gesser 1996: 20-21). 
Även om Bourdieus kapitalbegrepp, och däribland även socialt kapital, är mer 
metaforiska än analytiskt verkbara begrepp (Schuller, Baron & Field 2000: 5) så 
är syftet här att använda mig av socialt kapital för att sätta olika typer av sociala 
kontakter i relation till klasstillhörigheten. Detta då det enligt Bourdieu för-
väntas vara skillnader mellan olika klasskategorier vad gäller såväl mängden, 
sammansättningen som hur kapitaltyperna förändras över tid (Bourdieu 1984: 
114). Bland dessa typer av kapital utgör således det sociala kapitalet en form 
som tillsammans med övriga kapitalformer kastar ljus över den sociala världens 
struktur och funktion. 

Hur förhåller sig dessa sociala tillgångar till känslan av klasstillhörighet? I 
följande framställning skall förhållandet mellan subjektiv klasstillhörighet och 
socialt kapital studeras med hjälp av fyra frågeställningar där individen får 
uppge huruvida de har någon personlig bekant som: a) kan bistå med hantverks-
hjälp (t ex bygga, måla, sy, klippa håret), b) köpa eller skaffa varor förmånligare 
än i vanliga affärer, c) kan låna ut en större summa pengar118, d) få hjälp med 
sakkunskap (t ex medicinsk, ekonomisk, juridisk eller annan). Särskilt den sista 
frågeställningen skulle utifrån Bourdieus teori vara betydelsefull för det sociala 
                                          
118 Här bör nämnas att ingen exakt summa angivits, så vad som är en större summa pengar bygger på subjektiva 
bedömningar. Detta torde dock inte vara något problem då det inte är summan i sig som är det centrala utan 
huruvida man har någon bekant som kan bistå en med hjälp då de egna medlen tryter. Om det ges en definition 
av vad som är en större summa pengar så är risken att klasskillnaderna blir större än vad som är fallet då frågan 
utgår från deras egna föreställningar och ekonomiska förutsättningar.  
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kapitalet; d v s att ha vänner och bekanta som har områdesspecifik kompetens 
som kan vara fördelaktigt för den nuvarande eller framtida situationen. Det är 
även här vi kan förvänta oss den största skillnaden mellan olika subjektiva klass-
kategorier, där sociala tillgångar i form av hjälp med sakkunskap ökar med 
klassidentiteten och borde bli som högst hos personer med en identifikation i 
den övre medelklassen. Vad gäller övriga typer av kontakter är de förväntade 
sambanden inte lika klara utan får uppenbara sig längre fram.

Frågan som inledde de fyra delfrågorna löd: ”Det händer ju ibland att man 
behöver hjälp med olika saker. Har du någon personlig bekant eller närstående 
som du lätt skulle kunna få hjälp av med följande saker?” Det bör nämnas att de 
frågor som här studeras inte på något sätt kan sägas fånga den huvudsakliga 
innebörden av begreppet socialt kapital, utan snarare utgöra några tänkbara 
indikatorer på en individs totala sociala kapital.  

Tabell 7.9. Sociala kontakter efter klassidentitet, procent 

Arb.klassid Medelklassid Övremed.
klassid

Indifferenta

År -97 -00 -97 -00 -97 -00 -97 -00
Hantverkshjälp 

Ja 75 77 80 84 76 75 77 76
Nej 25 23 20 16 24 25 23 24

Köpa billigare varor 
Ja 38 - 44 - 59 - 40 -

Nej 62 - 56 - 41 - 60 -
Låna större summa pengar 

Ja 31 40 49 56 57 66 43 49
Nej 69 60 51 44 43 34 57 51

Sakkunskap
Ja 37 48 65 67 86 80 58 58

Nej 63 52 35 33 14 20 42 42
(n) 434 365 498 536 108 94 244 223
Anm: Där uppgifter saknas markeras med tecknet –  

Som framgår av tabell 7.9 förekommer relativt stora skillnader mellan individer 
med olika klassidentitet i fråga om deras sociala kontaktnät. Tillgång till 
hantverkshjälp är den formen av sociala kontakter som är mest jämnt fördelat 
mellan de olika klasskategorierna även om det finns signifikanta klasskillnader 
år 2000 där personer med medelklassidentitet något oftare har tillgång till denna 
typ av kontakt. Tillgången till de tre andra kontakttyperna följer tydligt den 
subjektiva klasstillhörigheten där tillgången är som lägst hos individer med en 
arbetarklassidentitet för att sedan öka bland de med medelklassidentitet och 
slutligen bli som högst hos individer med övre medelklassidentitet. Det är 
intressant att så många med övre medelklassidentitet anser sig ha möjlighet att 
via kontakter kunna köpa eller skaffa sig varor förmånligare än i vanliga butiker, 
men vad vi inte kan se är i vilken utsträckning de faktiskt nyttjar denna förmån.  
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Skillnaden mellan de subjektiva klasskategorierna blir tydligast i fråga om att ha 
tillgång till sakkunskaper och denna skillnad går i förväntad riktning. Tydligast 
framkommer dessa skillnader år 1997 där 37 procent av de med arbetarklass-
identitet hade denna tillgång i jämförelse med 86 procent hos de med övre 
medelklassidentitet, vilket bekräftar antagandet som formulerades inledningsvis. 
Utifrån Bourdieu är det troligt att det är den senare typen av sociala kontakter 
som skulle kunna vara av störst betydelse för att tillskansa sig sociala fram-
gångar; i form av utbildning, yrkesposition, ekonomisk situation mm, det vill 
säga för att konverteras till andra kapitaltyper. Även om vi inte vet vilka former 
av sakkunskap det gäller (juridisk, ekonomisk, medicinsk eller annan) så ger 
resultaten likväl en tydlig fingervisning om en snedfördelning, av tillgångar till 
sakkunskap, mellan de olika subjektiva klasskategorierna. Då personer med en 
övre medelklassidentitet ofta har en högre utbildning så är det rimligt att tänka 
sig att dessa typer av kontakter grundläggs under utbildningsåren vilket kan 
förklara den höga andelen hos denna grupp. Vidare är det ett rimligt antagande 
att stora delar av det sociala umgänget oftast återfinns inom samma, eller när-
liggande, klass119.

Det framkommer också en del intressanta skillnader mellan åren. För det första 
är tillgången till sociala kontakter som kan bistå en genom att låna en större 
summa pengar som lägst år 1997, detta bland samtliga klasskategorier. En 
tänkbar förklaring till detta, som hänger samman med tidigare diskussioner, kan 
vara den förändrade sociala och ekonomiska situation som skedde åren innan 
(ökad arbetslöshet, nedskärningar mm) och vars effekter blev kännbara för 
många under denna tidsperiod. Även om man inte drabbats själv så är det 
möjligt att flera i ens bekantskapskrets berörts samtidigt som oron för den egna 
ekonomiska situationen var påtaglig. Trots att det också verkat ha drabbat 
individer med en övre medelklassidentitet så hade majoriteten av dessa fort-
farande denna typ av sociala tillgång. Likaså i fråga om tillgång till sakkunskap 
framkom skillnader mellan åren, där tillgången var som lägst bland de med 
arbetar- och medelklassidentitet 1997 och samtidigt som högst hos dem med 
övre medelklassidentitet. 

