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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur personer som bor i en bruksort och jobbar inom industri 

upplever betydelsen av klass i deras liv och hur/om det påverkar deras identitet. För att svara 

på detta användes frågeställningarna: Hur positionerar sig deltagarna inom en upplevd 

klasstruktur? På vilket sätt upplever studiedeltagarna att klass spelar/inte spelar roll för 

deras identitet? På vilket sätt upplever studiedeltagarna att klass spelar/inte spelar roll för 

deras gruppidentitet? Under vilka omständigheter upplever deltagarna att klass är 

betydelsefullt? Undersökningen skedde genom intervjuer med personer som arbetar inom 

industri i samma bruksort. 

 

Tidigare forskning visar att klassidentitet fortfarande är avgörande i en rad avseenden. 

Exempelvis påverkar det i stor utsträckning vad för kultur man konsumerar och vilka 

fritidsaktiviteter man ägnar sig åt. Däremot visar forskningen att klassidentitet och objektiv 

klasstillhörighet sällan överensstämmer vilket tyder på att klassidentitet bör förstås som en 

”fiktiv identitet”. Post och senmoderna teoretiker hävdar samtidigt att det har skett en 

individualisering av identitet. Att skapandet av en identitet är ett reflexivt projekt där 

klassidentitet inte längre är relevant.     

 

Studien visar att deltagarna präglas av en mångtydig föreställning av klass och identifierar sig 

både som arbetarklass och medelklass samtidigt. Samtidigt uttrycker deltagarna en identitet i 

relation till bruksorten de lever i som överordnad klassidentiteter. Man upplever inte att klass 

präglar bruksorten dels för att man inte ser tydliga klasskillnader men också på grund av att 

ämnet är så främmande. 
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Inledning 

Inom sociologisk forskning har klassbegreppet ofta sin utgångspunkt hos Karl Marx och Max 

Weber men samhället och dess relationer har ändrats så drastiskt sedan deras tid att många 

ifrågasätter huruvida deras definitioner av begreppet har empirisk relevans (Karlsson, 2005: 

13). Båda två använde sig av begreppet för att förstå objektiva strukturer. Enligt Marx 

definition av klass finns det två huvudsakliga klasser; arbetare och kapitalägare. Dessa 

definieras av deras relation till produktionsmedel och kapital. Enligt Weber, som har en 

flerdimensionell definition, definieras en klass som en grupp vars medlemmar har samma 

”livschanser” (Karlsson, 2005: 14). Han anser, till skillnad från Marx, att även saker som 

status och makt påverkar den sociala stratifieringen i lika stor utsträckning som ekonomi gör 

(Ritzer och Stepnisky, 2014: 107). 

Att studera olika sociala kategorier är centralt inom sociologi. En vid definition av vad som 

innefattas i en social kategori är individer med en eller flera egenskaper gemensamt som 

möjliggör eller omöjliggör goda levnadsvillkor (Jonsson, 2007: 215). En av de senaste 150 

årens mest omdebatterade kategorier är just klass som under olika historiska epoker, inom 

samhällsdebatt och i folkmun ständigt ändrar innebörd och skepnad. Som en social kategori 

skiljer sig klass från andra, som exempelvis etnicitet och kön, då det inte är lika enkelt att 

fastställa vad som kännetecknar tillhörighet (Jonsson, 2007: 244). 

Erik Ohlin Wright är en sociolog som har försökt utveckla en relevant klasstypologi med 

fokus på de många motsägelsefulla klassförhållanden man kan finna inom medelklassen. Ett 

exempel på detta är personer som har en viss makt över produktionen men som också säljer 

sin arbetskraft. Förekomsten av den här typen av motsägelsefulla klasspositioner med hänsyn 

till mer ”klassiska” definitioner av begreppet skapar problem när man ska dra gränser klasser 

emellan. Wrights klasstypologi kom att bestå av kategorier som har samma tillgång till 

produktiva resurser, utbildningsresurser och organisationsresurser ledde i slutändan till 

ungefär ett dussin olika klasser. Utöver detta anser han att man inte bara kan analysera de 

färdigdefinierade positionerna när man genomför en klassanalys. Människors levda 

erfarenheter av klass måste också tas i åtanke då han menar att dessa är centrala för klassens 

upprätthållande (Karlsson, 2005: 14). Detta leder oss in i klassens subjektiva dimension. Det 

finns forskare som hävdar att det inte är möjligt att placera människor i en klass om dessa 

människor inte själva anser sig tillhöra en klass med gemensamma materiella intressen 
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(Svallfors, 2016: 37). 

Även för Marx kan en klass endast existera fullt ut förutsatt att människor i den är medvetna 

om sin position (Ritzer och Stepnisky, 2014: 56). I linje med det släppte i februari 2018 det 

oberoende fackliga idéinstitutet Katalys en rapport med namnet ”arbetarklassens symboliska 

utplåning i medelklassens medier”. I den har två forskare i media och 

kommunikationsvetenskap jämfört i vilken utsträckning arbetarklassen, mellanskiktet och den 

sociala eliten representeras i svensk television. Operationaliseringen utgår ifrån personers 

ställning i produktionen och deras relation till produktionsmedlen men för att undvika ett 

binärt klassamhälle bestående av arbetare och kapitalister, som de anser vara en förenkling av 

verkligheten, väljer författarna att analysera med hjälp av de tre ovanstående klasserna. Den 

sociala eliten utgörs av personer som har stort inflytande över sin egen och andras position i 

produktionen. Med andra ord är detta personer som har stor makt över sin egen och andras 

livssituation så som sociala och ekonomiska omständigheter. Mellanskiktet utgörs av chefer 

och anställda professionella som har en relativt liten möjlighet att påverka andra personers 

omständigheter men till skillnad från arbetarklassen goda förutsättningar att påverka sin egna 

livssituation. Arbetarklassen har lite inflytande över sin egna situation och inget inflytande 

över andras. Resultatet av deras studie visar att arbetarklassen enligt denna definition är 

extremt underrepresenterat på en rad olika sätt i svensk tv. Exempelvis så är dessa personer 

endast med i 5% av sändningstiden. Av detta resultat argumenterar författarna sedan att en 

underrepresentation försvårar för skapandet av en klassidentitet och omöjliggör politisk 

mobilisering vilket i sin tur upprätthåller rådande maktordning (Jakobsson och Stiernstedt, 

2018). 

Med allt ovanstående i åtanke tycker jag att det är på sin plats med en studie som försöker 

förstå hur personer ur en definition av arbetarklass, och som i folkuppfattningen ses på som 

arbetarklass, upplever kategorins inverkan och betydelse i deras liv. Då begreppet är så 

mångtydigt och inom politiska sammanhang ofta används som en självklar kategori för en 

grupp med homogena egenskaper, anser jag det vara nödvändigt att analysera människors 

egen mening och upplevelse av klass. Ofta kallar man den subjektiva aspekten av klass för 

klassidentitet och det är ett exempel på hur denna kan manifestera sig i Sverige 2018 som jag 

vill undersöka. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur personer som jobbar inom traditionell industri i en 

bruksort upplever betydelsen av klass i deras liv. Jag vill också ta reda på om/hur detta 

förhåller sig till deras identitet. 

