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Sammanfattning 

 

Vad arbetar du med? 

 

Detta är bland de absolut första frågorna som ställs av de människorna som vi möter på 

krogen, i affären eller på stan. Vid alla möten, vid alla våra iakttagelser som vi gör av 

människan som kanske går förbi eller som vi får möjligheten att hälsa på, sker en 

identifikation. Vi försöker placera alla vi möter i olika fack för att återskapa en känsla av 

trygghet och kontroll. Det finns två olika fack som vi alla placeras i: social status och klass. 

Dessa fack placeras vi i baserat på hur vi klär oss, hur vi rör oss, på våra fritidsintressen, på 

hur mycket pengar vi spenderar på krogen eller på vilka varor som vi handlar i affären.  

Denna studie handlar om företeelserna social status och klass. Finns dessa företeelser i 

dagens Sverige och i så fall i vilken utsträckning blir vi påverkade av dessa? Resultatet i 

studien visar på att vi alla blir påverkade och har möjligheten att både skaffa oss en högre 

status och göra en klassresa, åt båda hållen, både åka upp eller åka ner i de olika 

hierarkierna. Status och klass är två begrepp som påverkar oss och går att spåra i alla våra 

livsutrymmen. 

 

Nyckelord 

Social status, klass, klassresa, identitet, uppfostran, ekonomi, skillnader och likheter. 
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Förord 

Jag vill tacka mina informanter för den tiden de tagit för att ställa upp på intervju och 

besvarade mina frågor på bästa möjliga sätt. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka alla 

mina medmänniskor som gett mig den kunskapen som behövdes till genomförandet av 

denna studie och gjort sitt yttersta för att bredda mina perspektiv på livet i sin helhet. 

Ett speciellt varmt tack går till min handledare Zoran Slavnić som alltid gjort sitt yttersta 

för att lära ut all kunskap . 

 

 

                                                                                                 "Salvation for a race, nation or class                                                                                                                                                   

                                                                                                           must come from within." 

                                                                                                              - A. Philip Randolph1                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 BrainyQuote, Class quotes  https://www.brainyquote.com/quotes/keywords/class.html (Hämtad 2017-05-

23 kl 15.30.) 
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Inledning: 

"Allmänna rytmen: tre typer av människor finns. Den som alltid kliver in med skor och 

har den rätta inställningen- finns det något värre än att glida omkring i partykläder och 

strumplästen? Människa typ två är den som blir osäker och kollar in hur de andra gör, 

kanske behåller dem på om de andra har skor. Velaren, vindflöjeln. Slutligen fanns den 

tredje sorten som trodde att man alltid skulle ta av sig, den som fick glida fram ljudlöst i 

svettiga strumpor, den som fick skylla sig själv."2   

Detta lilla stycke ur snabba cash fick alla informanter som deltagit i denna studie göra en 

snabb tolkning av i början av intervjuerna. Det intressanta i denna studie är de olika 

tolkningar som informanterna gör av social status och klass. Om vi tar en snabb titt på 

dagens samhälle ser vi att vissa bor i villor, åker på semester utomlands årligen medan 

andra bor i lägenheter i slitna områden och åker på semester var fjärde år. En del 

människor försöker följa alla de senaste modetrenderna medan andra inte vill synas och 

väljer att klä sig så de smälter in. Vissa anlitar städerskor till sitt hem medan andra 

knappast kan hitta ett jobb. Vi är alla bekanta med dessa visibla kontraster.3 Skillnader 

mellan människor såsom materiella, kulturella och sociala har existerat långt tillbaka i 

tiden, så långt tillbaka till att de sträcker sig till den allra första början på de mer 

organiserade och komplexa samhällen. Observera att social status och klass är två redskap 

som används för att upplysa skillnader mellan oss människor, för att våra värden skiljer sig 

åt. Ett fenomen som även informanterna kunde spåra i sina egna tolkningar av begreppen. 

Att vilja skilja på människor är ett problem, men ett ännu större problem är att behovet av 

begrepp såsom social status och klass finns, även i dagens samhälle.  

 

                                                   

2Lapidus Jens, snabba cash: Hatet, drivet, jakten. (Stockholm, 2006), S.25.  

3Oskarson Maria, Bengtsson Mattias & Berglund Tomas, En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, 

(Malmö, 2010), S.7 
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Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att ge upphov till kunskap om vad social status och klass 

upplevs vara i det nuvarande svenska samhället. Således har både social status och klass en 

avgörande del i vår personliga identifikation. Problematiken med social status och 

klasstillhörigheter är att de är samhällsomfattande och att dessa skillnadsredskap kan 

skapa klyftor mellan samhällets invånare och hierarkier mellan medborgare. På så sätt kan 

varje människa sättas i ett fack som samhället sedan baserar sitt bemötande på. Detta kan 

även påverka individers livssituation, privilegier och livsmöjligheter. Social status och klass 

kan ha en tendens till att skapa ett "vi och dem" tänk.  Syftet och frågeställningarna 

kommer att besvaras med hjälp av mina informanters subjektiva åsikter och med hjälp av 

utvald litteratur och därför kan denna uppsats inte ses som övergripande för hela Sveriges 

population.  

 

Mina frågeställningar är: 

1. Vad betyder social status och klass för mina informanter? 

2. Vilka positiva respektive negativa aspekter kan social status eventuellt medföra på 

individers sätt att identifiera sig?  

3. Varför fyller social status en viktig funktion för samhällsordningen då 

klasspositioner redan existerar? 

Bakgrund 

Begreppet klass har sedan en lång tid tillbaka förknippats med grundarfadern Karl Marx. 

Marx klassteori har i grunden baserats på en klassanalys där syftet var att förstå 

ojämlikheterna och att upphäva dessa om så möjligt. Kapitalister, som ägde kapitalet, 

produktionsmedel, maskiner, råvaror och alla resurser var de som tjänade pengar på att 

andra arbetade för dem, medan arbetarna som enbart ägde sin arbetskraft var tvungna att 

sälja denna för att överleva. Det var mot bakgrund av detta faktum som orättvisan låg och 

denna orättvisa går fortfarande att spåra i dagens samhälle.4 Enligt Marx, har klassen två 

viktiga egenskaper. Den ena är att klassen är ett objektivt (givet) fenomen eller att klassen 

är en objektiv hierarki i samhället, som är kopplad till tillgång eller icke tillgång till 

ekonomiska resurser och kapital. Andra viktiga aspekter som beskriver skillnaderna 

mellan klasser är att kapitalister inte behöver jobba för att kunna leva. Kapitalisterna lever 

                                                   

4 Hörnqvist, S.18f. 
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på deras kapital. De investerar och får tillbaka det investerade och går vinst, vilket innebär 

att de får ännu mer kapital. En del av vinsten återinvesteras och en del av vinsten lever de 

av. Alla andra klasser måste arbeta vilket innebär att de måste sälja sitt arbete på 

arbetsmarknaden för att kunna överleva. Vissa individer kan sälja sitt arbete dyrare än 

andra. Till exempel: den högutbildade medelklassen tjänar mer än arbetarklassen.5 Att 

förneka att Marx har en viktig del i klassanalysen är inte möjligt. Marx kommer således att 

ha en om inte direkt så indirekt på studiens resultat även om studien inte kommer att 

fokusera på Marx teorier. Studien kommer att baseras på Pierre Bourdieus och Max 

Webers teorier. 

Avgränsningar 

Social status och klass, ett ämne som är oändligt brett och går att diskutera utifrån alla 

olika klassers perspektiv. Det beror nämligen på vilken klasstillhörighet som anses vara 

ens egen, som oftast blir utgångspunkten för denna diskussion. Social status och klass är 

två fack som vi alla blir placerade i och som många av oss bygger våra karriärer och 

bekantskaper på. Jag är medveten om att det finns delar av social status och klass som 

skulle kunna diskuteras djupare och som möjligtvis inte alls tas upp i denna studie då mina 

informanter inte berört dessa delar. Definitionen av social status och klass som kommer 

att användas i denna studie är förtydligad i teori och begrepp avsnittet 

Teori och begrepp 

Klass 

Både inom politiska, sociala och mediala diskurser används termen klass. Klass är 

huvudsakligen tänkt i termer av individuella attribut och livsvillkor. Attribut såsom kön, 

ålder, etnicitet, religion, intelligens, utbildning och geografisk plats är exempel på 

avgörande faktorer för individers uppbyggnad och därför kan innehålla svar till mänskliga 

fenomen som kan behöva förklaras. En del av dessa attribut förvärvas vid födseln, andra 

senare i livet; vissa är stabila, andra är ganska beroende av en persons specifika social 

situation, och kan därför förändras över tiden.6  

Rosemary Crompton var en brittisk sociolog som också diskuterade klassbegreppet. 

Crompton delar upp klassbegreppet i tre grundbetydelser: 1. "Klass" i bemärkelsen som 

prestige, kultur, status och livsstilar 2."Klass" som en social och ekonomisk 

                                                   

5 Giddens Anthony, Sociology, (Cambridge, 1993). S.218f. 

6Wright Erik Olin, Understanding class. (London, 2015) S.102. 