Av resultaten framgår att det finns tydliga skillnader i fråga om sociala 
tillgångar mellan de subjektiva klasskategorierna, men vad vi än så länge inte 
vet är om det finns andra faktorer som ålder, kön, utbildning etc vilka bättre kan 
                                          
119 I föreliggande material finns även en fråga som avser vem eller vad man känner mest samhörighet med och 
där de svarande har fått uppge max tre av de uppräknade alternativen. Av dem som uppgivit att de känner mest 
samhörighet med sina arbetskamrater återfinns en större andel bland mellan- och högre tjänstemän där 41 
respektive 43 procent uppgivit detta alternativ medan motsvarande andel bland arbetare och lägre tjänstemän var 
33 respektive 34 procent. I materialet som insamlades 1997 fanns en fråga angående i vilken utsträckning man 
umgås med sina arbetskamrater på fritiden och även där framkom klasskillnaderna på liknande sätt där de högre 
tjänstemännen i större utsträckning umgås med sina arbetskamrater än vad övriga klasskategorier gör (71 procent 
för högre tjänstemän och 60 procent för arbetare, resultat ej i tabell). Det är således möjligt att det är via detta 
umgänge som en del av skillnaderna i socialt kapital mellan klasskategorierna kan finna sin förklaring. 
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förklara dessa skillnader. För att ta reda på vilka faktorer som förklarar mest av 
skillnaderna i sociala tillgångar skall därför en multivariat analys utföras där vi 
studerar klassidentitetens betydelse efter konstanthållning för andra tänkbara 
egenskaper120. Rangordningen på betakoefficienterna visar på den relativa 
betydelsen som respektive variabel har i förklaringen av variationen i den 
beroende variabeln, i dessa fall då övriga förklaringsvariabler hålles kons-
tanta121. De justerade avvikelserna som presenteras för varje variabelkategori 
visar kategorins avvikelse i förhållande till det gemensamma medelvärdet 
(Grand Mean) uttryckt i enheten procent. 

                                          
120 Då det inte framkom några signifikanta skillnader mellan de subjektiva klasskategorierna vad gäller tillgång 
till hantverkshjälp kommer denna typ av tillgång inte att presenteras i tabellen. 
121 Desto högre betakoefficient desto högre förklaringsvärde har variabeln i förklaringen av variationen i den 
beroende variabeln. Det finns vissa problem att jämföra betydelsen mellan kvalitativt olika variabler, (huruvida 
det t ex betyder mera att vara ung/gammal eller grundskoleutbildad/universitetsutbildad). Detta är dock inget 
problem som är unikt för MCA analyser.  
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Tabell 7.10. Sociala kontakter 1997 och 2000,  MCA-analyser, Beta-koefficienter 
1997 2000 

Köpa varor Låna pengar Sakkunskap Låna pengar Sakkunskap 

Grand Mean: 0,42 0,42 0,56 0,50 0,60 
Ålder  

Beta: 0,15*** 0,29*** 0,15*** 0,29*** 0,17*** 
20-25 0,12 0,15 0,13 0,21 0,19 
26-35 0,06 0,16 0,04 0,07 0,03 
36-45 0,00 0,03 0,03 0,06 -0,02 
46-55 -0,05 -0,15 -0,06 -0,06 -0,03 
56-64 -0,13 -0,19 -0,12 -0,28 -0,12 
Kön      

Beta: 0,13*** 0,04 0,06* 0,10*** 0,05
Man 0,07 -0,02 -0,03 -0,06 -0,03 
Kvinna -0,06 0,02 0,03 0,04 0,02 
Utbildning 

Beta: 0,05 0,08 0,12** 0,05 0,10* 
Folk/grundsk -0,02 -0,07 -0,12 0,01 -0,10 
Yrkesutb 0,03 0,03 0,03 -0,02 0,01 
Student/real -0,01 0,03 -0,02 0,05 0,00 
Universitet -0,02 -0,02 0,05 -0,01 0,05 
Klass 

Beta: 0,08 0,08 0,11 0,11* 0,14** 
Arbetare 0,02 -0,01 -0,05 -0,02 -0,06 
Tjm låg 0,02 0,07 0,01 -0,08 -0,02 
Tjm mellan 0,00 -0,05 0,04 0,03 0,03 
Tjm hög -0,09 0,03 0,08 0,10 0,13 
Klassid. 

Beta: 0,17*** 0,17*** 0,22*** 0,13** 0,13** 
Arbetarklass -0,08 -0,10 -0,13 -0,09 -0,08 
Medelklass 0,05 0,07 0,06 0,04 0,04 
Öv medelkl 0,20 0,13 0,23 0,12 0,13 
Indifferenta -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 
R2 0,06 0,14 0,15 0,12 0,11 

Anm: På grund av tomma celler kunde inte interaktionseffekter beräknas. 
Signifikans: ***=0,001-nivån; **=0,01-nivån; *=0,05-nivån 

Vid konstanthållning för övriga faktorer visar sig klassidentiteten fortfarande 
som betydelsefull för de sociala ”kontakttyper” som här studeras. För 1997 var 
klassidentiteten den, av de i modellen ingående variablerna, som bäst förklarade 
skillnaderna i tillgångar till bekanta som kan bistå med sakkunskap och hjälpa 
en att köpa varor billigare än i vanliga affärer. Skillnaderna mellan klass-
identitetskategorierna, vid kontroll för övriga variabler, blir som störst mellan 
arbetarklassidentitet och övre medelklassidentitet för tillgång till sakkunskap. 
Där är det 43 procent bland de förra och 79 bland de senare som anser sig ha 
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denna form av bekantskap och skillnaderna är i stort sett likadana som innan 
kontrollen för övriga variabler. När det gäller att låna en större summa pengar 
visade sig inte helt oväntat ålder vara den faktor som hade störst förklarings-
värde och där det var de yngre som i störst utsträckning ansåg sig ha denna 
möjlighet122. Även här framkom signifikanta skillnader mellan klassidentitets-
kategorierna; där möjligheten att låna en större summa pengar var som lägst hos 
individer med arbetarklassidentitet (32 procent) och som högst bland de som 
identifierade sig med den övre medelklassen (56 procent).

Resultaten från undersökningen som utfördes år 2000 följer i många avseenden 
samma mönster som 1997 men med några ändringar; att det även finns 
signifikanta skillnader mellan de objektiva klasskategorierna för bägge former 
av tillgångar. Att via bekantskapskretsen ha tillgång till sakkunskap är något 
mera beroende av den objektiva klasstillhörigheten än den subjektiva klasstill-
hörigheten. När det gäller klassidentitetens betydelse kan man skönja ett något 
utjämnande av skillnaderna även om mönstret mellan kategorierna är detsamma 
som 1997.  

Som tidigare nämnts kan klassidentiteten både vara en oberoende och beroende 
variabel och där det inte alltid är självklart att klassidentiteten påverkar ett utfall 
utan sambandet kan även gå i den andra riktningen. Snarare än att säga att klass-
identiteten påverkar ens sociala kontakter är det mera rimligt att tänka sig att 
sambandet kan gå i bägge riktningarna; där såväl umgänget ”väljs” utifrån klass-
identiteten som att det sociala umgänget bidrar till vilken klass en individ känner 
samhörighet med. Då frågorna som behandlats i detta avsnitt inte kan fånga in 
en individs sociala kontakter i en vidare mening är detta förhållande svårt att 
undersöka i denna studie men det är sannolikt inget orimligt antagande att så 
skulle kunna vara fallet.

Resultaten i detta avsnitt visar att klassidentiteten även hänger samman med 
vilka tillgångar ens sociala umgänge kan bistå med och att skillnaderna på ett 
tydligt sätt följer ett mönster där de med arbetarklassidentitet i lägst utsträckning 
anser sig ha dessa sociala tillgångar. Vad denna snedfördelning kan föra med sig 
i förlängningen i form av livschanser etc kan vi inte utifrån dessa begränsade 
analyser dra några slutsatser om. Men att ha bekanta som kan hjälpa en vid 
ekonomiska bekymmer eller i form av att bistå med sakkunskap torde i alla fall 
upplevas som en form av social trygghet. Vidare visade sig genom konstant-
hållning för andra faktorer att klassidentiteten framstod som mera betydelsefull 
än den objektiva klasstillhörigheten och i många fall viktigare än övriga 
faktorer. Detta behöver, i linje med tidigare slutsatser, inte tolkas som att den 

                                          
122 En tänkbar förklaring till att det är de yngre som i störst utsträckning upplever sig ha möjlighet att låna pengar 
torde vara att det i huvudsak är föräldrarna som utgör denna typ av kontakt.  
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objektiva klasstillhörigheten helt saknar betydelse utan snarare att dess effekt 
överförs och transformeras via den egenupplevda klasstillhörigheten.