• Hur positionerar sig deltagarna inom en upplevd klasstruktur? 

• På vilket sätt upplever studiedeltagarna att klass spelar/inte spelar roll för deras 

identitet? 

• På vilket sätt upplever deltagarna att klass spelar/inte spelar roll för deras 

gruppidentitet? 

• Under vilka omständigheter upplever deltagarna att klass är betydelsefullt? 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att vända mig till industriarbetare på en arbetsplats där IF Metall är den fackliga 

representanten. If metall beskriver sig som en av världens största folkrörelser och har kämpat 

för arbetares rättigheter i 118 år (IF Metall, 2017). Jag hoppas att deras upplevelse och 

erfarenheter av klass blir tydligt då den fackliga kampen och den diskurs som medföljer 

eventuellt väver samman arbetarna till en grupp med gemensamma intressen. Med en bruksort 

menar jag en mindre ort som har en dominerande industri.   

Det jag är intresserad av är inte de objektiva klasstrukturer som dessa arbetare lever under 

utan deltagarnas subjektiva upplevelse av klass.     

 

Disposition 

Härnäst följer en sammanfattning av teori och tidigare forskning som är av relevans för denna 

uppsats. Sedan kommer ett avsnitt om metod där jag diskuterar mitt tillvägagångssätt, olika 

problem och etiska överväganden. Efter den kommer en analys av empirin som rundas av med 

en diskussion där jag kopplar samman analysen med mitt syfte och mina frågeställningar. Här 

ger jag också förslag på vidare forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

Teori 

Klassmedvetande 

Erik Olin Wright (2000) menar att klassmedvetande (class consciousness) är en särskild 

aspekt av människors subjektivitet. Ett mikro-koncept som syftar på att förstå en specifik del 

av människors mentala liv och som är diskursivt åtkomligt genom självmedvetenhet. 

Någonting är diskursivt åtkomligt när människor genom sin egen vilja kan göra sig medvetna 

om det och för Wright är detta relevant för sociala teorier då det kan komma att påverka 

intentioner och ageranden. Han argumenterar att det är nödvändigt att studera personer inom 

särskilda strukturers subjektivitet och medvetande samt de val och intentioner detta påverkar 

för att förstå relationen mellan social struktur och social praktik. 

Klassmedvetandet kan alltså ses som den del av vår subjektivitet som berör klass på olika sätt. 

Som har distinkt klasskaraktär. Enligt Wright förutsätter detta två saker. För det första krävs 

det att föreställningen i fråga har en faktisk relation till klass. Exempelvis kan åsikter som 

berör facklig anslutning, vars syfte kan vara att stärka arbetares rättigheter och villkor i ett 

kapitalistiskt samhälle, anses vara en del av klassmedvetandet. För det andra relaterar 

klassmedvetandet till förställningar som motiverar val och agerande inom en klasstruktur och 

som upprätthåller eller på ett annat sätt påverkar strukturen (Wright, 2000: 193-194).  

 

The class dimensions of consciousness are implicated in the intentions, choices and 

practices which have what might be termed ``class-pertinent effects'' in the world 

(Wright, 2000: 194). 

 

Enligt Wright är klasstrukturer den terräng av sociala strukturer som bestämmer människors 

materiella intressen och klasskamp (class struggle) de sociala praktiker som försöker uppnå 

dessa intressen.  Klassmedvetandet är alltså de aspekter av en människas medvetande som 

förhåller sig till och navigerar bland dessa intressen och som man sedan agerar på (Wright, 

2000). 

Class formation eller klassorganisering, som jag har valt att kalla det, syftar på starka 
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solidariska grupperingar vars syfte är att på olika sätt påverka klasstrukturer för att gynna 

gruppens intressen. Till skillnad från klasskamp som är individens egna handlingar så handlar 

klassorganisering om att organisera sig för att på så vis kunna påverka ur ett underläge. Dessa 

grupper brukar ofta ta sig i uttryck som mer formella organisationer. Exempelvis politiska 

partier eller fackliga organisationer. Men det kan även handla om informella grupper så som 

familjer eller klubbar av olika slag som i rätt sammanhang kan bära begreppet (Wright, 2000: 

191-192). 

Identitetens individualisering 

En stor del av den kritik som finns mot klass betydelse för det egna identitetsskapandet 

kommer från post och senmoderna teoretiker. Dessa perspektiv förespråkar ofta ett 

individualiserande av identitetsskapandet. Beck (1992) menade att denna individualisering av 

identitet fråntar sociala grupper sin karaktäristik och suddar ut kulturella gränser grupper 

emellan. De sociala och ekonomiska förhållanden som ofta har kännetecknat klasser kvarstår 

men människor kommer istället finna förklaringar för ojämlikhet på andra grunder så som 

genom etnicitet och kön etc. En känd teoretiker som ifrågasatte vikten av klass är Zygmunt 

Bauman som menade att man inte längre försöker uppnå en förväntad identitet utan väljer sin 

egen (2002). Detta val för med sig en rad spänningar och konflikter, exempelvis gäller de att 

anamma en identitet som inte utestänger framtida valmöjligheter, men dessa är inte kopplade 

till klass. 

Anthony Giddens (1991) skriver i sin bok Modernity And Self Identity att självet, för första 

gången i människans historia, befinner sig i en social miljö som är global. Han menar att 

skapandet av en identitet, på grund av detta, är ett reflexivt projekt. Till skillnad från 

traditionella samhällen där sättet att göra saker på, de institutioner som omgav oss och 

människors identitet var mer eller mindre konstanta och fördes vidare från generation till 

generation så är de samhälleliga förändringar som omger oss nu så drastiska och regelbundna 

att vi ständigt måste omorganisera oss. Ju mer de traditionella identitetsskapandet faller i 

glömska, till förmån för det reflexiva projektet, desto mer skapas identitet i ett dialektiskt 

samspel mellan det lokala och det globala. Människor väljer identitet och livsstil, skapar ett 

biografiskt narrativ, baserat på en mängd olika valmöjligheter. Beck (1999) menar, likt 

Giddens, att människor nu skapar sin identitet och författar sina egna liv. Detta är någonting 

som han anser karaktärisera vår tid. 
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Tidigare forskning 

Klass betydelse för identitet mynnar ofta ut i frågor som behandlar hur klassidentitet påverkar 

människors beteende, handlingar och världsuppfattningar mm. Ett exempel på detta är Torgny 

T Segerstedt (1955) som i studien ”Människan i industrisamhället” ansåg att klassidentiteten 

är viktig för hur man tänker i olika frågor. Han kom fram till att identifikationen med en klass 

inte går att förstå på samma sätt som identifikation med exempelvis familj. Att identifiera sig 

med en klass, enligt Segerstedt, är att identifiera sig med en fiktiv grupp som kräver en 

tillgänglig berättelse att identifiera sig med. Med andra ord krävs det en diskurs, som anses 

vara legitim och förklarar samhället och den egna situationen på ett sådant sätt att man kan 

forma grupper baserat på den.  Däremot visar han att klassidentiteten sammanfaller med 

sociala normer, vad man konsumerar för kultur och socialt umgänge för att bara nämna några 

saker. Detta är någonting som resonerar med Wright (1988) som anser att klassidentiteten i 

stor utsträckning kan påverka vad människor tycker är viktigt i livet. Erik Bihagen visar i 

avhandlingen ”The Significance of Class” (2000), likt Segerstedt, att man kan förstå sociala 

klasser som kulturella grupper. Med det menar han att olika sociala klasser ofta delar normer, 

värderingar, politiska attityder och även konsumtionsmönster. Med detta i åtanke så går det att 

förklara kulturella skillnader bundna till klass som ett resultat av kulturella faktorer snarare än 

sociala eller ekonomiska. 
En stor del av den forskning som har bedrivits om subjektiva aspekter av klass är kvantitativ. 