9 

sammansättning av ojämlikheter, det vill säga olika mängd av makt- och 

resurstillgängligheter som bestod av produktionsmedel såsom maskiner, arbetskraft och 

råmaterial. 3. "Klasser" som möjliga politiska och sociala Inflytande. I förklaring av 

grundbetydelse ett och två kan en gemensam koppling dras till att dessa är beskrivningar 

av samhället som helhet medan punkt nummer tre anses vara en så kallad social kraft som 

kan påverka historiens och besluttagandes gång.7 

Erik Olin Wright har en teori om att det finns tre aspekter av klassanalys som är relevanta 

för analysprocessen, var och en är associerad med olika sociologiska teorier: 1.Denna 

aspekten identifierar samt kopplar klasser till attribut och materiella livsvillkor, det vill 

säga ekonomiska tillgångar. 2. Fokus läggs på de sociala positionerna som tillåter vissa 

individer ha makt över ekonomiska tillhörigheter medan andra blir exkluderade ur detta 

privilegium - klass kopplas då till möjligheter. 3.Klasser uppfattas redan vara 

strukturerade av maktstrukturer där den ekonomiska utgångspunkten ger vissa individer 

makt över andra människors aktiviteter och liv. Den första aspekten är tagen från den 

stratifierande forskningen, den andra kommer från Webers teori, samt anknyter den tredje 

aspekten den marxistiska traditionen.8 

 

Max Weber; Klass 

Max Weber var en tysk samhällsvetare som, likväl som Karl Marx tänkte att klass i grund 

och botten utvecklades ur ekonomiska tillgängligheter. Dock så menade Weber att enligt 

hans teori så är marknaden det centrala och inte produktionen. Marxisterna som då hade 

produktion i centrum såg till den så kallade "ställningen i produktionen" och vilka 

individer ger sig hän åt att arbeta med det ekonomiska värdet medan weberianer såg till 

marknadsvärdet, det vill säga hur värdet på resurserna kan påverka livschanserna således 

på de sociala planen också. Själva idén med Webers teori baseras på samlingen av de 

klassidentifierande resurserna som individer besitter och äger, således makten dessa har 

över resurserna således som värdet på resurserna som mäts på marknaden. Dock så 

handlar det om mer än bara resurserna för Weber. Klass ansåg han vara ett stramt 

relationellt ting. Klass handlar även om förhållanden mellan människor på så sätt att ingen 

människa är fattig eller rik för sig själv utan detta mäts i relation till andra människor, på 

marknaden.9 Kopplingarna mellan resurser och livschanser är inte självklar utan 

förtydligas ute på marknaderna, framför allt på arbetsmarknaden, men också andra 

                                                   

7Ibid, S.16-20. 

8Wright, S.102.  

9 Hörnqvist Magnus, Klass, (Stockholm, 2016), S.29f. 
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marknader såsom äktenskap, utbildning och bostad. Marknaderna ansåg Weber inte bara 

vara en plats för byte av ägande utan som en grund för de moderna samhällena. På alla 

dessa olika marknader där människor interagerade skapade vissa dörrar möjligheter och 

andra inte. Det vill säga att resurser som omsattes på marknaden skapade livschanser. 

Dock fanns det en problematik i hur skillnaden på livschanser skulle tolkas. Crompton 

menade att Marx enbart bearbetade klass inom produktionen medan Weber enbart gjorde 

det fast på marknaden.10 Således har Crompton och Weber både likheter och skillnader i 

sina teorier. Weber har till en viss gräns också varit inne på spåret att människors 

ekonomiska tillstånd har en koppling mellan kultur och klassidentiteter, dock menar 

Weber trots denna koppling att klasser är ett fenomen kopplat till kapitalismen och att 

klassmedvetande inte nödvändigtvis kan påverka historiens gång, det är något han anser 

vara kontingent, en möjlighet men inte givet. Något som Marx inte var inne på. Marx 

talade istället om "de ekonomiska förhållandenas tysta tvång" vilket han menade var 

tvånget och behovet av att kunna försörja sig på en arbetsmarknad med begränsade 

möjligheter. Således borde förhållningen till klasstrukturen baseras på tanken att klass är 

en historisk samling av förändringar inom produktionens utveckling, arbetsmarknaden, 

och således inom de statliga ärendena och inom politiken. En oförneklig skillnad mellan 

Weber och Marx teorier är att Weber menade att klasstillhörigheten baserades på 

individen i fråga, vilket innebär att individers avskilda livsutsikter står i centrum. Detta i 

sin tur innebär att klasser inte består av en grupp individer som står i relation till en annan 

grupp. Klasskonflikter rör sig i själva verket om avstånd mellan individer rättare sagt än 

om gruppbundna konflikter. Vidare definierar Weber klass som "kasual komponent i 

livschanserna".11 Således är fallen varierande och baserade på individnivå som tidigare 

nämnt dock så anses de kausala komponenterna i många fall vara liknande. De kausala 

komponenterna är delvis problematiska för det är inte helt självklara enligt den 

ursprungliga idén vilka resurser som ska anses vara klassgrundade och vilka som ska ses 

som klassbetingade konsekvenser. Weber själv tänkte att det fanns en markant skillnad 

mellan status och klass.  

Jag valde att inrikta mig på Weber istället för Marx då Marx teori var för begränsad och 

delvis opassande för studiens syfte. Webers teori stämmer mer överens med 

informanternas egna slutsatser och uppfattningar och klass. 

Social status 

Individers status är dennes formella eller informella, givna eller presterande, 

objektiva eller subjektivt upplevda position i ett hierarkiskt och socialt 

                                                   

10 Hörnqvist S.30ff. 

11 Hörnqvist S.32f. 
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sammanhang, som garanterar privilegier och förbättrar individens livschanser ju 

högre placerad denna position är eller upplevs vara.12 

Termen status härstammar från Latin och betyder "stående" och relaterar i sin tur till 

individers position i samhället, således var de står i hierarkierna. Social status kopplas till 

en social roll. En roll består av förväntningar och särskilda attribut. Denna roll är även det 

som motiverar individer till att uppfylla olika positioner i samhället. En roll med hög status 

inger individen prestige och privilegier. Som tidigare nämnt kan individers etnicitet, 

könstillhörighet och ekonomisk inkomst samt utbildning påverka statusrollen. Vidare kan 

alla dessa attribut som påverkar statusrollen skapa en komplex och intersektionell 

påverkan på prestige och privilegierna, som exempel, kvinnor har en lägre maktposition i 

samhället än män och därav avgör könet statusrollens begränsningar.13 Begreppet status 

kan likväl som alla begrepp definieras lite olika beroende på situation, men begreppet i sig 

har en grundbetydelse, som det alltid kopplas till: en plats i sociala hierarkier och ojämn 

uppdelning samt innehav av förmåner. Med detta menas det att individens status, eller så 

kallad position innebär att utifrån både ett subjektivt och objektivt perspektiv, är detta en 

upplevd roll inom de sociala hierarkierna som tillförsäkrar olika privilegier och en ökad 

chans till bättre livsvillkor och möjligheter. Desto högre status individen upplevs ha desto 

bättre privilegier finns att använda.14 

Definitionen av status beskrivs av begrepp såsom prestige och liknande men alla dessa 

begrepp baseras på att ha eller att inte ha. Har individen en låg status så innebär det få 

eller inga privilegier alls vilket i sin tur bidrar till sämre livschanser. Hög status ger 

privilegier och baseras på de oförväntade statussymbolerna såsom hög utbildning och en 

hög ekonomi. De givna attributen som är förväntade baseras på till exempel kön, ålder och 

etnicitet. Många av de privilegier som hög status ger är lättare för någon med hög klass att 

få då hög klass i sin tur innebär bättre livschanser.15 Status blir då en komponent av klass 

och har inget eget värde om den ej har ett värde på marknaden.  

 

Social status; Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu beskrev ett fenomen som han tidigt upptäckte inom arbetarklassen. 

Människor som tillhörde olika klasser inredde sina hushåll olika beroende på vilken klass 

de tillhörde. Arbetarklassen ville ha det varmt och skönt, rent och lätt att sköta. Något som 

                                                   

12 Sofia Ulver-Sneistrup, Status, (Malmö, 2012),  S.7f. 

13 Turner Bryan S., Status, (Milton Keynes, 1988), S.3. 
14 Ulver-Sneistrup, S.7f. 

15 Ulver-Sneistrup S.8f. 
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de lägre klasserna inte hade råd med att ha.  

Även kläder och musiksmak baseras på klasstrukturen och således speglar det även över- 

och underordningar. Klassmönstren uttrycks gärna genom moral och smak snarare än i 

utbildning och ägande.16 Inom Bourdieutraditionen så talas det om att det finns flertal 

olika tillgångar i olika situationer som får ett erkännande av värde: "symboliskt kapital". 