Att klassidentiteten har en substantiell betydelse för vissa typer av sociala 
attityder, inställningar till hur makt och inflytande fördelas i samhället, 
materiella tillgångar, hur fritiden värderas i förhållande till andra centrala arenor, 
utövandet av aktiviteter på den egna fritiden samt sociala kontakter har fram-
kommit i de avsnitt som hitintills behandlats. I följande kapitel ska utöver en 
sammanfattning av studiens centrala slutsatser en diskussion föras över vilken 
betydelse klassidentiteten kan ha i ett framtida perspektiv. Klassidentiteten har 
haft en central betydelse för en rad områden i livet men kan vi även i fort-
sättningen förvänta oss klasstillhörigheten som en källa för identitet och 
samhörighet? 
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APPENDIX 7 

APPENDIX 7a 

Tabell 7a i: Vad som ger livet mest mening efter klasstillhörighet, 1993-2000, procent 

Arbetare Lägre
tjänstemän

Mellan- 
tjänstemän

Högre
tjänstemän

År -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 
Arbetet 7 3 3 7 2 3 7 1 5 10 9 4
Fritiden 15 11 11 10 6 5 6 8 5 3 5 8
Hemlivet 36 20 25 34 18 21 35 15 26 30 15 16
Arbete + fritid 8 7 3 11 9 5 8 12 5 13 5 7
Fritid + hemliv 12 21 28 13 18 30 10 17 19 10 6 17
Arbete + hemliv 22 15 13 25 21 11 34 17 15 36 33 23
Alla tre - 23 18 - 26 26 - 29 26 - 27 26

(n) 658 511 466 192 186 175 271 262 263 146 154 161 

Tabell 7a ii: Vad som ger livet mest mening efter klassidentitet, 1993-2000, procent

Arbetarklassid Medelklassid Övre
medelklassid Indifferenta

År -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 -93 -97 -00 
Arbetet 8 2 5 8 2 3 19 4 7 7 8 7
Fritiden 12 9 12 9 7 7 12 12 7 16 13 7
Hemlivet 36 19 23 34 18 23 23 12 20 31 16 22
Arbete + fritid 8 8 4 9 9 4 9 5 4 8 8 4
Fritid + hemliv 13 21 24 14 18 24 5 6 14 12 17 26
Arbete + hemliv 23 17 15 26 19 15 33 27 23 27 18 13
Alla tre - 24 18 - 28 24 - 34 23 - 20 21

(n) 215 412 351 303 484 525 43 106 94 153 228 209 
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APPENDIX 7b 

Tabell 7b: Upplevelsen av den ekonomiska situationen, år 2000, procent 

Mycket 
högre

Något högre Något lägre Mycket 
lägre

Ingen
förändring

Klassidentitet:**
Arbetarklassid. 4 29 13 8 45
Medelklassid. 8 37 9 4 42
Övre medelklassid 16 32 8 4 40
Indifferenta 4 26 11 10 50
Klass:***
Arbetare 4 27 11 9 50
Lägre tjm. 5 36 8 3 48
Mellan tjm. 9 39 12 6 34
Högre tjm. 15 35 9 3 38

Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 01-nivån; *=0, 05-nivån
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APPENDIX 7c

Tabell 7c: Deltagande i fritidsaktiviteter och klasstillhörighet, år 2000 procent

Arbetare Lägre tjm Mellan tjm Högre tjm 

Studiecirklar:
Ja, ofta 5 5 8 6
Ja, någon gång 30 32 43 34
Nej, har inte tid 19 18 26 30
Nej, har inte råd 3 2 - -
Nej, har inget intresse 31 26 15 18
Nej, pga dålig hälsa 1 1 - 1
Nej, pga annat skäl 12 15 7 11

Läsa böcker: 
Ja, ofta 37 51 59 58
Ja, någon gång 39 38 33 33
Nej, har inte tid 8 5 5 6
Nej, har inte råd - - - -
Nej, har inget intresse 15 5 3 2
Nej, pga dålig hälsa - - - 1
Nej, pga annat skäl 2 1 1 1

Gå på bio:
Ja, ofta 8 5 6 9
Ja, någon gång 66 72 79 73
Nej, har inte tid 7 7 5 8
Nej, har inte råd 4 2 3 1
Nej, har inget intresse 10 9 5 4
Nej, pga dålig hälsa - - - 1
Nej, pga annat skäl 5 5 2 4

Gå på bibliotek:
Ja, ofta 18 14 30 20
Ja, någon gång 48 57 51 55
Nej, har inte tid 4 2 5 8
Nej, har inte råd - - - -
Nej, har inget intresse 24 18 7 7
Nej, pga dålig hälsa 1 - - 1
Nej, pga annat skäl 5 10 7 9
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APPENDIX 7d 

Tabell 7d i: Faktoranalys av fritidsaktiviteter 1993. (Faktorladdningar efter varimax rotation. 
Faktorladdningar !  0,40 markerade med fet stil. Dikotomiserade variabler.) 

Aktivitet Kultur Nöje/
idrott

Sång/
kyrka

Jakt/träd
gård Nöje

1. Läsa böcker 0,70 0,03 -0,02 -0,16 0,10
2. Gå på bibliotek 0,66 0,05 0,23 -0,03 0,05
3. Gå på teater/konsert/utst./museum 0,56 0,37 0,07 0,06 -0,17
4. Läsa veckotidningar, tidskrifter  0,44 -0,06 -0,14 0,21 0,36
5. Gå på restaurang eller dans -0,09 0,72 -0,05 -0,01 0,18
6. Gå på bio 0,20 0,71 0,03 -0,13 0,11
7. Idrotta 0,09 0,57 0,08 0,09 0,01
8. Sjunga i kör, spela teater -0,09 0,06 0,80 -0,13 0,17
9. Gå i kyrkan 0,23 -0,03 0,60 0,21 -0,07
10. Studiecirkel eller kurser 0,29 0,24 0,34 0,15 -0,30
11. Sköta trädgård 0,08 -0,07 0,20 0,74 -0,16
12. Jaga/fiska -0,16 0,08 -0,11 0,71 0,21

0,7113. Se på video 0,01 0,13 -0,05 0,13
0,5814. Lyssna på musik, CD mm 0,10 0,16 0,18 -0,13

Faktorernas eigenvalue 2,28 1,47 1,28 1,07 1,01
Förklarad varians (50,8%) 16,3 10,5 9,1 7,7 7,2

Tabell 7d ii: Faktoranalys av fritidsaktiviteter 1997. (Faktorladdningar efter varimax rotation. 
Faktorladdningar !  0,40 markerade med fet stil. Dikotomiserade variabler) 

Aktivitet Kultur Nöje1 Kultur/i
drott

Nöje 2 Jakt Nöje 3 

1. Gå på teater/musikal 0,80 0,03 0,07 0,02 -0,06 0,10
2. Gå på opera/konsert 0,70 0,02 0,15 0,05 -0,13 -0,12
3. Gå på utställningar/museum 0,63 -0,13 0,29 0,08 0,03 -0,10
4. Gå på restaurang 0,49 0,35 -0,16 0,13 0,03 0,33
5. Gå på bio 0,46 0,49 0,06 0,16 -0,03 -0,01
6. Gå på diskotek -0,28 0,70 0,05 0,15 0,00 0,10
7. Gå på rock/popkonsert 0,16 0,67 0,07 0,04 0,07 -0,06
8. Gå på bibliotek 0,08 -0,03 0,71 0,17 -0,11 -0,10
9. Sjunga/musicera 0,08 0,09 0,60 -0,05 0,13 0,01
10. Läsa böcker 0,20 0,02 0,48 0,28 -0,35 0,00
11. Idrotta 0,11 0,28 0,41 -0,12 0,24 0,23
12. Gå i kyrkan 0,31 -0,31 0,36 -0,10 0,08 0,29
13. Läsa tidskrifter 0,13 -0,22 0,11 0,69 -0,04 0,11
14. Se på video -0,05 0,25 0,25 0,56 0,10 -0,07
15. Lyssna på CD mm. 0,10 0,21 0,21 0,51 0,04 0,05
16. Syssla med dator 0,31 0,16 0,16 0,37 0,16 -0,34
17. Jaga/fiska -0,07 -0,10 -0,10 0,06 0,77 -0,08
18. Gå på idrottsplats -0,03 0,17 0,17 0,08 0,62 0,20