Ett exempel är Lena Karlsson som analyserar sambandet mellan klass, klassidentitet och 

fritidsaktiviteter i Sverige i sin avhandling ”Klasstillhörighetens subjektiva dimension; 

klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor” (2005). Hon kommer fram till att 

klassidentitet är avgörande när det kommer till vilka fritidsaktiviteter man väljer att engagera 

sig i och att detta samband är tydligare än vad sambandet mellan fritidsaktiviteter och objektiv 

klasstillhörighet är. Karlsson menar att klassidentitet, likt Bihagen och Segerstedt, är 

avgörande när det kommer till saker som beteenden och val av olika slag. Vidare kommer hon 

fram till att man bör förstå klassidentitet som någonting man tillskriver sig själv på grund av 

ideologisk och/eller politisk tillhörighet. Ofta med syftet att ”tillhöra”.      

Kritik från andra kvantitativa studier mot klasskulturer och hur man kan förstå denna 

tillhörighet kretsar ofta kring det man kallar för sekundär socialisation. Med detta vill man 

poängtera att många av de beteenden och vanor som man kopplar till en klasskultur har lärts 
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in senare i livet och är klassöverskridande (Pakulski och Waters, 1996). Exempelvis så är 

tjänstemän den grupp med tydligast klasskultur men som har medlemmar från flest 

klassbakgrunder (Bihagen, 2000). 

En sociolog som med kvalitativa metoder svarar på den post/senmoderna kritiken av klass 

(som diskuteras ovan) är Skeggs (2000). Genom att studera 83 vita arbetarklasskvinnor i 

nordvästra England och under flera år följa dem i allt från familje och arbetsliv till deras 

personliga utveckling kommer hon fram till att klass fortfarande är centralt för att förstå 

kvinnornas identitet. Skeggs visar hur framställningen av arbetarklassen i England har skapats 

genom diskurser som baserats på projektioner, begär och rädsla av personer i helt andra 

klasspositioner. Alltså är inte framställningen av arbetarklassen tagen ur verkligheten. De 

maktrelationer, strukturer och kapitalöverföringar som sätter ramarna för vad det ”innebär” att 

vara en vit arbetarklasskvinna och som kvinnorna blir subjekt genom präglar de flesta 

aspekter av deras liv. Deras identitet och självförverkligande behöver ständigt förhålla sig till 

och formas inom dessa ramar. Även Southerton (2002), som genom att intervjua 

arbetarklasskvinnor i en stad i England, kom fram till att klass var en del av den egna 

identiteten men också någonting som användes när man klassificerade andra. 

Metod 

I inledningen presenterar jag några olika sätt som man inom samhällsvetenskap har förstått 

klass på. Anledningen till det är att jag vill visa hur svårt det är att använda begreppet utan att 

vara tydlig med vilken definition man använder och göra en poäng av hur omdebatterat det är. 

I rapporten från Katalys menar man att arbetarklassens s.k. utplånande i media gör det svårt 

för människor att skaffa sig en klassidentitet. Katalys är en politisk tankesmedja vars agenda 

bygger på ett återinförande av begreppet inom politik (Katalys 2018). Men att operationalisera 

begreppet som de gör och tro att människor kommer kunna skaffa en social identitet med 

andra inom samma klass väckte mitt intresse och verkade aningen problematiskt. Detta då det, 

enligt mig, förutsätter att denna klass är någorlunda homogen i andra avseenden också, som 

exempelvis genom gemensamma materiella intressen, vilket inte är någonting man kan anta. 

Och om den postmoderna kritiken av klassidentitet är plausibel så är det svårt att samla 

människor under en ”teoretisk” paroll på grund av det individuella identitetsskapandet. Jag 
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tyckte, med detta i åtanke, att det skulle vara intressant att studera hur personer enligt deras 

definition av arbetarklass förhåller sig till klassbegreppet och vilken betydelse de anser att det 

har i deras liv. Jag är alltså intresserad av individers egen uppfattning av detta, vilket jag anser 

är viktig att utforska för att få en djupare och mer komplex förståelse av begreppets politiska 

relevans och skepnad i Sverige 2018. Det rimligaste tillvägagångssättet för att få en rik och 

nyanserad bild av människors uppfattning av någonting är genom kvalitativa intervjuer. Dessa 

kan vara mer eller mindre strukturerade och för att på bästa sätt uppfylla syftet med den här 

uppsatsen valde jag det man kallar för semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag hade 

ett antal frågor som jag ställer den jag intervjuar men utformar dessa så att jag har utrymmet 

att följa upp på intressanta svar. Avsikten med intervjun är att man vill få igång en dialog 

(Aspers, 2011: 142). Jag hade tänkt ut vad intervjun skulle behandla och konkretiserat frågor, 

av nödvändighet då ämnet kräver att samtalet kretsar kring någonting väldigt specifikt. 

Däremot ville jag inte begränsa intervjun utefter min horisont. 

Den här uppsatsen har ett fenomenologiskt angreppssätt. Det innebär att det jag intresserar 

mig för är människors egen världsuppfattning. Fenomenologin grundar sig på antagandet att 

den verklighet som är intressant att studera när det kommer till sociala fenomen är den 

verklighet som människor själva upplever och kan förmedla (Kvale, 2014: 44). Ett viktigt 

begrepp för detta angreppssätt är livsvärld. Människors livsvärld är det som man genom 

kvalitativa intervjuer och med ett fenomenologiskt angreppssätt studerar. Det syftar på den 

levda vardagsvärlden som går att förstå som den värld man påträffar före och oberoende av 

förklaringar. Man vill komma åt de upplevelser som vetenskapen senare formulerar ”andra 

ordningens kunskap” av (Kvale, 2014: 46). 