Även kulturellt kapital är en del av detta och innebörden av kulturellt kapital är främst att 

vara utbildad men även att individen har ett välformat beteende, kan tala och föra sin 

kropp på ett sätt som anses vinnande och accepterat kulturellt. Då innebär det även att 

individerna ska veta vilka kläder och sociala koder som gäller. Socialt kapital är också en 

viktig tillgång som innebär att alla de rätta kontakterna och nätverken är etablerade. Både 

sociala och kulturella kapital är situationsbundna till olika sammanhang. Bourdieu själv 

talar om speciella fält istället för allmänna marknader. Dock är det viktigt att nämna att 

både Weber och Marx har teorier om detta. Weber anser till skillnad från Marx, att det 

förutom klass finns ytterligare två sociala stratifieringsaspekter.  Den ena är status, som 

baseras på subjektiv tillskrivning av prestige och den andra är parti, som baseras på 

politisk makt.17  

Status och klass sammanfattning 

En samhällsklass är en grupp i ett samhälle som har mer eller mindre samma 

socioekonomiska positioner i samhället. Klass handlar likväl om tillgång till ekonomiska 

resurser och makt. Mer exakt, definierar Mark social klass enligt dess position i det 

ekonomiska systemet. Överklassen är de som äger produktionsmedel, medan 

arbetarklassen äger bara deras arbetskraft, som de då blir tvungna att sälja till de som äger 

produktionsmedel, det vill säga fabriker bland annat. Detta innebär alltså att det finns de 

människor som lever av sitt arbete och de som lever av sitt kapital, som alltså inte behöver 

jobba för att kunna leva. Bland de som måste jobba för att kunna leva, finns också 

skillnader. Höginkomsttagarna tillhör den så kallade medelklassen och låginkomsttagarna 

hör oftast till arbetarklassen. Både klass och status handlar om hierarkisk kategorisering 

av individer och grupper dock så är klassen objektivt given, det vill säga att klassen är ett 

objektivt fenomen som är kopplat till tillgång av ekonomiska resurser. Således baseras 

status på människors subjektiva bedömningar av social skillnad mellan individer och 

grupper.18 

Oftast så medför en högre position i klasshierarkin även högre status: en framgångsrik 

företagsledare eller ägare, har oftast hög status, respekt och prestige. Detta är dock inte en 

regel utan förändras beroende på situation. Ibland går ledarna i konkurs och blir fattiga, 

                                                   

16 Hörnqvist, S.85f. 

17 Hörnqvist S.32ff. 

18 Hörnqvist S.32ff. 
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men lyckas behålla sin höga status och tvärtom. En fattig lågavlönad arbetare kan också ha 

hög status. Likaså kan individer göra en klassresa och få en högre position i klasshierarkin, 

utan att få högre status på grund av att de andra individerna som redan är en del av den 

klassen inte accepterar denne som en likvärdig medlem. Ett exempel kan vara att  en 

läkare med utländsk bakgrund kan ha samma inkomst som kollegorna, vilket innebär att 

de tillhör samma klass men ändå inte har samma status därför att dennes kollegor inte 

accepterar läkaren som likvärdig. Detta påverkar således den drabbades 

självidentifiering.19  

De som tillhör överklassen väljer oftast att visa vilken klass de tillhör till genom att till 

exempel köra dyra bilar. Bilarna anses då vara en statussymbol som har syftet att indikera 

klasstillhörigheten samt den sociala statusen. Dock så är det vanligt att individer från en 

lägre klass använder samma statussymboler som överklassen vilket leder till en falsk 

klassbild målas upp.20  

Identitet  

Ervin Goffman är en socialpsykolog som bland annat har utvecklat rollteorin som han 

påstår binder identiteten till samhället. Begreppet som Goffman använder sig av är roll för 

att förklara det sociala samspelet mellan samhället och människors position. Samhället ses 

då som en stor teaterscen, detta blir alltså en samhällsscen där alla människor får spela en 

viss roll som då är bunden till våran identitet, som till exempel polis eller tjuv, detta blir 

således en del av livsstilen. Denna roll binder identiteten på så sätt att det blir en påtvingad 

relation då rollen fastställer ramarna för möjligheterna som denna individ får i samhället, 

då varje roll har ett fastställt manus att rätta sig efter. Rolldistans är det som Goffman 

menar med att varje individ kan tolka rollen olika och delvis vika undan från manuset men 

för att anses vara trovärdig och rätt måste ramarna efterföljas. Begreppet fasad använder 

Goffman när han vill beskriva att individen har två sidor, en offentlig och en privat. Den 

offentliga sidan är rollen vi människor antar för att framställa oss på ett visst sätt, vi sätter 

upp en fasad. Fasaden skapar en social position, och det som kallas för identitet.21 Detta 

begrepp är viktigt för min studie då både status och klass återspeglar sig på individens 

utseende och eventuellt beteende. Detta leder oss till nästa teori:  

                                                   

19 Hammarén Nils & Johansson Thomas, Identitet, (Stockholm, 2009), S.27ff. 

20 Hörnqvist, S.22ff. 

21Hammarén & Johansson, S.27f. 
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Subjektpositioner och identitetsuppfattning 

I boken Diskursanalys, som teori och metod skriven av Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips skriver de om subjektspositioner bland annat utifrån ett 

diskurspsykologiskt perspektiv som menar på att identiteten inte är fastställd utan flexibel, 

då dessa är produkter av olika diskurser. 22 Inom denna diskurs anses inte jaget vara 

isolerat till individens inre, tvärtom uppfattas jaget som socialt konstruerat. Därmed 

suddas gränserna ut mellan individens inre värld och yttre omgivning: 

Människa, medvetande och jag uppfattas som något helt igenom socialt. 

Därför är det inte särskilt meningsfullt att fråga vad som styrs "inifrån" 

respektive "utifrån".23 

Detta innebär att identiteter upplevs vara diskursiva och den moderna uppfattningen av 

att identiteter är fasta och inte flexibla avfärdas. Olika tyngdpunkter som anses vara 

grundläggande är klasstillhörighet, kön, etnicitet och familj. Dock existerar det fler 

centrala tyngdpunkter som skapar motstridighet inom identiteten. Ett exempel är att ens 

identitet som feminist kan ifrågasätta ens identitet som man eller kristen. Identiteter är 

alltså rationella och instabila men de behöver inte nödvändigtvis återskapas helt från 

grunden varje gång en ny position inskaffas eller en ny åsikt uttalas.24 

Social status och klass är två begrepp som har två olika funktioner i samhället. Således 

spelar social status och klass en viktig roll i identitetsuppfattning. För att jag ska få fram 

hur viktig social status och klass är för identiteten så kommer jag använda mig av de 

ovannämnda identitetsdiskurserna.     

 

Livsstil och mode som identitet  

På 1800-talet var det allmänt känt att vissa klädesplagg bara fick bäras av de människorna 

som ansågs ha en högre status. Klädstilen kunde på den tiden avgöra hur mycket pengar 

individerna hade samt vilken livsstil de följde. Under 1900-talet blev det betydligt svårare 

att döma vilken klass människorna hör till då det har blivit relativt mycket lättare att 

efterlikna de dyra varorna. Att konsumera kopior av dyra märkeskläder samt assessorer 

uppfylls den statusfyllda prägeln på individens  utseende. Ungdomar använder sig oftast 

istället av en annan metod, de sparar ihop pengar och köper ett fåtal klädesplagg således är 

de märkeskläder, istället för att köpa många fler, fast omärkta med status. Det vill säga är 

att det går att framställa sig som en person med status och makt trots att det inte 

                                                   

22Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000). S.106 

23Ibid, S.106.  

24 Ibid, S.106f. 
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nödvändigtvis behöver återspegla sig i verkliga ekonomiska resurser. Många menar på att 

mycket kan läsas ut ur vad det är för sorts människa ur deras konsumtion av  vanor. På 

detta sätt beskrivs individens identitet, vad denne är och vill bli. 25 Vidare kan detta 

kopplas till begreppet status. 

Tidigare forskning: 

Social status – a state of mind? - Subjective and objective measures of social position and 

associations with psychosocial factors, emotions and health är en avhandling som är 

skriven av Johanna Lundberg och som behandlar kopplingar mellan social status och 

hälsa.  Avhandlingen  har en tvärvetenskaplig strategi för att undersöka social ojämlikhet 

inom hälsa, som grundar sig i social epidemiologi, socialmedicin och socialpsykologi.  

Sammanfattningsvis handlar denna avhandling om att en koppling har hittats mellan 

människor som anser sig ha en låg socioekonomisk status i samhället och psykisk ohälsa. 

Dessa individer blir oftare psykisk lidande och kan komma att lida av till exempel 

depressioner. Författaren betonar titelns innebörd såsom att "Social status - ett 

sinnestillstånd" inte har innebörden att minska den sociala positionen för att enbart 

omfatta subjektiva upplevelser av status/klass. Detta presenteras alltså som något som är 

"i huvudet på folk". Resultat från tidigare studier som används i denna avhandling har 

visat på att psykosociala faktorer är ojämnt fördelade inom befolkningen, således påverkar 

och leder det socioekonomiska läget till desto mer ogynnsamma hälsonivåer.26  

Denna avhandling kopplas till resterande tre avhandlingar som används som tidigare 

forskning. Avhandling nummer två heter: 

 

 Identitet i arbete(t)- Chefers reflektioner om arbetets dimensioner är skriven av Katarina 

Zambrell och denna avhandlingen handlar om yrkesrollens viktiga inverkan för individers 

identitetskonstruktion. Författaren har kommit fram att avhandlingens utgångspunkt 

baseras på tesen att många individer uppfattar arbetet som viktigt för självbilden. Detta 

bekräftades i denna avhandling, när de flesta av de 75 representanterna som intervjuades 

bekräftade att erfarenheter de samlat ihop på jobbet är viktiga för deras identifikation. En 

av författarens viktigaste slutsats är att det finns olika dimensioner i arbetet som kan 

påverka identiteten. Detta besvaras genom teorin om de fem olika identitetsrelaterade 

dimensionerna som författaren har identifierat: aktiverings dimensionen, den legitima 

dimensionen, den stärkande dimensionen, gripande dimensionen och den begränsande 

                                                   

25Ibid. S.32f. 

26Ibid. S.1-7. 
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dimensionen. Alla dessa dimensioner, utom den begränsande dimensionen, bidrar positivt 

till identitetskonstruktionen. Identitetskonstruktionen för varje individ påverkas olika 

beroende på vilken dimension hen upplever.27 Således handlar både avhandling ett och två 

om att status har en stor inverkan på individers självuppfattning samt att status går att 

hitta inom flertal olika livsområden. Identiteten påverkas i båda avhandlingarna av den 

upplevda statusen. Arbete är kopplat till socioekonomisk status då det påverkar både 

ekonomin och samhällspositionen. Till exempel så kan en läkare upplevas ha en lägre 

karriärstatus än en kirurg och ändå hittas båda professionerna inom samma bransch. 