0,7019. Gå på dans 0,06 0,06 0,06 -0,06 0,27
0,6020. Läsa veckotidningar -0,13 -0,04 -0,04 0,39 -0,20

Faktorernas eigenvalue 3,04 1,93 1,44 1,36 1,15 1,04
Förklarad varians (49,9 %) 15,2 9,7 7,2 6,8 5,8 5,2
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Tabell 7d iii: Faktoranalys av fritidsaktiviteter 2000. (Faktorladdningar efter varimax rotation. 
Faktorladdningar !  0,40 markerade med fet stil. Dikotomiserade variabler) 

Aktivitet Kultur Nöje 1 Bildn Jakt/
idrott

Sång/
kyrkaNöje 2 Nöje 3 

1. Gå på teater/musikal 0,75 0,00 0,10 0,03 -0,12 0,17 0,04
2. Gå på opera/konsert 0,71 0,05 0,15 -0,11 -0,09 0,28 -0,07
3. Gå på utställningar/museum 0,61 -0,19 0,35 0,06 -0,03 0,05 -0,02
4. Gå på restaurang 0,56 0,21 -0,15 0,15 0,25 -0,14 0,20
5. Gå på bio 0,52 0,33 0,10 0,03 0,32 -0,12 0,08
6. Gå på diskotek -0,11 0,72 -0,02 0,08 0,17 -0,07 0,15
7. Gå på rock/popkonsert 0,32 0,67 0,04 0,01 0,09 0,08 -0,10
8. Läsa böcker 0,20 -0,03 0,62 -0,20 0,08 0,06 0,18
9. Gå på bibliotek 0,16 -0,13 0,55 -0,01 0,17 0,13 0,14
10. Syssla med dator -0,04 0,37 0,53 0,18 0,13 -0,14 -0,18
11. Delta i studiecirkel 0,12 0,18 0,49 0,12 -0,24 0,38 0,11
12. Jaga/fiska -0,16 0,03 0,05 0,71 -0,05 0,04 -0,10
13. Gå på idrottsplats 0,08 0,18 -0,24 0,59 0,05 0,15 0,07
14. Idrotta 0,28 -0,10 0,15 0,57 0,16 -0,13 0,10
15. Lyssna på CD mm. 0,03 0,04 0,04 0,00 0,73 0,12 0,01
16. Se på video -0,04 0,20 0,12 0,08 0,64 0,05 0,06
17. Sjunga/musicera 0,07 0,04 0,08 -0,05 0,27 0,70 -0,05
18. Gå i kyrkan 0,18 -0,36 0,13 0,14 0,02 0,56 0,12

0,7719. Läsa veckotidning -0,11 0,04 0,08 -0,09 0,05 0,11
0,6020. Läsa tidskrift 0,26 -0,07 0,26 0,10 0,09 -0,15
0,4121. Gå på dans 0,10 0,29 -0,15 0,27 -0,19 0,38

Faktorernas eigenvalue 3,31 1,98 1,43 1,37 1,12 1,08 1,00
Förklarad varians (53,7 %) 15,8 9,4 6,8 6,5 5,3 5,1 4,8

184



APPENDIX 7e 

Tabell 7e i: MCA analys över deltagande i fritidsaktiviteter, 1993 (beta-koefficienter) 

1993 Ålder Kön Klass Klassid. Civilst. Utbildn. R2

Bibliotek ,15 ,29 ,11
Bio ,29 ,12 ,10 ,08 ,17
Dans/Restaurang ,27 ,13 ,11
Fiska/Jaga ,12 ,41 ,15 ,20
Idrotta ,15 ,05
Kyrka ,21 ,12 ,09 ,08
Lyssna på musik ,15 ,05
Läsa böcker ,13 ,18 ,13 ,09
Läsa tidskrifter mm ,02
Se på video ,26 ,13 ,10
Sjunga, musicera ,13 ,13 ,05
Studiecirkel ,10 ,04
Teater, museum mm ,13 ,10 ,19 ,12
Trädgård ,14 ,33 ,18

Tabell 7e ii: MCA analys över deltagande i fritidsaktiviteter, 1997 (beta-koefficienter)

1997 Ålder Kön Klass Klassid. Civilst. Utbildn. R2

Bibliotek ,14 ,19 ,06
Bio ,15 ,11 ,16 ,06 ,15 ,13
Dans ,15 ,09 ,07 ,13 ,05
Diskotek ,52 ,07 ,11 ,19 ,37
Fiska/jaga ,29 ,10 ,08 ,13
Idrotta ,11 ,05
Idrottsåskådare ,26 ,08
Kyrka ,27 ,11 ,12 ,10
Lyssna på musik ,16 ,04
Läsa böcker ,19 ,07 ,12 ,08
Läsa tidskrifter ,14 ,04
Läsa veckotidning ,11 ,03
Museum ,21 ,06 ,11 ,16 ,13
Opera/konsert ,17 ,12 ,16 ,06 ,21 ,19
Restaurang ,16 ,13 ,07
Rock/pop konsert ,33 ,08 ,14 ,13 ,18
Se på video ,24 ,07 ,06
Sjunga, musicera ,14 ,04
Syssla med dator ,17 ,11 ,20 ,21 ,06 ,19
Teater/musikal ,24 ,14 ,19 ,14 ,19
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Tabell 7e iii: MCA analys över deltagande i fritidsaktiviteter, 2000 (beta-koefficienter) 

2000 Ålder Kön Klass Klassid. Civilst. Utbildn. R2

Bibliotek ,14 ,16 ,07
Bio ,15 ,15 ,07
Dans ,18 ,04
Diskotek ,57 ,08 ,13 ,39
Fiska/jaga ,28 ,11 ,10
Idrotta ,11 ,03
Idrottsåskådare ,11 ,19 ,09 ,11 ,07
Kyrka ,26 ,16 ,07 ,11
Lyssna på musik ,14 ,08 ,03
Läsa böcker ,13 ,26 ,18 ,15
Läsa tidskrifter ,13 ,03
Läsa veckotidningar ,11 ,18 ,06
Museum ,29 ,19 ,15
Opera/konsert ,18 ,15 ,11 ,09 ,23 ,17
Restaurang ,10 ,12 ,05
Rock/pop konsert ,34 ,12 ,15
Se på video ,21 ,05
Sjunga, musicera ,16 ,06
Studiecirkel ,16 ,15 ,09 ,07
Syssla med dator ,25 ,09 ,16 ,08 ,13 ,15
Teater/musikal ,25 ,11 ,11 ,16 ,15
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APPENDIX 7f 

Tabell 7f: Betydelsen av olika faktorer för deltagandet i typer av fritidsaktiviteter, linjär 

Signifikans: ***=0, 001-nivån; **=0, 0

regression, b-koefficienter, år 2000

1-nivån; *=0, 05-nivån

 Kultur Nöje/ung Bok/info Jakt/idrott Nöje1 Musik Nöje2 

Ålder
(Ref.grupp: 20-25 år) 
26-35 3.16 -9.82*** 1.76 -4.49 -3.48 -4.35 2.18 
36-45 3.89* -23.86*** 3.85 -4.38 -14.63*** -2.59 1.88 
46-55 5.59** -31.38*** 2.64 -6.66** -19.49*** 3.31 4.41 
56-64 9.62*** -37.77*** 2.37 -8.79** -25.05*** 4.24 8.12**
Kön
(Ref.grupp: Kvinna) 
Man -3.84*** 1.86 -8.27*** 11.60*** -2.56 -10.06*** -6.57*** 
Civilstånd 
(Ref.grupp: Ensamst) 

       

Gifta/sammanboende -1.65 -7.70*** -2.39 5.67*** -2.32 1.95 -0.49 
Utbildning 
(Ref.grupp: Grundskola) 
Yrkesutb 6.13*** 3.05 8.11*** 1.79 1.95 6.04* 2.39 
Student/real 9.74*** 3.01 10.71*** -0.23 0.03 5.75* 2.96 
Universitet 13.15*** 1.77 16.08*** -1.26 -0.99 10.22** 2.98 
Klass 
(Ref.grupp: Arbetare) 
Tjm låg 1.06 -2.79 1.87 4.08 -0.23 0.62 -1.16 
Tjm mellan 1.97 1.25 6.66*** 3.87 -2.07 1.07 -2.02 
Tjm hög 4.76* 3.19 3.93 -1.21 3.01 2.63 0.05 
Klassid. 
(Ref.grupp: Indifferenta) 
Arbetarklass -3.99* 2.18 -2.58 -0.78 1.10 -2.52 -1.18 
Medelklass 1.21 4.59*** 0.60 2.69 2.75 -0.80 2.19 
Övre medelklass 8.26*** 6.58** -1.2 2.95 3.03 -0.59 1.80 

       
Constant 25.23*** 39.75*** 39.19*** 32.60*** 81.34*** 22.52*** 44.14*** 
R2 0.19 0.37 0.15 0.07 0.13 0.07 0.03 
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8 Klassidentitet – mer än en betydelselös etikett

Klasskillnader uppträder inte alltid där de kunde ha förväntats och 
de klasskillnader som återfinns är inte alltid av förväntat slag. 