 

Urval 

Studiedeltagarna för den här uppsatsen fann jag genom att fråga personer i mitt eget sociala 

nätverk om lämpliga personer samt genom att fråga studiedeltagarna om de känner någon som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp. Alltså var det en blandning av ett bekvämlighetsurval 

och ett snöbollsurval. Då tiden för uppsatsskrivandet var begränsad hann jag med sju st 

intervjuer men jag upplevde att de material jag hade att röra mig med innehöll en stabil grund 

att utföra en analys på. Fem av intervjuerna skedde via telefon då avståndet mellan oss var så 

pass stort att det inte gick att mötas. Jag hade eventuellt kunnat använda mig av personer som 
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befann sig närmre men faktumet att alla deltagare lever i små brukssamhällen var viktigt för 

att få en förståelse av klass betydelse inom det sammanhang jag är intresserad av. Jag 

upplevde inte att telefonintervjuerna på något vis hämmade intervjuernas resultat eller flyt 

utan märkte snarare av en ökad öppenhet hos respondenterna. Kanske för att den distans som 

uppstår över telefon var betryggande. 

Det viktigaste när jag sökte deltagare var att de skulle jobba på golvet inom en industri där IF 

metall är den fackliga representanten. Ålder, kön och etnicitet var inte av intresse då objektiv 

klass enligt många teorier inte är en kategori som berörs av detta även fast de i många 

avseenden påverkar varandra. Av de sju deltagarna var fem män och två kvinnor mellan 

åldrarna 44-60. De bor alla inom samma kommun med ungefär 3000 invånare där det finns 

två större industrier. Det ena är en fläktfabrik och det andra är ett sågverk och fem av 

deltagarna jobbade på ”fläkten” och två på ”sågen”. 

Jag skickade först ett sms till deltagarna och presenterade mig själv samt bad om att få ringa 

upp och förklara mer. Sen ringde jag upp och förklarade grundläggande vad jag va intresserad 

av, vad jag ville göra och gick igenom deras etiska rättigheter. Vissa av deltagarna ville ha 

intervjun på en gång efter introduktionen medans andra ville planera en lämplig tid. Jag var 

mån om att det åtminstone skulle finnas en och en halv timma till vårat förfogande. 

   

Intervjusituationen 

Alla intervjuer präglas av ett asymmetriskt maktförhållande. Detta då en intervju inte har 

samma karaktär som ett vardagligt samtal mellan jämbördiga parter utan styrs utav 

intervjuaren. Exempelvis är intervjun en enkelriktad dialog där intervjuaren ställer frågor och 

deltagaren svarar. Intervjuaren har ett tolkningsmonopol där det anses legitimt att analysera 

respondentens svar och kan vara aningen manipulativt då det är vanligt att intervjuaren 

utvinner information genom svaren som respondenten inte är medveten om. Det är mer eller 

mindre omöjligt att helt göra någonting åt detta maktförhållande då det är inneboende i 

intervjuns struktur men det är oerhört viktigt att vara medveten om då det ger upphov till både 

epistemologiska och etiska frågor (Kvale, 2014: 52-53).  Innan jag utförde mina intervjuer 

skrev jag en intervjuguide. Den bestod dels av frågor som berörde klass direkt men även om 

klassrelaterade frågor där begreppet inte direkt närvarar. Jag var mån om att hålla intervjun så 

öppen som möjligt så att respondenten skulle ha möjligheten att uttrycka sina tankar och 
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erfarenheter på sina egna villkor. På grund av det spenderades majoriteten av den tid intervjun 

pågick med att prata om det som kom på tal snarare än att diskutera frågorna direkt. 

Som tidigare nämnt höll jag fem av de sju intervjuerna via telefon. De andra två skedde 

hemma hos respondenterna. Alla intervjuer spelades in så att det skulle vara möjligt att 

transkribera och koda materialet. 

Även fast jag höll intervjuerna så öppna som möjligt styrde jag dem kring klassrelaterade 

teman. Detta innebär att jag i någon mån kontrollerade vilket resultat intervjun skulle få då det 

var jag som bestämde vad som anses vara klassrelaterat. Den information intervjuerna bjuder 

på uppkommer relationellt genom samtalsförhållandet. Kvale (2014: 35) menar att den 

kunskap som produceras genom intervjuer konstrueras tillsammans vilket innebär att den 

riktning jag styr intervjun i och den analys jag gör ändå är beroende av respondentens 

uppfattningar, erfarenheter och berättelser.      

 

Genomförande av analys 

Efter att alla intervjuer var gjorda transkriberade jag dem i tur och ordning. Därefter läste jag 

igenom dem ett flertal gånger för att skaffa mig en överblick av innehållet. Sedan kodade jag 

dem genom att, en intervju i taget, plocka ut teman som var relevant till teorin (Se bilaga 1). I 

och med att jag hade ”lärt känna” materialet kunde jag under kodningen av en intervju finna 

likheter med de andra intervjuerna samt teorin för att på så sätt urskilja det mest relevanta för 

att besvara syftet och frågeställningarna. 

Min analys är ett försök att koppla samman min empiri med teori och tidigare forskning för 

att generera svar på mitt syfte och mina frågeställningar. I och med att ämnet var så 

obevandrat av deltagarna var de svar jag fick på mina frågor inte något man direkt kunde 

använda i analysen. Jag behövde tolka och teoretisera svaren. När jag gjorde det använde jag 

mig av det man kallar första och andra ordningens konstruktioner.  

Första ordningens konstruktioner syftar på förståelsen, tankarna och teorierna som 

studiedeltagarna har angående det ämne man studerar. Deras uppfattning av ämnet i fråga 

anses inte vara samhällsvetenskaplig utan bör förstås som en slags vardagskunskap de 

använder för att navigera i tillvaron. Andra ordningens konstruktioner lyfter denna 

vardagskunskap till en samhällsvetenskaplig nivå med hjälp av teoretiska och empiriska 

begrepp (Aspers, 2011: 46-49).   
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Etiska Överväganden 

Aspers (2011: 116) menar att etik måste förstås i relation till forskningens konkreta praktik. 

Den information som jag har fått ta del av delades med förtroendet att jag kommer hålla det 

konfidentiellt och inte sprida något som potentiellt skulle kunna ha negativa effekter på 

respondenternas vardag. Kvalitativa intervjuer har en moralisk dimension man måste ta 

hänsyn till. Själva intervjun kan påverka deltagaren på en rad olika sätt. Exempelvis kan de 

man pratar om ge respondenten nya insikter om sin livssituation eller ha en negativ inverkan 

på självkänsla och välmående. Det är inte helt ovanligt att ens vilja att generera 

samhällsvetenskaplig kunskap hamnat i konflikt med den etik man förväntas förhålla sig till 

(Kvale, 2014: 97-98). 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att anonymitet innebär att man raderar all information som 

kan härledas tillbaks till respondenterna. Innan jag påbörjade intervjuerna informerade jag 

respondenterna om att de skulle vara anonyma. Detta hade också en metodologisk fördel då 

anonymiteten gör det lättare för personer att öppna upp sig och dela med sig av sådant som 

annars kan vara känsligt. Jag upplever att detta särskilt berörde kontroversiella politiska 

åsikter eller förhållningssätt till chefer eller arbetsplatser som inom sammanhanget inte var 

populära. 

Jag informerade respondenterna om studiens syfte och frågade om det var okej att spela in. 