Således leder socioekonomi till den tredje avhandlingen som heter:  

 

Perus flickor och social queens - kläder och stil som uttrycksmedel för den egna 

identiteten bland flickor i årskurs nio är skriven av Pia Karoliina Wikholm. Denna 

avhandling handlar om att skolor har en större roll i studenternas utbildning än att bara ge 

ett kunskapsbaserat lärande. Skolan har således också en stor del i identitetsskapandet. 

Denna avhandling har sin grund i en observerande studie som går ut på att det allmänna 

utseendet och klädstilen analyserades på flickor som tillhör årskurs nio i en svenskttalande 

skola. Forskningsfrågorna inom denna avhandling lyder: Hur använder flickor kläder och 

stil relaterade val i utformningen av sin egen identitet? Vilka aspekter av utseende får 

flickorna att uppfattas som viktigt i skolan? Vad påverkar en egen stil? Studien använde 

sig av en etnografisk metod. Således har de klassiska sociologiskt orienterade idéerna om 

mode och smak en stor roll i avhandlingen, eftersom social status/klass spelar en viktig roll 

när det gäller kläder, stil och identitet.28 Den slutgiltiga kopplingen som hittades genom 

texternas gång är att  socioekonomisk status även påverkar klädstilen och individers 

utseenden. Detta då pengar ger status och makt. Således är min slutsats att status går att 

hitta i varje aspekt av individers identitet och självbild. Följande artikel sammanfattar 

kopplingen mellan social status och klass: 

 

Social Class and Social Status är en artikel som Cami Schooler har skrivit som bygger på 

en litteraturanalys som gjorts på böcker och artiklar som behandlar tematiken status och 

klass. Mer specifik har författaren specificerat sig på definitioner av begreppen. Begreppet 

status anses i denna text vara en position i samhället som besätts av antigena individer 

eller sociala organisationer. Dessa positioner består av roller. Status delas upp i hierarkier 

där faktorer såsom 1.prestige,  2.ojämnlika möjligheter och resursfördelning och 3.makt 

avgör hur hög status ges. När status ses utifrån ett perspektiv som bygger på hierarkier så 

                                                   

27Katarina Zambrell, Identitet i arbete(t)- Chefers reflektioner om arbetets dimensioner, (Göteborg, 2016), S.1. 

28Wikholm, Pia Karoliina," Perus flickor och social queens" - kläder och stil som uttrycksmedel för den egna 

identiteten bland flickor i årskurs nio, (Helsingfors, 2012), S.1f.  
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används begreppet social status som benämning. Benämningen social klass används 

frekvent när social status ska diskuteras. Social klass beskrivs som en produktion med 

makt och ägande över arbetskraften. Därav finns det ett linjärt samband mellan status och 

klass.29 

 

Avund: De två filosoferna D´Arms och Kerr menar att starka känslor är kopplade till 

begreppet status då status har funktionen att vara ett motivationsmedel som i sin tur ska 

bota bort de smärtsamma känslorna, och detta då genom att status ska höjas som i sin tur 

leder till ett ökat överlevnadsvärde. Dock så skiljer sig filosofernas teorier åt lite. De olika 

perspektiven delas in i två falanger: En av falangerna påstår att det är behovet av att klättra 

i de olika hierarkierna som är det som motiverar social status och att de smärtsamma 

känslorna blir som en extra belöning vid sidan av. Den andra falangen menar att det är  

behovet av att bli av med de smärtsamma känslorna som är den ledande motivationen, 

således menar de att det är precis tvärtom från falang nummer ett. Oberoende vad de båda 

falangerna anser vara motivationen så är de smärtsamma känslorna en grundpelare. Dessa 

smärtsamma känslor sammanfattas med ett begrepp: avund, som i sin tur är ytterst 

kopplat till begreppet status, så sammanlänkat att det alltid står i kontrast till 

statusbehov.30 Detta kopplas även till statusstress och behovet att till exempel köpa 

märkeströjan som alla andra har, vilket jag även kopplar till teorin klädstil och mode, som 

en statussymbol, som också används som ett sätt att klättra upp för stegen. 

Insamlings- och analysmetod: 

Intervjumetod 

För att veta hur andra människor uppfattar social status och klasshierarkierna som råder i 

samhället så genomförs en fokusgruppsintervju och tre enskilda intervjuer. Denna studie 

genomfördes genom användningen av den kvalitativa metoden då data och kvantitativa 

insamlingsmetoder inte är relevanta för studieresultatet.31 Den kvalitativa metoden består 

av konsten att samtala, och därav förs samtal mellan forskaren och informanter. Forskaren 

får genom den kvalitativa intervjun uppleva hur informanterna uttrycker sina upplevelser, 

beskriver dessa med egna ord och uttrycker känslor inför dess verklighet. Målet forskaren 

har med den kvalitativa metoden är att framställa innebörden av informanternas 

                                                   

29 Carmi Schooler, Social class and social status, 26 februari 2013 
http://www.oxfordbibliographiesonline.com/view/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-
0085.xml?rskey=Qn5rBy&result=3&q=social+Class+and+Social+Status#firstMatch (Hämtad 29/4-2017) 

30  Ulver- Sneistrup, S.91. 

31Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Enskede, 2009),S.41f. 
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erfarenheter.32 Således är det viktigt för forskaren att vara medveten om att 

forskningsintervjun inte är ett samtal mellan två jämställda parter då forskaren bär 

ansvaret för situationens utveckling. Det är forskaren som har ansvar för att skydda 

informanten, vara förberedd med eventuella frågemallar och tekniska hjälpmedel. Vidare 

är det även viktigt att forskaren kritiskt granskar informantens svar.33  

Intervjuerna som genomförs till denna studie kommer att bestå av en blandning mellan en 

fokusgruppsintervju och tre enskilda intervjuer där jag kommer att inta rollen som 

moderator. Anledningen till att jag kommer att ha denna blandning av intervjuformer är 

att temat social status kan upplevas som ett känsligt tema att diskutera. Således upplever 

jag det även intressant att genomföra en fokusgruppsintervju då jag är nyfiken på hur 

informanterna reagerar på varandras åsikter och hur väl de skiljer sig från varandra. 

Fokusgruppsintervjun kommer att bestå av informanter som sedan tidigare är bekväma 

och bekanta med varandra just på grund av den känsliga tematiken och då jag som 

forskare inte vill att informanterna ska känna sig förolämpade eller obekväma med att 

diskutera öppet, i största möjliga utsträckning. Jag kommer att hålla mig till 

Fokusgruppmetoden som är metoden som jag valt att använda mig av genom alla 

genomföranden av intervjuerna. Fokusgruppmetoden innebär att flertal frågeställningar 

presenteras av forskaren som de deltagande sedan ska diskutera.34  De enskilda 

intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att en frågemall finns men att ordningen 

på frågorna kan variera och formuleringen på dessa är oftast  generella och vidare ställer 

forskaren följdfrågor på de svaren som upplevs intressanta.35 Syftet med användningen av 

den semistrukturerade intervjuformen är att informanterna ska kunna uttrycka sina 

tankar på ett friare sätt än vad den strukturerade intervjun tillåter.  Dock innebär min roll 

som forskare att jag har ansvaret att se till att diskussionerna är relevanta för temat.36  

En av mina informanter är åtta år gammal och räknas därför som barn. Barnet är sedan 

tidigare bekant med mig och jag har fått föräldrarnas tillstånd att intervjua barnet. Vidare 

var modern närvarande under intervjun för att barnet skulle känna sig mer bekvämt med 

mina utfrågningar. Ledande frågor är således en viktig del av tekniken som intervjuaren 

ska använda sig för att validera att barnet uttrycker sina upplevelser eftersom barnet då får 

                                                   

32 Ibid, S.15ff. 

33 Ibid, S.19. 

34Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), S.446f. 

35 Ibid, S.206.  

36Ibid. S.414f. 
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tid att tänka igenom sitt svar en gång till och vara säker på att denne är nöjd med sin åsikt. 

Gällande känslig tematik så är det viktigt att försöka få barnets förtroende för annars kan 

barnet förväxla intervjuaren med lärare och ge opålitliga svar. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att maktförhållanden mellan vuxna och barn kan försvåra intervjun.37 Alla mina 

informanter skyddas av de forskningsetiska principerna som består av: 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

har även informanterna blivit informerade om innan intervjun genomfördes. Under 

rubriken bilagor kommer informationsbrevet och frågemallen som användes till 

intervjuerna vara tillgängliga. Observera att frågorna som finns med i frågemallen inte var 

de enda frågor som ställdes under intervjuernas gång då många följdfrågor fanns med. 

Dock är följdfrågorna inte med i frågemallen då de baserades på de olika svaren som 

informanterna gav och därför kunde de inte planeras i förväg.  