(Svallfors 2004: 215) 

Denna studie har haft som huvudsaklig uppgift att undersöka klasstillhörig-
hetens subjektiva dimension, i vad mån medborgarna överhuvudtaget tillskriver 
sig en klasstillhörighet och vad denna subjektiva klasskänsla medför för det 
egna handlandet. Resan har varit lång, frågor har ställts, besvarats och nya har 
tillkommit under arbetets gång. En del resultat har varit förväntade utifrån 
tidigare studier och klassteoretiska sammanhang medan andra varit, som citatet 
ovan vill peka på, av mindre förväntat slag. Det är svårt att sammanfatta alla 
intressanta resultat (och dessutom finns sammanfattningar i slutet av respektive 
kapitel), men jag ska i detta avslutande kapitel ändå försöka presentera de 
huvudsakliga resultaten, återknyta dessa till de teoretiska utgångspunkterna samt 
diskutera klasstillhörighetens framtida relevans som identitetskälla. 

I avhandlingens andra kapitel presenterades olika teoretiska synsätt på klass-
identiteten; vad klassidentitet är, hur det ska förstås i förhållande till begrepp 
som identitet och klassmedvetande samt vilka faktorer som stimulerar utveck-
landet av en klassidentitet. Stort utrymme gavs åt att diskutera klassidentiteten 
som en social identitet där individen bryter ner den sociala miljön i grupper och 
kategorier och antar en identifikation med några av dessa (Klandermans & de 
Weerd 2000). Den sociala identiteten, och här klassidentiteten, behandlar 
således vad som förenar oss med andra människor i samhället till skillnad från 
den privata identiteten som avser vad som skiljer oss från andra och gör oss 
unika (Bradley 1996; Taylor 1998). Vidare presenterades vilken betydelse klass-
identiteten har i relation till andra sociala identiteter och tillhörigheter samt i 
vilka situationer en klassidentitet kan vara betydelsefull för det egna handlandet. 
Stor vikt lades vid att förstå klassidentiteten som en passiv identitet som genom-
korsas av andra tillhörigheter samt är beroende av den sociala kontexten och 
ideologiska aspekter för att överföras till en aktiv identitet med betydelse för 
attityder, beteenden etc (Bradley 1996; Lamont 2000; Sartori 1969: Taylor 
1998). Några sådana sammanhang har varit föremål för de analyser som presen-
terats i de efterföljande kapitlen.

I kapitel fyra framkom att en övervägande majoritet av befolkningen såg Sverige 
som ett klassamhälle och kunde placera sig själva i klasstrukturen. De skillnader 
som framkom mellan åren var att arbetarklassidentiteten i hela materialet steg 
något mellan 1993 och 1997 för att år 2000 vara tillbaka på nästan samma nivå 
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som 1993. I arbetarklassen steg däremot arbetarklassidentiteten kraftigt från 
1993 till 1997 för att sedan falla tillbaka år 2000 till en nivå mitt emellan de två 
första åren. Vem, eller vad, en människa känner samhörighet och identifikation 
med kan givetvis tänkas sammanhänga med en rad faktorer vilka för sociologer 
är av både välkända och mindre kända slag. De faktorer som visat sig vara 
viktiga för att förklara vilken klass en individ känner samhörighet med är främst 
den objektiva klasstillhörigheten, klassbakgrunden och utbildningsnivån. När 
det gällde vilken klass man ansåg hade störst makt och inflytande var övre 
medelklassen den klass som i störst utsträckning ansågs vara den maktbärande 
klassen i samhället. Detta framkom för såväl olika objektiva som subjektiva 
klasskategorier men där personer tillhörande arbetarklassen som identifierade 
sig med arbetarklassen i större utsträckning ansåg övre medelklassen ha denna 
maktinnehavande funktion. Vidare har detta kapitel sökt finna vilka faktorer 
individen anser påverkar, eller hänger samman med, klasstillhörigheten och här 
framkom att medborgarnas föreställningar till stor del sammanföll med socio-
logernas. Skillnaden var att medborgarna ansåg att inkomst avgjorde vilken 
klass en person tillhör, något som av sociologer snarare ses som en följd av 
klasstillhörigheten. Avslutningsvis undersöktes gruppen som varken kunde eller 
ville klassplacera sig där andelen indifferenta var något högre bland yngre, 
företagare/jordbrukare, personer med högst student- eller realexamen, de socialt 
uppåtmobila samt tjänstearbetare när det gällde gruppen av arbetare. Den största 
andelen indifferenta återfanns dock bland de arbetslösa där 45 procent inte 
kunde eller ville klassplacera sig.

Kapitel fem hade som uppgift att sätta klasstillhörigheten och klassidentiteten i 
relation till sociala attityder som innefattade frågor om social rättvisa, förslag till 
samhällsförändringar och hemliv/levnadsförhållanden. Här framkom att klass-
identiteten hade en inverkan på frågor om social rättvisa och jämlikhet på så sätt 
att en arbetarklassidentitet medförde en större sannolikhet att anse att skillnader-
na i levnadsvillkor var för stora, att alla inte hade lika möjligheter att komma 
framåt och att inkomstskillnaderna bör minskas. Vidare medförde en arbetar-
klassidentitet att man i mindre utsträckning ansåg att den offentliga sektorn bör 
minskas, att det bör ske en ökad privatisering av sjukvården och satsas mer på 
ett samhälle med mera privat företagsamhet och marknadsekonomi. Då dessa 
attityder i stor grad förväntades sammanhänga med politiska preferenser under-
söktes betydelsen av klasstillhörighet, klassidentitet och politiska preferenser för 
de sociala attityderna. Som tidigare undersökningar visat sammanhängde en 
arbetarklassidentitet i större utsträckning med socialistiska preferenser och de 
som hade socialistiska preferenser uppvisade inga betydande skillnader i 
attityder utifrån klassidentiteten. Däremot framkom tydliga skillnader mellan 
arbetarklassidentitet och medelklassidentitet för de som inte hade socialistiska 
preferenser, där de förra låg betydligt närmare de med socialistiska partipre-
ferenser vad gäller inställning till frågor gällande social rättvisa och förslag till 
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samhällsförändringar. Förutom att arbetarna i större utsträckning identifierar sig 
med arbetarklassen och har socialistiska partipreferenser så innebär en arbetar-
klassidentitet en ökad orientering mot jämlikhet även vid icke socialistiska 
preferenser.

I kapitel sju, där klasstillhörighetens betydelse för fritidsvanorna studerades, 
framkom att det skett ett visst utjämnande av skillnaderna i klassernas 
deltagande men att mellan- och högre tjänstemän fortfarande är de aktivaste 
utövarna av flertalet aktiviteter, vilket tyder på att de snarare kan beskrivas som 
kulturella allätare än utövare av en explicit finkultur. För de fåtal aktiviteter som 
dominerades av arbetarklassen, som jakt/fiske och dans, var skillnaderna i 
förhållande till övriga klasser inte lika påtagliga. Vidare framkom för flertalet av 
aktiviteterna att klassidentiteten bättre förklarade skillnaderna i fritidsanvänd-
ningen än den objektiva klasstillhörigheten. Särskilt tydligt kom detta fram för 
de finkulturella aktiviteterna där klassidentiteten tycktes bidra som katalysator 
för den egna klasstillhörigheten och därmed förstärka klasskillnaderna. Detta 
syntes särskilt för personer med bakgrund i arbetarklassen, själva tillhörande 
medelklassen och som hade en medelklassidentitet vilka var betydligt mer aktiva 
än personer tillhörandes samma kategori men med arbetarklassidentitet. Vilken 
klass man ansåg sig tillhöra medförde även skillnader för vilka resurser ens 
sociala kontakter var utrustade med där skillnaderna blev som tydligast för att ha 
sociala kontakter som kan bidra med sakkunskap där en arbetarklassidentitet 
medförde att i lägre utsträckning anse sig ha denna typ av kontakter. 