Jag förklarade att deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan avbryta intervjun och inte 

behöver svara på frågor eller utveckla någonting de inte känner sig bekväma med. En bra 

utgångspunkt för att leva upp till etiska riktlinjer när man bedriver samhällsvetenskaplig 

forskning är vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav. Individskyddskravet kan kokas ner 

till fyra separata krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Genom de rättigheter som jag informerade respondenterna om uppfyller jag 

alla fyra krav.   

I och med att syftet med denna uppsats är att förstå personers uppfattning av ett begrepp och 

en struktur som de kanske inte har reflekterat så mycket över kände jag att det fanns en stor 

risk att jag skulle tillskriva respondenternas svar min egna förförståelse. Att jag skulle förbise 

verkligheten i deras upplevelse av klass och bara applicera mina egna teoretiskt baserade 

antaganden. Aspers (2011: 38-39) skriver att förförståelse dock är nödvändig för att 

överhuvudtaget kunna tolka sitt material. Man måste använda sig av den kompetens man har 

endast i egenskap av att vara och leva som människa. Men utöver denna förståelse är även 
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min teoretisk då jag har läst på om ämnet i fråga. Tillsammans är dessa två komponenter 

förutsättningen för att kunna nå förståelse. Förståelse går att uppnå genom tolkning av mening 

(Aspers, 2011: 40). 

 

Analys 
Analysen nedan är baserad på intervjumaterialet och tar sin utgångspunkt i studiedeltagarnas 

uppfattning om vad klass innebär. Därefter analyserar jag i underrubriker de viktigaste 

aspekterna av intervjumaterialet för att få en uppfattning om studiedeltagarnas relation och 

förhållningsätt till klass.    

Vad är klass? 

Mina frågor angående klass möttes ofta av en reaktion som vittnar om hur främmande ämnet 

var för deltagarna. Bristen på en diskussion om klass och de olika levnadsförhållanden som 

finns i Sverige samt upplevelsen att invånarna i hemorten levde under samma förutsättningar 

och kultur gjorde så att deltagarna inte hade någon självklar uppfattning angående vad klass 

är. Klasser upplevdes vara någonting förlegat, tillhörande en svunnen tid. Det var vanligt att 

respondenterna nämnde att det hade funnits direktörer och arbetare eller adel och bönder förr 

men att detta nu har ”smetats ut”. Beck (1999) Menar att det har skett en individualisering av 

identitet och att de kulturella gränser man kunde finna mellan klasser har suddats ut som ett 

resultat av globaliseringen och kosmopolitisk kapitalism. I den här ”nya världen” grupperar 

man sig inte längre i förhållande till sin omvärld baserat på lokala eller nationella strukturer. 

En deltagare svarade på frågan vad det är som gör Sverige till ett klassamhälle så här: 

 

”Sverige har ju en högre status än andra länder och sådär. Det finns mer möjligheter och 

folk har mer pengar här.” 

 

Detta resonerar med Giddens (1991) resonemang att människor för första gången i vår historia 

befinner sig i en global social miljö. Man ser inte på sig själv som tillhörande en särskild klass 

utan upplever sin socioekonomiska situation i relation till hela världen. Wrights (2000) 

förståelse av begreppet klasstruktur, som den terräng av sociala strukturer vari människors 
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materiella intressen manifesteras måste i ljuset av detta förstås som någonting globalt.   

Segerstedt (1955) menar att identifikation med en klass bör förstås som identifikation med en 

fiktiv grupp. Som sådan är en förutsättning för att identifikationen överhuvud taget ska vara 

möjlig att den fiktiva berättelsen som den bygger på ska finnas tillgänglig. I intervjuerna 

framgick det tydligt att den ”berättelse” som Segerstedt refererar till inte är entydig eller 

självklar men efter att ha pratat om ämnet ett tag så var det vanligt att respondenten närmade 

sig en mer ”modern” tolkning av begreppet och började reflektera över hur samhället ser ut. 

Jag tolkar detta som att jag, genom att inleda en diskussion om klass, erbjöd en berättelse om 

klass som de sedan använde för att reflektera över ämnet baserat på sina egna erfarenheter. En 

deltagare som till en början inte ansåg att Sverige är ett klassamhälle svängde om i sin åsikt en 

bit in i intervjun.  Han sa: 

”... När man tänker efter så finns det ju några med mycket pengar och många med lite 

så det kanske är ett klassamhälle ändå.” 

Utöver detta så ansåg alla deltagare att Sverige idag är ett klassamhälle och att detta är ett 

resultat av skillnader i hur mycket folk tjänar. 

I brist på tidigare reflektion och kunskap om ämnet baserade deltagarna sin uppfattning om 

det svenska klassamhällets beskaffenhet på egna erfarenheter. För att skaffa sig en bild av 

detta så mindes en av deltagarna hans erfarenhet av att vara på trav. Han funderade på vilka 

klasser som kan tänkas finnas och vad som kännetecknar dem: 

” Man åker mycket på trav och där ser man ju stallarna att det finns pengar. Folk är 

finklädda. Man ser vilka som har pengar och inte. Särskilt finns det i vissa klasser. Vissa 

har pengar som dom inte vet hur de ska spendera. Trav är en klass. Vad mer.. En 

underklass – ensamstående och så. Dom ser man inte ute för dom har inte råd att gå ut 

och göra någonting” 

Klass och identitet mynnar ofta ut i frågor angående hur det påverkar beteenden osv. Citatet 

ovan vittnar om en syn på klass som någonting begränsande eller möjliggörande. Beroende på 

vilken klass man tillhör desto mer eller mindre kan man göra. Bihagen (2000) menar att 

kulturella faktorer är den största förklaringen bakom ”klasskillnader” när det kommer till 

konsumtion och liknande. Det är möjligt att det kan vara en klass relaterad aktivitet att gå på 

trav men ur min deltagares perspektiv är skillnaderna bundna till ekonomiska faktorer.    

De termer man använde som benämning på de olika klasserna var för det mesta ”klassiska”. 

Man använde under, medel och överklass samt arbetar och tjänstemannaklass men även 
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tiggare. Ingen av deltagarna kunde utveckla en särskilt komplex syn på klassamhället och vad 

det innebär att tillhöra dessa klasser. 

 

Förhållningssätt till klass 

Vad synen på Sverige som ett klassamhälle kommer ifrån bör med Segersteds (1955) 

resonemang i åtanke vara hämtat från en tillgänglig diskurs. När jag frågade en deltagare om 

klass någonsin tas upp i sociala sammanhang svarade han: 

”Näe det där är någonting som är lite förgånget. Och det kommer kanske vid valtider 

men annars märker inte jag av nå diskussioner.” 

Det var ingen annan av deltagarna som upplevde att det var ett ämne som togs upp. Just att 

deltagaren i citatet ovan nämner att det kanske diskuteras när det är valår tyder på att den 

diskurs som begreppet används i upplevs vara politisk.  Detta stödjer Karlssons (2005) 

slutsats att klassidentitet ofta är ett resultat av en politisk eller ideologisk tillhörighet snarare 

än den objektiva klasstillhörigheten. Har man denna tillhörighet blir klass en del av ens sätt att 

förhålla sig till och förstå sin ekonomiska och sociala tillvaro. Utan den blir klass endast ett 

odefinierat begrepp som används i vissa politiska sammanhang. 