Urval 

Informanterna till denna studie valdes genom det målstyrda urvalet. Detta innebär att 

forskaren strategiskt gör ett urval av informanter och väljer de som tyckes vara mest 

relevanta för studiens tematik, på så sätt skapas en konformitet mellan intervjufrågorna 

och informanterna. Således baserades tillvägagångssättet på snöbollsurvalet kombinerat 

med bekvämlighetsurvalet. Forskaren kan komma i kontakt med sina informanter genom 

att någon som de är bekanta med introducerar forskaren för, till exempel en kollega som 

villigt ställer upp på en intervju, detta kallas då för snöbollsurvalet. Bekvämlighetsurvalet 

baseras på att forskaren sedan tidigare är bekant med informanten.38  

Fokusgruppsintervjun som genomfördes består av en vänskapsgrupp som känner varandra 

väl. Detta strategiska val byggdes på vetenskapen om att detta är ett ytterst känsligt tema 

att diskutera och om en grupp främlingar hade diskuterat detta så skulle vissa åsikter 

möjligtvis kunna såra de andra deltagarna. De informanterna som var med i 

vänskapsgruppen känner sedan länge tillbaks till varandra och vilka klasser alla tillhör och 

då finns det en större möjlighet till att undvika konflikter och omedvetna sårande ord. 

Dock kan detta även ses som ett hinder för informanterna att våga uttrycka sina åsikter för 

att de inte vill skapa en konflikt inom gruppen.  Jag är medveten om att faktorer såsom 

ålder, etnicitet, kön och livsstil påverkade mina informanters svar och perspektiv på 

frågorna som ställdes.  

                                                   

37 Kvale & Brinkmann, S.185f. 

38Bryman, S.392f. 
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Transkribering och kodning  

Sammanlagt genomfördes tre enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju som bestod 

av sex informanter till denna studie.  Dessa intervjuer inspelades och sedan transkriberade 

jag dessa. Efter de två stegen så fick jag koda det transkriberade materialet. Att 

transkribera innebär att en grundlig process av en så rättvis avbildning av talspråket som 

informanten valt att använda sig av för att uttrycka sina tankar och känslor i skriftform. 

Utmaningen i transkriberingsprocessen blir då att ge form åt talet vilket blir svårt då talet 

berör och uttrycker känslor, betoningar och använder oss av tonlägen för att skapa effekter 

som är svåra att förmedla via skrift. Således kan informanterna även uttrycka känslor 

genom kroppsspråk, då jag som intervjuare valde att intervjua mina informanter genom 

personliga möten så kunde vi se varandra och läsa av mer än bara det hörseln tillät då 

synen också kom till användning. Det är viktigt att intervjuaren skriver ner allting som 

sägs i intervjuerna bokstavligen, således är det även viktigt att anteckna ned uttrycken som 

användes som effekt, uttryck såsom hmm, naee... Dessa ljudeffekter är betydelsefulla att ha 

med när transkriberingen görs för analysdelens skull då denna bygger på informanternas 

utsagor och således är det viktigt för att varken intervjuaren eller läsaren ska misstolka 

kontexten eller innebörden av det som informanten uttrycker. 39 

Efter transkriberingen var gjord så valde jag att koda alla mina intervjuer. Att koda innebär 

att dela upp det transkriberade materialet i olika teman som intervjuaren får analysera och 

leta fram. Det intervjuaren letar efter är gemensamma och liknande koder eller teman som 

nämns under intervjuernas gång. Detta kan genomföras på så sätt att intervjuaren skriver 

ut och delar in olika stycken ur intervjuerna i olika högar som blir exempel efter ett 

specifikt ord som nämns flertal gånger eller efter ett visst tema, således efter en viss röd 

tråd för att få fram intressanta reflektioner till slutsatserna och detta är även ett effektivt 

sätt att sortera fram det som anses vara relevant för just denna studie. 40 

Denna studie gick till så att jag transkriberade alla intervjuer enskilt, sedan skrev jag ut 

dessa och kodade dem efter mina frågeställningar. Jag skrev ut alla intervjuer och klippte 

ut stycken som jag sedan placerade i olika högar beroende på vilket ord eller tematik jag 

letade efter för att få en ordentlig koll på empirin som jag samlat in. Dock så har jag rensat 

bort en del av talspråket från intervjuerna så att citaten ska vara mer lättläsliga. Således 

har jag kvar de ljudeffekter och små bitar av talspråk som jag som intervjuare upplevde 

behövdes ha kvar för att informanternas utsagor skulle tolkas så rättvist som möjligt. Detta 

har jag även gjort av etiska skäl.  

                                                   

39 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund,2011). S.107-110. 

40 Kaijser & Öhlander, (2011).  S.274ff. 
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Metodreflektion  

När jag som intervjuare genomförde mina intervjuer så var det en social interaktion som 

tog plats. Detta innebär att både jag och mina informanter påbörjade mer eller mindre att 

identifiera varandra. Således leder detta till att identifikationen som tar plats skapar olika 

förväntningar på alla deltagande. Intervjuarens roll som den som leder intervjuerna och 

leder samtalet kan komma att bli utmanad av informanterna och då måste intervjuaren 

bestyrka sin position som en autonom intervjuare. Informanterna kan även ha förutfattade 

förväntningar på att intervjuaren och studien ska skydda eller gynna "de goda och 

oskyldigas" sida. Snarlika förväntningar förekommer mer ofta när det rör sig om de 

känsliga teman som till exempel lägre klass och status eller förutfattade meningar om 

vilket yrke som är "fint eller inte", vilket just denna studie gör. Således leder dessa 

förväntningar till att informanterna besvarar frågorna på det sättet de tror att intervjuaren 

vill att de ska göra.41 

Som intervjuare är jag medveten att mina informanter delvis var påverkade av hur jag 

manövrerade min roll som intervjuare samt av vilket intryck de fick av mig som person, det 

vill säga hur de identifierade mig. Förtroendet och bekvämligheten av att uttrycka tankar 

påverkas även av samhörighetskänslan som informanterna kände till mig som intervjuare. 

Vidare kan mina informanters utsagor ha blivit tolkade av mig på ett förgivet taget sätt då 

jag sedan innan känner informanterna. Detta kan påverka hur jag tolkar det informanterna 

säger då jag redan har en bild av dem som personer. 

Faktorer som således kan ha påverkat hur informanterna valde att uttrycka sig kan bero på 

att jag är en yngre kvinna, att jag är utländsk och således vilken klass och status som 

informanterna upplevde att jag hade då uppsatsen just behandlade detta tema. 

Informanterna kan möjligtvis gett de svaren de trodde att jag var ute efter. Eller så 

besvarade de frågorna som ställdes beroende på hur de tolkade syftet med dessa. Således 

kan denna identifikation som utspelar sig vid sociala möten även ha en positiv effekt på 

informanterna och deras svar, som tidigare nämnt, beroende på hur de tolkar mig och 

syftet med intervjun. 

Av etiska skäl måste jag anonymisera mina informanter och då valde jag att fingera deras 

namn genom att benämna dem efter deras nuvarande yrkesroll eller efter deras 

studiesituation samt skriva ut deras ålder då detta även kan ha en intressant roll för 

studiens resultat. Mina informanter kommer att benämnas som: Lärare 48 år, 

Apotekstekniker 31år, Lågstadieelev 8år, Student- förskollärare 22år, Student- samhälls- 

och kulturanalys 22år, Student- sjuksköterska 23år, Student- Civilingenjör 23år, Student- 

                                                   

41 Kaijser & Öhlander, (2011).  S.71f. 
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programmerare 20 år och Student- komvux 20 år. Dock har alla namn som nämns i 

intervjuerna fingerats. 

 

Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod 

“The goal of content analysis is “to provide knowledge and understanding of the 

phenomenon under study.””42 

Innehållsanalys är en metod som är allmänt känd och används bland annat inom hälso- 

sjukvårdsforskningen de senaste åren. Innehållsanalysen anses vara en flexibel 

analysmetod där forskaren själv ska dra utförliga slutsatser från det analyserade 

materialet. Den flexibla formen av innehållsanalysen är metodens styrka men även 

svaghet. På grund av de odefinierade riktlinjerna läggs ett stort ansvar på forskaren till att 

själv hitta ett effektivt analyssätt.  Innehållsanalysen består av två inriktningar: den 

kvalitativa och den kvantitativa. Till denna studie använde jag mig av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Inom den kvalitativa innehållsanalysen är det viktigt att vara 

transparent med sitt tillvägagångssätt. Innehållsanalysen i sig delas upp i tre olika 

uppläggningar: konventionell, riktad och summativ.  Alla tre uppläggningar används till 

att analysera textinnehållet 43 Jag använde mig av den riktade innehållsmetoden då den 

passade mitt syfte med studien. Detta innebär att forskaren väljer ett redan existerande 

ämne eller tema med syftet att utveckla och utöka ämnet. Riktade innehållsanalysen 

fungerar som en bra ingång i analysen mellan förväntade relationer och resultat. 

Strukturen inom den riktade analysen baseras på att forskaren har ett tema eller 

frågeställningar som denne sedan utformar sin analys på. Då intervjuer genomförs ska de 

först inledas med öppna frågor sedan mer ledande frågor. Sedan ska det insamlade 

materialet läsas av och sammanställas i olika teman eller frågeställningar.44 

Detta genomförde jag genom att analysera redan existerande litteratur och teorier med 

hjälp av avgränsade frågeställningar. Empirin som togs från intervjuerna delades även upp 

på mina tre frågeställningar, vilket innebär att jag gjorde en innehållsanalys på det också.  

 

                                                   

42 Downe‐ Wamboldt, Barbara,"Content analysis: method, applications, and issues." (1992), S.314. 

43 Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E. Shannon, "Three approaches to qualitative content analysis."(2005). 

S.1277ff. 