Denna studie har genererat resultat som visat att klass fortfarande är en verksam 
mekanism i dagens Sverige och att klasstillhörigheten kan ta sig många olika 
uttryck. Detta har framkommit genom resultat som varit både förväntade och 
mindre förväntade. För de senare kan klassidentitetens betydelse för deltagande i 
kulturaktiviteter nämnas, att det finns skillnader utifrån klasstillhörighet har 
framkommit i tidigare studier men att den subjektiva klasskänslan visat sig vara 
mer betydelsefull pekar på att klasstillhörighetens subjektiva sida är ett för-
hållande som man inte kan bortse ifrån. 

Klasstillhörighet i allmänhet och klassidentitet i synnerhet låter sig heller inte 
inordnas i termer av orsak och verkan utan skall snarare förstås som komplexa 
sociala fenomen vilka står i relation till andra tillhörigheter och sociala samman-
hang. Med hjälp av såväl olika metoder som teoretiska synsätt kan vi förstå en 
del av varför individer fortfarande identifierar sig med klasser och vad detta 
medför för deras handlande, attityder mm. Men i stället för att tala i orsaks-
termer är det snarare vissa samband som man både kan beskriva och skapa 
förståelse kring. Det vore en orimlighet att till fullo kunna beskriva eller förklara 
klasstillhörighetens betydelse då klasstillhörigheten inte är isolerad från andra 
tillhörigheter (t ex kön och etnicitet) och det alltid finns andra faktorer som 
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påverkar attityder och handlande. Till skillnad från postmoderna teorier som 
menar att identiteterna blir allt mer fragmentiserade och instabila i samband med 
att klass får en allt mindre betydelse som källa till identitet har denna studie 
funnit att medborgarna har ganska stabila uppfattningar angående klassbegrepp-
ets innebörd och fortfarande identifierar sig med klass. För att närma sig en 
fullständig förståelse för klass som identitetskälla krävs, som Weber menar, att 
vi först måste förstå den betydelse som det undersökta sociala fenomenet har för 
de inbegripna aktörerna (Potter 2000: 75). Även om vägen dit är lång, om den 
överhuvudtaget är fullt framkomlig, så visar resultaten av denna studie i relation 
till de olika teoretiska perspektiven, att man i alla fall kan komma en bit på 
vägen.

Hur kan man utifrån vad som framkommit i denna studie se på klassidentiteten? 
Vad innebär egentligen en identifikation med en samhällsklass? Här har olika 
teoretiska synsätt använts som beskriver klassidentiteten som alltifrån en 
oreflekterad till en medveten och livskraftig tillhörighet. Är klassidentiteten vad 
Jenkins (Jenkins 1996) benämner en nominal identity där man endast sätter en 
benämning på sin tillhörighet, eller är den en virtual identity där man utöver att 
kunna sätta etikett på sin tillhörighet även har en förståelse av vad det innebär att 
uppbära denna identitet? Med denna studies datamaterial kan frågan om 
nominal eller virtual identity inte helt besvaras, men det finns så tydliga svars-
mönster och samband i övrigt att det är mycket som talar för att klassidentiteten 
inte är en betydelselös etikett utan har en reell innebörd. 

Snarare än att känslan av klasstillhörighet är en fullt medveten och övergripande 
identitet befinner den sig troligen på ett mera underliggande plan som både 
genomsyras och påverkas av en rad andra tillhörigheter, men där klassbak-
grunden och den objektiva klasstillhörigheten har en betydande inverkan. Detta 
medför inte att känslan av klasstillhörighet inte kan baseras på andra före-
ställningar eller tillhörigheter. Vi har även sett att det finns en del individer som 
anger en klasstillhörighet som kan tolkas som ett fritt val av vem eller vad man 
skulle vilja vara och där dessa val kan förklaras utifrån de postmodernistiska 
antagandena om hur identiteter och tillhörigheter skapas och tillägnas. Ett 
exempel på detta är de yngre arbetarna mellan 20-25 år som i lägre utsträckning 
identifierar sig med arbetarklassen, men där detta förhållande även kan förklaras 
av de inte hunnit etablera sig i samma grad på arbetsmarknaden och i större 
utsträckning pendlar mellan perioder av arbete och utbildning. Den övergripande 
tendensen är dock att klassidentiteten fortfarande uppvisar stabila samband med 
traditionella faktorer som klasstillhörighet och klassbakgrund. 

Istället för att se den egenupplevda klasstillhörigheten som en renodlad identitet 
tycks det mer fruktbart att se den som i första hand en politisk/ideologisk till-
hörighet som förstärks och försvagas av vissa faktorer och genomkorsas av 
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andra tillhörigheter. Av de faktorer som kunnat studeras här har framförallt 
etableringen på arbetsmarknaden visat sig vara betydelsefull för känslan av 
klasstillhörighet. Att antingen ha vad som kallats för ”diffusa klasspositioner” 
eller att stå utanför arbetsmarknaden visar däremot på en minskad grad av klass-
identitet. Därefter spelar klassmässiga faktorer som klasstillhörighet, klassbak-
grund och utbildning roll för vilken klass man anser sig tillhöra. Hur medborgar-
nas klassidentitetsmönster förändras verkar till viss del vara betingat av det 
konjunkturella tillståndet men där hade det krävts studier över en längre tids-
period för att dra några mera bestämda slutsatser. Vi har även kunnat se att när 
konjunkturerna vänder så förändras till viss del medborgarnas värderingar, 
främst vad gäller social rättvisa och fördelningsfrågor.

Vad är det som gör att klassidentiteten har betydelse för vissa aktiviteter och 
attityder och inte andra? Vad som framkommit av denna studie är att klass-
identiteten kan ses som något av en självklar tillhörighet med vissa förtecken. 
Där har de intressen som artikuleras i den politiska sfären en betydande roll, 
men klassidentiteten tycks även avse mer svårfångade komponenter vilka kan 
tyda på vad som benämns kulturella aspekter av klass (Bihagen 2000). Här kan 
man ge några tänkbara förklaringar; dels så kan den egna känslan av klasstill-
hörighet tänkas ge en ”spill-over effekt” på andra områden än de rent politiskt 
ideologiska. Det vill säga att fritiden och kulturen ses som en förlängning av de 
klassmässiga föreställningar som förmedlas genom den politiska och ideologiska 
sfären. Eller så kan förhållandet tänkas gå i motsatt riktning vad gäller 
deltagandet i fritid och kultur, d v s att vad vi gör på vår fritid påverkar vilken 
klass vi anser oss tillhöra och känner samhörighet med. Mest troligt, och med 
kopplingar till de teoretiska perspektiv som presenterats, är att olika aktiviteter 
har en icke uttalad ”klassmässig stämpel” som säger oss vem eller vilka som 
utför dessa aktiviteter och som sedermera har en påverkan på det egna handland-
et. Resultaten pekar därmed på att klassidentiteten tycks ha betydelse för de 
områden som fått en klassmässig prägel i en vidare bemärkelse. Vad jag menar 
är att det verkar finnas en uppsättning idéer om vilka preferenser, beteenden, 
attityder som tillhör respektive klass och att vissa företeelser därmed får en 
klassmässig prägel medan andra förefaller klassmässigt ”neutrala”. Trots att 
skillnaderna i klassernas fritidsutövande minskat under senare delen av 
nittonhundratalet så uppvisar deltagandet i de så kallade finkulturella aktiviteter-
na på tydliga skillnader utifrån den egenupplevda klasstillhörigheten, skillnader 
som kan ha att göra med att dessa aktiviteter fortfarande tillskrivs en 
klassmässig innebörd.
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8.1 Klassidentitet även i framtiden? 