Det fanns även en viss tvetydighet angående hur de själva skulle förhålla sig till klass. Då alla 

arbetar inom industri och är väl medvetna om sin position som arbetare uttryckte de en 

identifikation som arbetarklass. Detta gjorde de samtidigt som de identifierade sig som 

medelklass med hänsyn till fritid och levnadsstandard. Alltså är de arbetarklass i egenskap av 

att vara arbetare men medelklass i relation till den upplevda klasstrukturen och föreställningar 

om klassidentitet. Dessa två identiteter verkade inte vara motsägelsefulla enligt deltagarna och 

ett väldigt ambivalent, svar angående den egna klasstillhörigheten kan illustrerar detta: 

”Jag har nog ingen klass.. kanske som arbetare men det finns ju även personer som 

tjänar väldigt bra och också arbetar.”     

Enligt de post/senmoderna sättet att tänka angående identifiering är klass inte längre relevant. 

Man bygger helt enkelt sin identitet på andra saker. I citatet ovan vill inte deltagaren 

identifiera sig med en klass men är ändå medveten om att han är en arbetare. Detta menade 

han var i relation till andra positioner på företaget. Likt de andra hävdar deltagaren senare i 

intervjun att hemorten är övergripande medelklass. Med tanke på de post/senmoderna 

teorierna är det motsägelsefulla i att tillskriva sig de båda klasserna inte orimligt alls då dem 

egentligen inte identifierar sig med någon av dem. Snarare så var arbetar och medelklass bara 



 

 15 

de termer som fanns till handa för att förklara deras livssituation.  

  

Den lokala identiteten 

Någonting som var genomgående i alla intervjuer var synen på hemorten som mer eller 

mindre fri från klasskillnader. Till skillnad från Skeggs och Southertons studier (2000 och 

2002) var klass, varken för kvinnorna eller männen, någonting de upplevde ha haft en 

betydande påverkan i deras liv. De ramar som Skeggs upplevde att deltagarna i hennes studie 

var begränsade av märktes inte av. Det är möjligt att en mer djupgående studie, med fler 

deltagare som följs under en längre tid hade gett en annan bild. Det är också viktigt att 

poängtera de som Karlsson (2005) kommer fram till; uppfattningen av klass är olika beroende 

på den sociala och politiska nu och dåtiden. Därav går det inte att förvänta sig samma 

uppfattning av klass betydelse överallt. 

Deltagarna upplevde att alla som bor där lever under samma förutsättningar, har samma 

livsstil och är medelklass. Man tycker att alla har samma tillgång till skola, arbete och 

sjukvård: 

”Ja Sverige är ett klassamhälle men det upplever jag inte här där jag bor.” 

 Bristen på uppenbara eller synliga klasskillnader påverkade, som nämnt ovan, synen på hur 

klassamhället ser ut. Men det påverkade deras syn och förhållningssätt till klass i en rad andra 

avseenden också. 

Även fast man var väl medveten om att personer i hemorten tjänar olika mycket, vissa väldigt 

mycket mer än andra, så tyckte man inte att de påverkade deras klasstillhörighet: 

”Det finns några rika. Men inte så att dem tillhör en egen klass.” 

Beck (1992) skriver att klass inte längre kommer att vara en central förklaring när det kommer 

till att förstå ojämlikheter. Klass är inte en skillnad som går att se, som delar upp människor, 

på samma sätt som det en gång har gjort. Skillnader i inkomst och olika mängd frihet eller 

andra teoretiska sätt att definiera klasskillnader på är inte förklaringsmodeller som man anser 

legitima. Att inte se på dessa som del av en annan klass gjordes även fast skillnader i inkomst 

var allas förklaring bakom klasserna. En annan förklarar hur man inte märker av de rika i 

hemorten baserat på hur de för sig eller bor utan ”bara vet om” att de är rika. Detta till 

skillnad från i större städer där det finns särskilda områden där personer ur en viss klass, med 

en viss inkomst, bor. Skillnader i beteende, vilket också ansågs vara en viktig del av 
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klasstillhörighet, ansågs inte vara påtagligt. Man uttryckte medelklassidentiteten och de 

skillnader som fanns människor emellan som underordnad en identifiering med hemorten: 

”Vi har inga etiketter eller så. Vi har fiskvårdsföreningen och däri har vi folk från alla håll, 

tjänstemän och pensionärer och vi har det alla trevligt tillsammans”. 

 

”Det känns som man är mest '***are. Till skillnad från i Stockholm där man är mest 

anonym”. 

 

 

Erkännandet av klasser utan ifrågasättande 

Förhållandet till klass var som tidigare nämnt till stor del baserat på deltagarnas egna 

upplevelser. I och med att de inte ansåg att klass var synligt i deras vardag användes begreppet 

för att beskriva grupper vars levnadsstandard eller livsstil skilde sig tydligt från deras egna. 

Två deltagare uttryckte hur svårt det var att se samhället ur ett klassperspektiv på grund av att 

de aldrig tänkte så. Den syn de hade på samhället var alltså ett resultat av den direkta 

omgivningen och media. Ingen uttryckte något som helst missnöje över de skillnader som 

råder i Sverige och även fast de såklart skulle vilja tjäna mer såg de på löneskillnader och 

inkomstskillnader i övrigt som legitima: 

 

”Man undrar ju varför deras arbete är mer värt än vårt men det är väl bara så det är.” 

 

En deltagare jämförde sin situation med den hans föräldrar hade när han växte upp. Han 

tyckte att den är mycket bättre då det är möjligt att tjäna så pass mycket att man kan lägga 

undan pengar när föräldrarna alltid levde på gränsen. Jag frågade deltagarna om varför de tror 

att man inte pratar om klass längre. Hur det kommer sig att dessa skillnader anses legitima. 

Några kunde inte svara på frågan medan några menade att det beror på att människor är nöjda. 

Att man tjänar bättre än vad man gjorde förr och att en negativ inställning mest tyder på 

avundsjuka. Att de som har mycket har förtjänat det dem har och att dem själva inte har 

någonting med det att göra. 

Man ansåg i stor utsträckning att människors position i relation till deltagarnas uppfattning av 

klass i stor utsträckning var upp till individen. Ungdomar har möjligheten att bege sig iväg, 

studera eller ”pröva vingarna” någon annanstans och med samma tillgång till välfärden som 

alla andra ansågs individuella förklaringar till ekonomisk ojämlikhet vara de mest rimliga. De 

strukturella förklaringar som togs upp berörde samhällsgrupper vars situation på ett tydligt 
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sätt begränsar ens möjligheter. Till dessa tog man upp ensamkommande, nyinvandrade, 

pensionärer och ensamstående föräldrar. En av deltagarna hade ett skeptiskt förhållningssätt 

till de källor som han får information om dessa grupper ifrån. Han upplevde att det som 

rapporteras om situationen i Sverige alltid känns vinklat och därav inte helt pålitligt. Han 

upplevde att det gjorde det svårare för honom att spekulera i hur Sverige som ett klassamhälle 

ser ut. 