44 Ibid. S.1282f. 
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Etik 

“ [...] den person som tränger in i andra människors liv måste hela tiden ta ställning 

till  olika etiska dilemman och ta nödvändiga mänskliga hänsyn och detta kan kännas 

problematiskt.“45  

Innan intervjuaren genomför intervjuerna är det viktigt att de etiska forskningsprinciperna 

finns i åtanke. Således måste intervjuaren först få informanternas godkännande och 

samtycke om ett deltagande i intervjun. Således är det viktigt att informera informanterna 

om deras rättigheter och intervjuarens skyldigheter.46 Genom hela studiens genomförande 

har jag utgått och förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer genom att 

informera informanterna om de fyra huvudkraven som även är informanternas och mina 

rättigheter och skyldigheterna. Informanterna fick ett informationsbrev innan intervjuerna 

tog plats.  

De fyra huvudkraven: 

 

 Informationskravet innebär att informanten ska informeras om forskningens syfte 

med intervjun, det vill säga varför forskningen genomförs och att informantens roll 

förtydligas. Detta gjorde jag genom att skriva ett informationsbrev som jag tilldelade 

mina informanter innan intervjun där alla deras rättigheter och mina skyldigheter 

stod sammanfattade. Informanten måste även få veta att dennes medverkan är helt 

frivillig. Mina kontaktuppgifter står även med så att informanterna ska ha 

möjligheten att dra sig ur studien eller att ställa frågor.  

 Samtyckeskravet innebär att informanten måste godkänna sin frivilliga medverkan i 

intervjun. Detta innebär att informanter får när som helst under studiens gång välja 

att inte längre vilja delta i studien. Informanterna har således rätt att välja att avbryta 

sitt deltagande när de vill. Informanterna blev informerande om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de än vill innan vi påbörjade 

intervjuerna. 

 Konfidentialitetskravet behandlar sekretess och offentlighet. Känsliga uppgifter 

såsom personuppgifter skall inte ges ut eller spridas vidare eller publiceras och 

                                                   

45 Dalen Monica, Intervju som metod, (Malmö, 2015). S.9. 

46Dalen, (2015). S.25. 
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användas till studien. Informanternas identitet skyddas genom att deras riktiga namn 

och identitet inte nämns inom denna studie. 

 Nyttjandekravet skyddar det insamlade materialet och det innebär att empirin 

enbart kommer och får att användas för forskningsändamål och inte till andra icke-

vetenskapliga eller kommersiella bruk.47 Informanterna är informerade om att den 

insamlade empirin enbart kommer att användas i ett vetenskapligt syfte. 

 

Analys 

Vad betyder social status och klass för mina informanter? 

Apotekstekniker 31år:  Sen apotek avreglerades, då blev det kanske en hel annan 

syn på apotek för då blev det mer som vilken affär som helst [...] men som anställd 

eller som en som arbetar på apotek, någon som jobbar som en apotekstekniker som 

jag eller som farmaceut som har hand om recepten så har man en väldigt viktig 

roll. Jag menar vi har hand om folks hälsa, medicin, saker som är livsviktiga, så jag 

tror att man har en väldig stor pondus eller respekt, eller status. Det är lite status 

att jobba på ett apotek för det handlar om viktiga saker, vi säljer inte mjölk utan 

det är medicin haha... Neeej [...] jag uppfattar det som ett ganska bra yrke hellre 

det än kanske,  ja hemtjänsten, det låter jättehemskt men det är ett väldigt tufft, 

jobbigt yrke, men det här är ändå... ja enligt mig ses inte det här som ett 

lågstatusyrke.  

 

Lärare 41år: Det känns som att det inte är samma som för några år sedan, nu har 

man inte samma respekt från samhället och från föräldrar som man hade förut. Nu 

ifrågasätter alla det vi jobbar med alla vill vara med och bestämma hur vi ska göra. 

Men jag har ju en viktig funktion, jag lär barn för livet, vidare hur de ska klara sig 

senare i livet, men även så uppfostrar man dem faktiskt. Så det borde vara 

jätteviktigt, ha en högre status. 

 

Vem är du och vad har du för status? Två av informanterna väljer att förklara status och klass 

utifrån sin egna yrkestillhörighet. Social status och klass kopplas tydligt i båda citaten till yrken. 

Yrkesidentiteten är som tidigare nämnt en stor del av vår egna identifikation och yrken i sin tur för 

med sig status och klass beroende på inkomst. Om vi läser mellan raderna ser vi att det handlar om 

mer än inkomst i dessa två informanternas syn på deras yrkesstatus. Det handlar även om rykte, 

status och pondus, eller närmare en ändrad syn på yrkets pondus i samhället. Det vi ser är även en 

konstant jämförelse gentemot samhällets uppfattning av vad som anses vara "värt status". Delvis så 

                                                   

47 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (2015-05-29 kl.17.00). S.7-14. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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väljer båda informanter att uttrycka sin egen syn på status som upplevs vara lite högre än vad 

samhället upplever att de är. Status och klass blir då något som inte är subjektivt konstruerat utan 

objektivt. Artikeln som Katarina Zambrell (2016) skrivit förklarar att arbetet styr den 

socioekonomiska statusen. Ekonomi, samhällspositionen och makten identifieras således av 

yrkestillhörigheten. Jag tolkar att apotekaren tycker att hens yrke har en högre status än 

hemtjänstens arbetare trots att apoteket förlorat sin gamla status inom samhället. Informanten 

menar att trots allt så säljer de medicin som kräver en viss erfarenhet och utbildning, som i sin tur 

ger makt och en högre lön. 48 Samhället avgör alltså yrkets status och värde inom den 

socioekonomiska trappan. Informanterna upplever att deras identitet inte upplevs lika viktig längre 

och därför får de anpassa sig till samhällets skrivna manus, vilket i sin tur gör att de får anpassa sin 

identitet till yrkets värde. Som till exempel att apotekaren inte längre bara får sälja medicin utan 

även schampo och ansiktsprodukter, som vanliga livsmedelsbutiker också har behörighet att 

göra.49 

Student- civilingenjör 23år: Status brukar du få av andra människor. Andra 

människor kan se upp till dig och liknande. Vi säger att man är arbetarklass eller 

lägre klass eller liknande, så kan du ju fortfarande ha hög status inom den gruppen 

på grund av hur du är som person. Att de värdesätter för du har integritet och 

liknande saker, medan nu samtidigt kan ha låg klass och ha hög status på grund av 

hur du är som människa.  

Apotekstekniker 31år:[...] Klass det är mer personligt, då är det inte yrkesmässigt, 

man kan ha hög klass för man hur man uppför sig som människa, man kan jobba 

som toalettrengörare och uppföra dig med ordentlig klass, på ett sätt som är 

respektgivande hur man är artig hur man beter sig mot andra o sådana saker, att 

man kanske tar av sig skorna när man går in. Så klass är för mig hur man är som 

person och status är lite det yrkesmässiga, lite ekonomiskt så.  

 

De ovanstående två citaten styrker samhällets makt i avgörandet av vilka yrken eller titlar 

som ska kopplas med status och klass genom att informanterna förklarar att status är 

något social givet medan klass är något mer individuellt påverkningsbart. Informanterna 

identifierar en skillnad mellan social status och klass. Detta tolkas som att status är något 

som samhället avgör och status blir då något som alla avgör själva och detta kan ändras 

beroende på beteende. Dessa utsagor som informanten målar upp av att klass är något som 

hör ihop med det subjektiva beteendet kopplas till Ervin Goffmans teori om fasad och 

rolldistans. Som toalettrengörare anses statusen vara låg enligt informanten men 

yrkesvalet behöver inte nödvändigtvis påverka klasstillhörigheten eftersom klass 

kopplades av denna informant till beteende. Därav spelar denne toalettrengörare en roll 

och använder sig av rolldistans när denne återigen beter sig "ordentligt", som min 

                                                   

48 Zambrell,, S.1. 

49 Hammarén & Johansson, S.26ff. 
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informant uttrycker det. Den offentliga sidan blir då yrkesrollen i detta fall och den privata 

rollen betecknas då med klass och ett gott uppförande. Där uppstår en konflikt mellan en 

låg status och hög klass.50  

 

Apotekstekniker 31år: [...] I vissa tillfällen har jag noll klass, jag går i smutsiga 

mjukisbyxor till affären för jag bryr mig inte men då kan vissa folk tro att jag är 

någon knasboll, då kanske man inte har någon som helst personlig klass men åt 

andra sidan har jag en ganska hög personlig status för att jag bryr mig faktiskt inte 

om vad någon annan tycker, det är också då är man inte den där osäkra utan här 

glider jag in i mina smutsiga mjukisbyxor jag bryr mig inte vad du tycker, det är ju 

också en form av status mot en själv att man kan känna så. Även om det inte ser så 

bra ut.   