Denna undersökning har varit intressant att genomföra utifrån flera aspekter, 
inte minst på grund av att klasstillhörigheten allt mer kommit att ifrågasättas 
som betydelsefull för att förklara skillnader i t ex levnadsvanor, identiteter och 
preferenser; men även för att Sverige med sin långa tradition av klassomför-
delande politik, klassintressen med förankring i fackförbund mm har setts som 
ett land där klass fortfarande kan göra sig gällande på områden som inte direkt 
berör de objektiva klassförhållandena. Samtidigt som Sverige ansetts som ett 
”undantag” från de förändringar av klasstillhörighetens betydelse för attityder, 
vanor och preferenser som tillskrivits många andra västerländska länder har det 
skett en vad Svallfors benämner deartikulering av klassbegreppet där klass mer 
och mer försvunnit från den politiska dagordningen och där fackföreningar 
marginaliserats från det offentliga samtalet (Svallfors 2004). Dessa senare 
faktorer torde alltså verka hämmande för att en klassidentitet ska utvecklas och 
få betydelse för de områden som här studerats. I ljuset av både beständighet och 
förändring vad gäller klasstillhörighetens betydelse så har det känts extra 
angeläget att studera skillnader utifrån såväl det mer konventionella synsättet på 
klasstillhörighet, det som här benämnts objektiv klass, som klassidentitet. 
Särskilt intressant har det varit att undersöka hur de svenska medborgarna ser på 
såväl sin egen klasstillhörighet, vilka faktorer som skapar klasstillhörigheten 
som vilken betydelse klasstillhörigheten har för vilken makt och inflytande olika 
klasser har i samhället. Resultaten av denna undersökning har visat att i 
samband med det minskade utrymme som klass får inom såväl politiken som 
samhällsdebatten i stort så har detta inte påverkat medborgarnas upplevelse om 
att leva i ett klassamhälle i samma riktning. Snarare anser medborgarna i högsta 
grad att det existerar klasser, kan klassplacera sig själva och anser att viktiga 
demokratiska områden, som makt och inflytande, inte är jämnt fördelade mellan 
olika klasser i det svenska samhället. Vad denna diskrepans mellan det offent-
liga samtalet och medborgarnas uppfattningar medför i förlängningen kan inte 
denna studie visa men det är inte svårt att föreställa sig att för dem som upplever 
orättvisor på grund av sin klasstillhörighet är det också svårast att möta en 
politik som inte längre lyfter fram klassbegreppet på sin dagordning. 

Kommer klass fortsätta att vara en källa till identitet och kommer de skillnader 
som den här studien kunnat påvisa återfinnas även i framtiden? Här kan många 
svar ges. Utifrån de synsätt som tagits upp i denna studie varierar de från att se 
diskussioner om klassamhälle, klasskillnader och klassidentitet som totalt passé, 
eftersom de redan upphört att existera, till att fortfarande se klass som en vital 
skiljelinje vad gäller såväl attityder, vanor, preferenser som identiteter. Vad 
denna studie visat är att medborgarnas syn på klassamhället inte försvagats, att 
en majoritet tillskriver sig själva en tillhörighet i klasstrukturen och anser att 
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klasstillhörigheten för med sig olika privilegier. Klassidentiteten har vidare fört 
med sig skillnader i såväl sociala attityder, politiska preferenser, socialt kapital 
som deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. Dessa resultat har framkommit 
under en period som kännetecknats av ökade diskussioner om klasstillhörig-
hetens avtagande betydelse och därför måste dessa diskussioners förankring i 
empiriska sakförhållanden ifrågasättas. 

Huruvida klassidentiteten kommer att vara en livskraftig identitet även i 
framtiden kan inte finna hela sin förklaring i hur de objektiva klassförhållandena 
ser ut. Det vill säga att det inte går att sätta likhetstecken mellan graden av de 
objektiva klasskillnaderna och graden av identifikation med en samhällsklass. 
För att klassidentiteten ska ses som en möjlig identitet krävs det att den aktuali-
seras i sociala, politiska och ideologiska sammanhang. Klassidentiteten formas 
inte i ett socialt vakuum utan finner sin utgångspunkt i de sammanhang inom 
vilket individen verkar och är i hög grad kontextberoende. Hur förhållandet 
mellan objektiv klass och subjektiv klass kommer att se ut framöver är något 
som till stor del kan tänkas bero på hur arbetare respektive medelklass framställs 
som positivt eller negativt laddade tillhörigheter (Sartori 1969). I ett samhälle 
där man inte längre betonar klasstillhörighetens betydelse för skillnader i 
levnadsvillkor etc så är en rimlig tanke att detta påverkar människors upp-
fattningar om sig själva och det samhälle de lever i. För klasstillhörighetens 
fortsatta, eller minskande, betydelse som social demarkationslinje och hur 
kopplingen mellan klass, identitet och attityder kommer att utvecklas menar 
Svallfors i stor utsträckning är beroende av politiska institutioner och den 
politiska artikuleringen (Svallfors 2004). De resultat som denna studie fram-
bringat måste därmed sättas i sitt politiska och institutionella sammanhang, d v s 
att Sverige utifrån den politiska och ideologiska miljön ter sig, i ett jämförande 
perspektiv, i flera avseenden unikt. Detta för även med sig att de diskussioner 
som förts fram av kritiker till klassbegreppet, klasstillhörighetens minskade, och 
ibland utdöda, betydelse för föreställningar, attityder och identiteter starkt bör 
ifrågasättas som något som ter sig på ett liknande sätt oavsett den politiska och 
ideologiska miljön. Denna studie har haft de svenska förhållandena som sitt 
studieobjekt, en intressant fortsättning hade varit att kunna göra liknande 
analyser ur ett komparativt perspektiv för att se om, och i så fall vilken, 
betydelse klassidentiteten har i länder där sambandet mellan klass, politik och 
ideologi ter sig såväl lika som olika. 

Att definiera sin klasstillhörighet är följaktligen något mer än en betydelselös 
etikett, det för med sig skillnader både vad gäller hur vi ser på klassers makt och 
inflytande, vad vi anser i samhällsrelevanta frågor samt vad vi gör på vår fritid 
och vilka tillgångar våra sociala kontakter är utrustade med. Därmed på intet sätt 
sagt att klassidentiteten skulle vara den mest betydelsefulla tillhörigheten men 
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den har visat sig vara vidare i sitt omfång än att bara innefatta politiska attityder 
och preferenser, vilka tidigare varit föremål när klassidentiteten undersökts.

Klasstillhörighetens betydelse för individers livschanser, beteende, attityder mm, 
har visat sig i flertalet studier. Denna studie har velat utöka klasstillhörighetens
betydelse genom att tillföra den egendefinierade klasstillhörigheten, klass-
identiteten. Snarare än att den subjektiva verkligheten konkurrerar med den 
objektiva har denna studie visat att dessa sfärer i många hänseenden överlappar 
och kompletterar varandra. Utöver den klass vi blir tilldelade utifrån objektiva 
kriterier har den egna klasstillhörigheten således ett annat urskiljbart ansikte; 
nämligen det vi sätter på oss själva. 
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Summary

The relevance of class and class analysis is still a matter of dispute in social 
sciences. Some claim that class is passé whereas others think that class analysis 
still has a purpose for the understanding of contemporary society. For the critics, 
one of the major standpoints is the decline in the relationship between class and 
lifestyles and the attenuation of class identification (Pakulski & Waters 1996). In 
recent years there has been some research on the relevance of class identities. 
The main purpose of this thesis is to study the subjective dimension of class and 
its relationship to social attitudes and leisure habits. The data analysed are a 
Swedish nationwide survey from 1993, 1997 and 2000, thus allowing for 
comparison over time.  