I och med att klassmedvetandet är baserat på egna erfarenheter, att man är nöjd med sin 

tillvaro och inte ser på fördelningen som någonting strukturellt uppfattas klasser baserat på 

livsstil och ytligt. En deltagare ansåg att tiggare är en egen klass därför att man ser dem och 

tydligt kan skilja dem från resten av de som bor i hemorten: 
 

”Tiggarna ser man ju men annars finns det (klasser i staden) nog inte så.” 

 

Dom skildes åt från ”medelklassmajoriteten” och räknades inte in som en del av deras 

samhälle. Som nämnt var det vanligt bland deltagarna att se på klass som skilda grupper. Som 

adel och bönder var förr. Att kategorisera tiggare som en klass är ett exempel på en 

klassindelning baserat på den idén. Ett annat exempel är hur en deltagare uttryckte sig 

gentemot problem i förorter: 

 

”...det bråkas hit och dit i Tensta och så. Man ser ju vilka det är.. Man ser att det är en 

annan klass.” 

 

Att det bråkas syftar på sämre sociala förhållanden som ofta relateras till under och 

arbetarklass. Just område och inkomsten hos människor som bor där upplevdes också vara en 

klassmarkör. Flera deltagare uttryckte att klass kanske är av större vikt i andra delar av landet 

där det är mer uppdelat mellan människor baserat på inkomst. Man pratade på ett liknande sätt 

om dessa områden som man gjorde om kategoriseringen av tiggare och de i förorter: På 

frågan vad, förutom inkomst, som kännetecknar klasstillhörighet svarade en deltagare: 

”Boendeområden. Ställen där det bara bor rika liksom. Boende.” 

 

Klassposition i relation till Stockholm  
Kommunen som bruksorten ligger i är ett populärt ställe för Stockholmare att köpa 

sommarstugor. En deltagare som bor en bit utanför själva orten gjorde en poäng av hur detta 
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driver på bostadspriser och gör det svårt, om inte omöjligt, för personer som bor permanent i 

området att köpa hus där. Deltagaren poängterar också att många tjänar bättre i Stockholm 

men att det är dyrare där. Hon märker en skillnad på de som bor där och sommargästerna från 

Stockholm men vill inte göra det till en klasskillnad då hon påpekar att det också är dyrare att 

bo i Stockholm. 

Närmre och i centrala ”byn” är det i jämförelse med Stockholm och många andra ställen i 

Sverige väldigt billigt att bo. Bostadspriserna gör det möjligt för personer med en låg lön att 

bo väldigt bra. Att köpa hus med samma lön i Stockholm hade varit väldigt svårt om inte 

omöjligt. Samma deltagare bodde i Stockholm när hon var yngre men flyttade tillbaka när det 

var dags att skaffa familj just på grund av den anledningen. När vi diskuterar relationen 

mellan hennes arbetarklass och medelklassidentitet påpekar hon att det kan vara en anledning 

till varför arbetarklassidentiteten inte är särskilt central. Till skillnad från på andra ställen kan 

hon leva ett medelklassliv på en arbetarlön.   

 

Klass i praktiken 

Även fast klass inte verkade vara ett ämne som deltagarna höll nära hjärtat så gled alla 

intervjuer förr eller senare in på en konversation om facket. Detta är av relevans med Wrights 

(2000) tankar om klassorganisering i åtanke. Den position man befinner sig i som arbetare har 

historiskt präglats av exploatering och missförhållanden av olika slag. Facklig organisering är 

ett av det vanligaste sätten att organisera sig på för att påverka de klasstrukturer som gör dessa 

missförhållanden möjliga. Alla deltagare var med i facket och två var aktiva. På den 

arbetsplats som deltagarna jobbar är ungefär 80% av alla anställda medlemmar. Den typen av 

frågor som man vände sig till facket för att få hjälp med gällde för det mesta saker som lön, 

arbetsförhållanden och arbetstider. Förtroendet ansågs vara högt men flera upplevde att facket 

börjar förlora sitt inflytande för att bytas ut mot ett mer individuellt förhållande till företaget. 

En deltagare uttryckte det så här: 

”De som känner chefen eller kan snacka mycket skit är oftast den som klättrar eller får 

bättre lön.” 

En annan så här: 
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”De som inte är med i facket resonerar ”jag är duktig på att prata skit, är polare med 

chefen, och klarar mig ändå. Dom behöver inte ta det kollektiva ansvaret.” 

 

Klassmedvetandet syftar på att organisera sig i syftet att stärka den egna gruppens intressen. 

Dessa intressen verkade med tanke på individualiseringen vara svåra att definiera och i 

enlighet med Beck och Giddens upplevde deltagarna en utveckling av samhället där individen 

blir viktigare med en minskande ansvarskänsla gentemot kollektivet. En deltagare uttryckte en 

oro över det minskande inflytandet och människors ökade ovilja att vara med då det är så 

många som kommer halka efter. Jag frågade vad deltagaren trodde denna utveckling skulle 

kunna resultera i: 

”Att vi får det sämre när det kommer till arbetstider och löner.. i princip allting.. den 
sociala biten.” 
 
 Man såg inte på dessa frågor och denna utveckling i relation till klass även fast det för mig 

blev tydligt att man här kan se hur dessa personer har gemensamma intressen i frågorna. 

Wrights (2000) användning av begreppet klasskamp (class struggle) går att applicera här. 

Framförallt för de två som var aktiva inom facket var detta sociala praktiker med syftet att 

förbättra förhållanden och uppnå kollektiva intressen. Deltagarna upplevde till stor del att det 

fortfarande var viktigt att vara med i facket men ingen av deltagarna tänkte på denna grupp 

som en klass. Istället upplevde jag att vikten i att vara med låg i ett egenintresse. Man var med 

främst för att man ville att den egna situationen skulle vara hållbar. Fokuset från grupp till 

individ sker i enlighet med Beck (1992) samtidigt som de intressen arbetarkollektivet har 

gemensamt kvarstår. 

 

 

Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur personer som jobbar inom 

traditionell industri upplever betydelsen av klass i deras liv. Jag ville få en insikt i vad klass 

faktiskt innebär för de personer man ofta pratar om när man pratar om en arbetarklass. Jag 

ville veta hur klass uttrycker sig i dessa sammanhang och få ett hum om hur begreppet och 

kategorin figurerar hos dem. 

För att få svar på detta formulerade jag fyra frågeställningar som jag i tur och ordning 

kommer diskutera här nedan. Med min analys i åtanke ska jag försöka nysta ut vad man 
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egentligen kan dra för slutsatser och huruvida jag har lyckats utvinna ett resultat som 

uppfyller syftet. 

Hur positionerar sig deltagarna inom en upplevd klasstruktur? 