 

Denna informant visar på en viss medvetenhet och stolthet över sin identitet. Pierre 

Bourdieu som tidigare nämnts hade gjort en upptäck som visade på att de olika klasserna 

visade sin karaktär genom olika mönster som var bundna till smak och moral. 51 Det är just 

detta fenomen som bland annat apoteksteknikern visar på finns genom att exemplifiera sig 

själv. Resterande informanter upplevde således att de själva kunde bete sig "smakfullt" i 

vissa sammanhang och att deras klass då höjdes. Ett exempel som kom fram var att lika så 

kunde de klä sig i smutsiga kläder och då förminskades deras klass men deras personliga 

status ökade för självförtroendet de hade. Enligt Weber så anses klass vara individbunden, 

något som mina informanter håller med om. Således är deras bild av klass kopplat till en 

bortskämd unge från Stureplan med överdrivet dyra märkeskläder och detta är i sin tur en 

form av identitet. I avsnittet Tidigare forskning så beskrivs dilemmat med att kläder ger 

en viss identitet som kopplas till status. Pia Karoliina Wikholm, 2012 och Carmi 

Schooler,2013 bekräftar i sina artiklar att status och klass är kopplat till utseende och 

andras uppfattning av vår identitet. Redan i ung ålder börjar många individer samla 

pengar till att köpa märkeskläder för att uttrycka klass och en bra klädsmak.52 Således 

kopplas klass till begreppet identitet och social status till prestation, hierarkier och socialt 

accepterade värderingar. Ekonomi inom status kopplas till ett misslyckande i att klättra 

inom klasshierarkierna och därför skapas behovet av att konsumera och kompensera för 

den låga klasstillhörigheten, vilket i sin tur leder till ett visst klättrande på den sociala 

stegen men inte nödvändigtvis tillräckligt för att en klassresa ska ske.53 Enligt 

informanterna får då status betydelsen "klättra i den sociala stegen" genom att antigen ha 

                                                   

50 Ibid. 

51 Hörnqvist, S.85f. 

52 Wikholm, S.1f. 

53 Ulver- Sneistrup, S.62. 
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en identitetsroll som ger dig en personlighet som hjälper dig att klättra uppåt eller så har 

dessa individer en ekonomi som kan användas till att jämföras med överklassens 

konsumtionsvanor.  Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att både status och klass 

kopplas till identitet och beteende, till framgång och ekonomi, ny mening mina 

informanter så får dessa begrepp en central betydelse genom hela intervjuerna. Min yngsta 

informant förklarar väldigt tydligt att även barn kan märka av statusskillnader mellan 

klasskamrater beroende på kunskapsinnehavet. Barnet förklarar att ett visst beteende 

bidrar till att man antigen klättrar eller sjunker längre ner i hierarkitrappan, det vill säga 

hur populär man är i klassen eller inte: 

 

Intervjuaren: Om du tänker på någon som har hög status vem tänker du på då? 

Lågstadieelev 8år: Mig. Intervjuaren: Låg då? Lågstadieelev 8år: Lillebror. 

Intervjuaren: varför då? Lågstadieelev 8år: han är låg. Intervjuaren: Har ni 

någon i klassen som är mer populär än alla andra? Lågstadieelev 8år: Elias. 

Intervjuaren: Varför då vad gör han? Lågstadieelev 8år: Han är rolig, han är bra 

på fotboll han är bra på allt! Förutom det jag gör. Intervjuaren: Vad gör du då? 

Lågstadieelev 8år: Han har lägre status på att köra Parkour, jag har högre status 

på det för jag är bra på parkour. Intervjuaren: Så det handlar om hur bra man är 

på saker, hur poppis man är i klassen? Lågstadieelev 8år: Jaaa! Intervjuaren: Är 

den någon som är opopulär i klassen, som inte är så omtyckt? Lågstadieelev 8år: 

Elsa. Intervjuaren: Vad gör hon då? Lågstadieelev 8år: Hon är busig på 

lektionerna, hon säger att hon ska på toa så springer hon runt i hela skolan. 

  

 

Vilka positiva respektive negativa aspekter kan social status eventuellt medföra på 

individers sätt att identifiera sig?  

 

Student- Förskollärare 22år: Om vi tar mitt yrke som exempel så om man har 

föräldramöten då finns det personer med olika status med olika klasstillhörighet, 

och då är det oftast folk som pratar mer och folk som pratar mindre och de som 

pratar mer är oftast dem som har en högre utbildning och som tycker själva att de 

är lite högre uppsatta. Så det kan man märka tydligt att de som inte tycker att de 

har det och så drar sig tillbaks för att de tror att dem andra vet mycket mer och har 

mer att säga till om.  

 

I ovanstående citat ser vi en tydlig skildring på hur social status genererar både negativa 

och positiva aspekter på identitetsrollen. Det är tydligt vilka klasser som social status 

gynnar och vilka klasser som det möjligtvis skapar ett ännu större utrymme mot. 

Informanten betonade "de Trooor att den andra vet mycket mer[...]" och detta var något 
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jag ifrågasatte. Informanten förklarade då att hen inte tycker att status och klass alltid är 

synonymt och även om dessa andra föräldrar som inte är högutbildade eller liknande inte 

har en hög klass så behöver det inte betyda att de måste självmant sänka sin status och tro 

att någon annan är bättre än dem och då bli undergivna. I detta fall menade informanten 

att föräldraskap inte nödvändigtvis har med klass att göra utan med beteende, hur väl 

individerna beter sig som föräldrar. Beteende och sociala koder kopplar jag vidare till 

Bourdieus statussymboler och klassymboler. Att kunna tala rätt och föra sin kropp med 

stolthet härstammar till en stor del ur livschanserna som överklassen fått sina privilegier 

från och därav saknar dessa tystare föräldrar möjligtvis detta beteende i denna kontext. 

Carmi Schooler,2013 skriver som tidigare nämnt om innebörden av status och klass som 

sociala begrepp. Dessa båda begrepp bygger på: 1.prestige 2.ojämnlika möjligheter och 

resursfördelning och 3.makt.  I informantens utsaga markerar de individer som anser att 

de har social status och social klass sin identitet genom att på ett självklart sätt ta sin plats 

inom det sociala rummet.54 Fallet kan dock vara mer komplext. Säg att någon av de 

föräldrarna som för sig med pondus och talar mindre och tvivlar på sig själv är en 

invandrare som i sitt hemland hade en hög status och jobbade som läkare här i Sverige får 

kämpa med sin ekonomi och jobbar som en taxichaufför och känner sig otillräcklig, så 

uppstår det en rollkonflikt. När denne kanske åker på besök i sitt land har denne en hög 

social status som tillåter individen att ta för sig.  Dock menar en annan informant att det 

finns viktigare attribut än enbart hög klass: 

  

Student- sjuksköterska 23år: Det finns två chefer på ett ställe och båda har samma 

position, och då kan det bli så att man har mer respekt för en chef och kanske lyssna 

på den här chefen och respektera den mer men för att den andra chefen kanske 

inte lyssnar på de anställda och struntar i de. Då tänker jag att personer kan få mer 

status beroende på hur dem behandlar andra människor, eller för sättet de jobbar 

på, så det beror på. 

 

Denna informant problematiserar delvis Bourdieus teori som kopplar ett visst beteende till 

klass. Båda cheferna har klass men båda har inte de extra statussymbolerna som kommer 

med klass. Då jag ifrågasatte informanterna om vad de anser vara skillnaden svarade de att 

social status inte enbart baseras på makt, ekonomi och klass. Informanterna sade då att 

skillnaden mellan cheferna var att båda hade klass men bara den snälle och omtyckte 

chefen hade status.  

 

Apotekstekniker 31år: [...] kungen har ju status för han är våran kung eller 

statsministern har ju status, det är ju någon som är högt uppsatt det behöver ju 
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inte vara så högt uppsatt. Det kan vara en chef eller någon som är lite högre än alla 

andra, det är för deras yrkesroll, dom har lite status för att dom kanske är högre 

utbildade, eller jobbat extra hårt, utspelar sig lite extra gentemot alla andra för dom 

har gjort något extra. Eller som min chef hon har ju status, jag måste ju visa henne 

att hon har lite status bara för att hon är högre än mig. 

 

I ovanstående citat utläses en viss undergivenhet inför de yrken eller titlar som 

informanten själv upplever har en större pondus än vad denne har. Vidare förklarade 

informanten att detta beror på att chefen i sin tur hade en större utbildning och en högre 

uppsatt position i samhället. Detta i sin tur leder till en evig maktkamp och strävan efter 

klättrande inom de olika hierarkierna. D´Arms och Kerr teori om avundsjuka kopplas till 

att status används som ett täckande redskap för att skapa konflikter och spänningar mellan 

människor och således för att förhöja vårt självvärde, vilket kan påverka självbilden både 

positivt och negativt. Rättare sagt är status och klass två redskap som används för att 

förstärka vårt ego: 

 

Apotekstekniker 31år: Mer negativt som kan komma ifrån och sortera folk in i 

klasser och status så, än vad jag kan se positivt, om man ska säga något positivt så 

blir det bara individuellt ens ego liksom att man tror man har högre klass än alla 

andra. Jag kan bara tänka negativt med att dela in folk, om man tänker hot, man 

tror man är bättre än någon annan och ska ha makt då. 

 

Varför fyller social status en viktig funktion för samhällsordningen då 

klasspositioner redan existerar? 

 

Student- programmerare 20 år: Om man tänker tillbaka nu för 70-80 år precis 

när Linköping började med sin tekniklinje, då tänkte alla amen varför ska vi ha de 

där programmerarna, de är ju nördar de är ju töntar vad ska de göra ute i 

arbetslivet? Och kolla på oss nu, 70 år senare, nu är vi högt uppsatta, och nu är de 

hög klass och hög status samtidigt. Det är som att kolla på han som gör Tesla till 

exempel, han var ju jättefattig på 70–80-talet och sen fick han en jättebra idé och 

ihop med sin kompis gjorde PayPal, och helt plötsligt har han hög status och hög 

klass, fastän han inte hade jättemånga vänner och så. Och nu är han en av de mest 

kända personerna i hela världen just eftersom han har kommit på en idé, så man 

kan också tänka på det som att är du en trendsättare så är du hög klass och hög 

status även om man inte har så mycket pengar. 

 

Student- komvux 20 år: Jag tänker att programmerare inte har en så hög status 

för det är som slavarbete typ, du får en uppgift och så får du genomföra den. Visst 
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om du kommer upp i de högre positionerna som Bill Gates men då har de gått 

vidare och tagit chefsrollen och det är då de får hög status, men som 

programmerare så är det här med att få order... låg status.  