In chapter two, the theoretical framework surrounding class and identity is 
introduced and developed. Class identity is discussed as the individual’s own 
perception of belonging to a particular social class and is seen as a part of the 
social identity. This social identity tells us what we have in common with others, 
whereas personal identity tells us what make us unique. Class identity is 
discussed as a significant, but not dominating, aspect of social identity, which is 
interweaved with other identities such as gender and ethnicity. The identification 
with a class is discussed as a passive identity, dependent on the social context 
and ideological aspects of being transformed into an active identity, which is 
significant for attitudes and behaviour. Some areas where class identity can 
become significant are studied in the following chapters. 

Class identity and perceptions about class

In chapter four, the empirical results on citizens’ perceptions about class and 
their own belonging to a social class are presented. The results show that a vast 
majority think that class is still an existing phenomenon in Sweden and can 
place themselves in this structure. The difference between the years revealed 
that the identification with the working-class somehow increased between 1993 
and 1997 and then decreased in 2000. For the working-class, the identification 
with the working-class increased from 45 percent in 1993 to 60 percent in 1997. 
The results indicate that the objective class, the class of the father during one’s 
childhood and adolescence, and one’s own educational level are the most 
important determinants of identification with both the working-class and the 
middleclass. Regarding the factors that people thought to be the determinants of 
why a person belonged to a special class, the results showed that the citizens’ 
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opinions did not diverge as much from that of the social scientists. The 
difference was that the citizens thought that the income predicted the class 
position, something which the social scientists see as an effect of the class 
position. A majority of the citizens think that the upper middleclass is the most 
powerful class in society. This view was found to a high degree with those who 
belonged to the working-class and thought of themselves as working-class. The 
results also revealed that around 20 percent did not place themselves in the class 
structure. Those who could not, or did not want to, give themselves a class 
position were found to a high degree among young people, self employed and 
farmers, upwardly mobile, and among workers working in the service sector. 
The largest part of the immobile group was found among the unemployed where 
45 percent did not want to or could not find their place in the class structure. The 
result from this chapter shows that for Swedish citizens, class is still a vital 
concept in contemporary Swedish society and that the majority of them can 
place themselves in the class structure.  

Class and social attitudes 

In chapter five, the main focus was to analyse the relationship between the 
objective and subjective dimension of class and social attitudes concerning 
social justice, society, home life, and living conditions. Having a working-class 
identification is to a high degree related to the belief that the differences in 
living conditions are too big; that there are differences in opportunities for 
advancement and that there should be a levelling of incomes. Furthermore, 
identification with the working-class also means, to a lesser degree, agreeing 
with a reduction of the public sector, a privatisation of the public medical 
service, more private enterprises, and a market economy. As these kinds of 
attitudes are expected to relate to political preferences, class position, class 
identity, and political preferences are studied in relation to these attitudes. As 
previous research has shown, a working-class identification is more related to 
socialistic preferences and this, in turn, means having the attitudes mentioned 
above. On the other hand, for those who had non-socialistic preferences there 
were small differences between a working-class identification and middle-class 
identification. Besides the fact that workers to a high extent identify with the 
working-class and have socialistic preferences, a working-class identification 
involves an orientation towards social justices, even from a non-socialistic 
standpoint.  
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Class and leisure habits 

Analyses of the relationship between class, class identity and leisure habits show 
that class is still significant for the understanding of differences in leisure 
participation. Even if the gap between workers and white-collar workers has 
diminished over the years, the latter are the most active participants of the 
majority of activities. The white-collar workers have been seen as consumers of 
highbrow culture but these results indicate that the white-collars are better 
described as cultural omnivores (Erickson 1996). The findings indicate that the 
subjective dimension of class is a better predictor than objective class for 
differences in leisure participation, in particular for cultural activities. In that 
way, class identity seems like a catalyst for an objective class position which 
strengthens the class differences. Having a middleclass position, a working-class 
background and middleclass identification is related to a higher participation in 
highbrow culture activities such as the theatre and opera, compared to when 
having a working-class identification. The results also revealed a relationship 
between a class identity and the resources of the family, friends and circle of 
acquaintances. In comparison, having a working-class identity means to a lesser 
degree having a social network which can contribute with expert knowledge. 

This study has shown that class is still an active mechanism in contemporary 
Sweden and that the class position can take many different expressions. These 
have been revealed in more or less expected results. One example is the 
relatively strong relationship between class identity and leisure habits. The 
relationship between objective class and leisure participation has been shown in 
previous studies, and this study has shown that the subjective class position is a 
better predictor for leisure habits. 

Different theoretical perspectives describe class identity in all its forms, from an 
unreflecting to a conscious and vigorous identity. Even if this study cannot give 
a definitive answer to the question whether class identity is what Jenkins 
(Jenkins 1996) calls a nominal identity (where class identity is just a self 
assigned label) or a virtual identity (which involve an understanding of this 
identification), the overall picture is that class identity is a significant identity 
and thus more than an unreflecting self assigned label. Rather than as a 
completely conscious and predominant identity, class identity is better described 
as an underlying identity, which is intersected by other identities such as gender. 
The results have shown that the most important predictors of class identity are 
the objective class position and the class position of the father during a person’s 
childhood and adolescence. This does not mean, however, that class identity 
cannot be based on other conceptions and belongings. The results indicate that 
some individuals choose a class identity, which can be understood as a free 
choice of whom you want to be, and which can be described by the post-modern 
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assumptions about how identities are shaped and created. One example of that is 
the lower working class identification for the youngest workers (20-25 years). 
However, this result can also be understood as a consequence of the lower 
degree of establishment on the labour market and more fluctuations between 
periods of education and work for the young people than for the older. The 
overall picture is that class identification still exhibits a stable relationship 
between traditional factors such as an objective class position and class 
background.

More than as an absolute identity it is more fruitful to see the subjective 
dimension of class as first of all, a political/ideological self assigned sense of 
belonging. One of the most important factors for the adoption of a class identity 
is the establishment on the labour market. To have a “diffuse” class position or 
being outside the labour market is connected with a lower degree of class 
identification. After that, the objective class position, class background and 
educational level are the vital factors for which class you assign yourself to. The 
way the pattern of the citizen’s class identity changes seems to be related to the 
trade conditions, but more studies over a longer period are needed to make any 
definitive conclusions. The results have also shown that when the trade 
conditions change so do the citizens’ attitudes and values, primarily the social 
attitudes and opinions about distribution. 

Class identity in the future? 

Whether class identification will continue to be a vigorous identity in the future 
or not cannot be fully explained by the objective class circumstances. That is to 
say that we cant put an equals sign between the degree of objective class 
circumstances and the degree of class identity in a society. Class identity is not 
shaped in a social vacuum but instead finds its starting point in social 
environments. In order for class identification to be a possible and vital identity, 
it must be brought to life in social, political or ideological contexts. What the 
relationship between an objective class position and class identity will look like 
in the future depends on whether the working-class and middleclass will be 
described as positive or negative affiliations (Sartori 1969). In a society which 
does not emphasise the significance of class, it is possible that these 
circumstances will influence not only people’s perceptions about the society 
where they live, but also people’s perceptions about themselves.  

For the continuing or diminishing effect of class as a line of demarcation and for 
how the connection between class, identity and social attitudes will look like 
will to a high degree be dependent on the political institutions and the political 
articulation (Svallfors 2004). The results from this study must therefore be 
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placed in its political and institutional context: that is to say, the political and 
social context is in many ways unique in Sweden. These outcomes also highlight 
the discussions about the diminishing and sometimes dying significance of class 
for identities and attitudes and call in question that class identification is 
something appearing in a similar way independent of the political and 
ideological environment. In this study Sweden has been the object of study; an 
interesting continuation would have been to make similar analyses from a 
comparative perspective between countries where the connection between class, 
politic and ideology is both similar and dissimilar.  

This study has revealed that class identity is more than a meaningless etiquette; 
it is significant for how we view the distribution of power and influence between 
different classes, how we consider social justice, how we spend our spare time 
and for the resources of our social contacts. That is not to say that class 
identification is our most important part of our identity, but this study has shown 
that the subjective dimension of class is connected with more areas than just 
political attitudes, which has been the focus of many previous studies. One of 
the main purposes of this study has been to enlarge the significance of class by 
bringing the previously rather neglected class identification into the analysis. 
This study has shown that besides objective class, the class position has another 
distinguishable face, namely the one we place on ourselves.
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