 

Ovanstående citat kommer från en av mina informanter som tydligt beskriver en status 

och klassförändring som är kopplad till yrkeslivet. Det är tydligt hur programmeraren vill 

visa på vilket bra val av yrke hen gjorde genom att koppla sig själv till högt uppsatta 

personer. Således ser vi i det andra citatet att alla informanter inte håller med 

programmeraren då denne andra informanten inte gör en likadan koppling mellan yrke 

och identitet. Att vara Bill Gates och att vara programmerare hör inte ihop enligt de andra 

informanterna och därav ser vi en tydlig koppling till hierarkitrappan som skiljer Bill Gates 

ekonomi, sociala status och maktposition från en programmerare utan samma auktoritet. 

 Klass beskrivs vara något föränderligt för nästintill alla mina informanter. Detta 

motiverade de genom att koppla klass till ekonomi, position, möjligheter och materiella 

livsvillkor. Alla de faktorerna anses vara influerande och föränderliga genom att 

människor får jobba sig upp till de högsta positionerna såsom till exempel upp till 

chefsjobb. Att förändra status och klass är således möjligt om individer kämpar tillräckligt 

mycket och om de lyckas ta sig högt nog inom yrkeslivet. Klass och status sade mina 

informanter hörde ihop och att den ena kompletterade den andra men att det fanns 

distinkta skillnader mellan dessa.  

För att ta reda på vilka skillnaderna mellan status och klass kunde vara, och för att ta reda 

på varför mina informanter trodde att båda begreppen är nödvändiga i dagens samhälle så 

ställde jag under intervjuernas gång en fråga till alla informanter om vad de ansåg om den 

kände fotbollsspelaren Ronaldo och om han genomgått en klassresa. Detta då han från 

grund och botten kommer från en fattig underklassfamilj och idag är han en av de mest 

framgångsrika fotbollsspelarna och trots detta så engagerar han sig i välgörenhet och tar 

hand om de människor som har det sämre ställt.  Svaren varierade mellan informanterna:  

 

Apotekstekniker 31år: Ja han har gjort en klassresa. Det beror på hur man ser på 

det, han kom från ingenstans och nu gör han massor för alla andra det är ju klass 

för sig, till skillnad från någon annan som kanske gottar sig själv i alla pengar 

istället.  

 

Lärare 48år: Klass är något som man måste födas med, man måste uppfostras in 

i det. Det han har är  bara status och pengar men det förändrar inte till en högre 
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klass tycker jag för klass är mycket mer än status. [...] Jag tänker på prinsessan 

Anastasia, om du har hört? Det var någon revolution och hela hennes familj blev 

dödad och hon hamnade hos en annan familj och trots det kunde man känna igen 

att hon var av högre klass. Jag tror att hon tappade minnet men hon hade beteendet 

i sin kropp och i sin hållning och sitt språk och beteendet gjorde så man kunde 

urskilja att hon var annorlunda så även om hon var bland de här fattiga 

människorna kunde man ändå se på hennes beteende att hon är någon av högre 

klass, så jag tror det är en del av vem du är. De som har klass, det är deras identitet. 

 

Återigen poängterar de båda informanterna att beteende och identitet är avgörande för 

klass och status och till skillnad från läraren anser apotekstekniker att hen uppfattar en 

distinkt klassresa som väldigt mycket beror på att Ronaldo beter sig så som någon av högre 

klass förväntas bete sig. Social status står i relation till social klass och dessa två begrepp 

används oftast för att komplettera varandra. Behovet av social status fann de självklar och 

menade på att klass var något gruppbundet medan status var mycket väl en individuell 

framgång även om en hel familj kunde ha samma status. Klass och status upplevde mina 

informanter vara lika men inte helt och hållet samma sak. Som tidigare nämnt upplevde de 

själva att deras status och klass kunde variera från dag till dag, ibland berodde detta på 

vardagliga småsaker såsom klädstil och en informant nämnde även att status och klass 

även hade en varierande betydelse på i vilket land de befann sig i. Som 

sjuksköterskestudenten upplevde att hen hade en högre status i sitt hemland som 

sjuksköterska än i Sverige, medan hen upplevde sig själv alltid tillhöra samma klass. Något 

som alla informanter var överens om var att social status är lättare att förändra än vad det 

anses vara att göra en klassresa. Men de höll alla med om att allt är möjligt.  

 

Diskussion  

Informanterna besvarade frågeställningarna på ett subjektivt vis som i sin tur ledde till 

studiens resultat. Genom deras tolkningar av begreppen social status och klass skapades 

ett nytt resultat, som jag inte själv hade i tankarna då jag redan hade förbestämt mig för att 

klass och status är två påhittade begrepp av oss människor för att skapa skillnader och 

uppfylla det mänskliga egots syfte. Det informanterna tillsammans med alla teorier visade 

på istället var att status och klass som begrepp existerade på grund av behovet av att visa 

på dessa samhällsfenomen som naturligt finns i våra samhällen, vilket gjorde att denna 

studie fick ett helt eget resultat. 

Tematiken för denna uppsats har ett så brett spektrum att alla informanter berörde olika 

delar och hade uppdelade åsikter om vad status och klass innebär. Dock så upplevde jag att 

de i grund och botten trots alla meningsskillnader landade på samma slutsats och det var 

att status är lättillgängligt och lättare att påverka i relation till att påverka 

klasstillhörigheten. Då krävdes det mer än att vara en charmig chef eller en snäll 



32 

undersköterska, då skulle moral, identitet, ekonomi och högre möjligheter att påverka sina 

livsvillkor finnas med.  

 En intressant observation var att de äldre informanterna kopplade begreppet klass till 

livsstil och identitet genom att påpeka att klass är likväl ett inpräntat sätt att bete sig på 

som det är ett trappsteg på hierarkitrappan. De yngre informanterna kopplade klass till 

adeln, medelklassen och underklassen, så till samhällsordningens strukturer och nämnde 

inte att klass kopplas till identitet. Däremot hade dessa informanterna en positivare 

inställning till status i relation till identitet och beteende.  

En tanke som uppstod genom studiens gång och som fann sitt stöd i både litteratur och i 

mina informanters utsagor var att status och klass är sammanvävda och den ena existerar 

för att ta över var det andra begreppet tar slut. D'Arms och Karrs filosofiska teori om att 

status är sammankopplat med avund fick mig att spinna vidare på tanken: varför skapar 

status och klass skillnader som gör oss avundsjuka, varför innebär en högre klass en 

högre status i samhället? Därav drog jag slutsatsen att status har rollen som ett 

supplement till klass. Det fungerar som en annan sorts hierarki, lite mer som en 

personlighetshierarki istället för klassens typiska krav på ett större innehav av ekonomiska 

resurser. Ett bra exempel som jag kopplar till denna slutsats är det citatet som student- 

sjuksköterska 23år använde sig av: hen jämförde två chefer med samma position och 

klass, men trots detta hade den ena en högre status för denne ansågs vara mer omtyckt av 

de anställda. Därav upplever jag att status och klass står i kontrast till varandra och har en 

bredare betydelse än den som Marx menar att klass har. Därav tycker jag att Webers teori 

är relevant i förhållande till dagens samhälle i relation till Marx, då Weber har en bredare 

definition av alla de mellanklasserna som existerar och ryms mellan kapitalistklassen och 

arbetarklassen, tack vare begreppet status.  

Mannen som beskrivs i citatet från boken ”Snabba cash” som nämns i inledningen, som 

inte tar av sig skorna kan möjligtvis komma från ett liv på Stureplan som är överöst med 

rikedomar. Likväl kan han komma från en fattig industrifamilj och själv kämpat sig upp till 

den rätta attityden, kostymen och möjligheten till att aldrig ta av sig skorna. Låt oss anta 

att mannen som alltid tar av sig skorna har samma bakgrund som männen med skorna, 

vad är då skillnaderna mellan dessa tre? Mannen som inte tar av skorna är ledaren, det är 

mannen med social status, men har han verkligen klass? Det är något vi alla har ett eget 

svar på. Ett svar som är lika viktigt som alla andras, oberoende på social status och klass.  
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Bilagor: 

Frågemall: 

1. Vad heter du och vad arbetar/studerar du med/till? 

2. På vad baserades ditt beslut att välja just den utbildningen/yrket? 

3. Hur tror du att ditt yrke uppfattas av samhället/ vad fyller det för funktion? 

4. "Allmänna rytmen: tre typer av människor finns. Den som alltid kliver in med skor och har 

den rätta inställningen- finns det något värre än att glida omkring i partykläder och 

strumplästen? Människa typ två är den som blir osäker och kollar in hur de andra gör, 

kanske behåller dem på om de andra har skor. Velaren, vindflöjeln. Slutligen fanns den 

tredje sorten som trodde att man alltid skulle ta av sig, den som fick glida fram ljudlöst i 

svettiga strumpor, den som fick skylla sig själv."55  Diskutera detta stycke? 

5. Vad tror ni att status innebär? 

6. Vad tror ni att klass innebär? 

7. Har status och klass likheter och skillnader, i relation till varandra? 

8. Hur tror ni att maktpositioner såsom status och klass påverkar individers självbild? 

                                                   

55Lapidus Jens, snabba cash: Hatet, drivet, jakten. (Stockholm, 2006), S.25.  

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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9. Vad är syftet med dessa? 

10. Vad tror ni att social status och klass fyller för funktion i samhället? (skapar det ordning, 

kaos) 

11. Återkoppla till citatet, vem av de tre typerna tror du att du är? 
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