När deltagarna pratade om klass så gjorde dom det inte baserat på någon teoretisk kunskap 

eller inom ett sammanhang där ämnet diskuteras. Det är med den utgångspunkten som 

deltagarna förställde sig en klasstruktur. Den strukturen de föreställde sig var baserad på 

erfarenheter och jämförelser med det globala och nationella. Erfarenheterna kretsade kring 

uppenbara skillnader i materiell standard och ekonomiskt välstånd som upplevdes som 

kulturella skillnader. Det globala användes ofta i samband med arbetarklassidentiteten som ett 

sätt att påpeka att vi i Sverige generellt sett har det väldigt bra och att vara arbetarklass idag 

inte är samma sak som det en gång har varit. Det nationella jämförelserna var ofta med 

storstäder och den skillnad man upplever finns mellan dem och bruksorter. 

Gemensamt för alla deltagarna var att de hade en slags tvetydig position där de upplevde sig 

vara del av en medelklass när det kommer till levnadsstandard och livsstil men ändå 

identifierade sig som arbetarklass i relation till deras yrke. Den upplevda klasstrukturen 

baserades främst på skillnader i inkomst inom vilken de tyckte sig, i relation till andra, ha det 

bra.        

På vilket sätt upplever studiedeltagarna spelar/inte spelar roll för 

deras identitet? 

Uppfattningen att klass är någonting förlegat var genomgående i alla intervjuer. Men, som 

nämnt ovan, kunde de se sig själva ha det bättre ställt än många andra och förhöll sig till detta 

som ett resultat av klass. Att det inte var avgörande för identitet hade mer med kulturella än 

ekonomiska faktorer att göra. Likt de post/senmoderna teorierna så är det tydligt hur 

deltagarna, trots klasstrukturer och positionering inom dessa, inte upplever att klass är 

någonting centralt. 

I och med att mina frågor handlade om klass så gjorde även de svar jag fick det. Jag upplevde 

ibland att de svar jag fick var aningen påtvingade och gavs lite motvilligt (inte på ett irriterat 

sätt utan snarare lite då de inte visste vad de skulle svara). När det kom till frågan angående 

hur just de som individer eller grupp skulle identifiera sig vart detta särskilt tydligt. De 

uppgav att de identifierade sig som arbetare och medelklass men att denna identifikation var 

underordnad en lokal identitet. Då bristen på synliga klasskillnader och en familjär stämning 

ledde till att man i sin direkta omgivning upplevde att alla tillhör samma klass. I ljuset av 



 

 21 

detta var klassidentiteten inte särskilt påtaglig. 

De skillnader man upplevde klasser emellan gavs inte strukturella förklaringar utan förstods 

som resultat av individuella val. Klassidentiteten var även, som ett resultat av detta, 

frånvarande. De grupper som är särskilt utsatta och som man tydligt, av olika omständigheter, 

kan se inte har samma möjligheter tillskrevs klassetiketter. Men dessa omständigheter var 

frånvarande för deltagarna vilket ledde till att de såg sig som ”fria” att röra sig i samhället. 

Möjligheten att ”röra sig fritt” i samhället går att koppa med synen på en medelklassmajoritet. 

Alla har samma tillgång till välfärd och utbildning samt har möjligheten att flytta och ”pröva 

vingarna”. Inom denna majoritet finns det enligt deltagarna inga klasser vilket stämmer väl 

överens med den syn på klass de post/senmoderna teoretikerna jag har tagit upp beskriver. 

På vilket sätt upplever deltagarna att klass spelar/inte spelar roll 

för deras gruppidentitet? 

Det första jag möttes av i mina intervjuer var som sagt en reaktion som visade hur 

obevandrade studiedeltagarna är i ämnet. Den första uppfattningen om vad en klass är 

refererade tillbaks till adel och bönder. En sådan uppfattning vittnar om en ide om klasser som 

mer eller mindre helt skilda från varandra. Det var ofta under intervjuerna som iden om 

klasser som skilda, exempelvis genom bostadsområden, förekom. I det samhälle vi lever i nu 

finns det bostadsområden och andra klassmarkörer runt om i landet och människor upplevdes 

ha en tendens att hålla sig till sina likar. Detta var dock inte hur deltagarna upplevde orten de 

bodde på. Ingen av deltagarna upplevde att klass var av relevans för deras gruppidentitet i 

avseendet att de endast umgicks med och levde som personer i samma inkomst och 

yrkeskategori som de själva. Utan en tydlig diskurs formar man sin klassidentitet och sitt 

klassmedvetande baserat på de man kan se och höra runt omkring sig vilket leder till 

slutsatsen, som även Karlsson (2005) kommer fram till, att klassidentitet måste förstås som ett 

resultat av den sociala omgivningen snarare än den objektiva klasstillhörigheten. Det går 

också att förstå detta med hjälp av Segerstedts (1955) resonemang om klassidentitet som en 

fiktiv identitet. 

Då deltagarna inte upplevde klassamhället där de bor och tyckte att alla där tillhör samma 

klass var det som en uttalad gruppidentitet inte existerande. Däremot skulle jag hävda att 

deras position som bruksort i relation till andra städer bär vissa utmärkande klassdrag. Vid 

flera tillfällen refererade man till andra grupper i samhället som rikare eller fattigare än dem. 

Man positionerade sig i mitten (medelklass) av samhället och upplevde sin egen position som 
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en norm. Alla deltagare utgick från ett medelklassperspektiv på samhället och jag skulle 

hävda att detta är utmärkande för deras gruppidentitet. För de själva var dock den mest 

framträdande gruppidentiteten lokal och jag upplevde en motvilja att dela upp denna grupp i 

klasser. I och med deras syn på vad en klass är så kunde man inte dela in sin omgivning i 

klasser. Detta hade inneburit att positionera sig och dela upp mellan sina nära och kära. Till 

skillnad från på andra platser där klassmarkörer är mer uppenbara fanns inte det missnöjet 

som deltagarna verkade anses behöva för att kategorisera in klasser. 

Under vilka omständigheter upplever deltagarna att klass är av 

vikt? 

Deltagarna uttryckte aldrig rakt ut att klass var av vikt i något specifikt sammanhang. Men 

mycket av de oros moment och missnöje de upplevde i relation till att vara en arbetare och att 

bo i en bruksort går att förstå som effekter av klass. 

När vi pratade om facket och vikten av att det är starkt blev det tydligt hur man som arbetare 

inom industri är drabbad av klasstrukturer där man inte har någon makt över huruvida man 

arbetar under bra villkor eller inte. Fackets minskande inflytande försätter deltagarna i en 

sårbar situation. I och med att den enstaka arbetaren inte har något inflytande över sina 

arbetsförhållanden (om man inte besitter önskvärda egenskaper) utan är beroende av gruppens 

inflytande. Individualiseringen av identitet följs av en minskad solidaritet gentemot andra i 

samma klass. Betydelsen av ens klasstillhörighet blir central i ljuset av det men i brist på en 

tillgänglig diskurs att identifiera sig med blir det svårt att se på detta som en angelägenhet för 

alla arbetare.   

Avslutningsvis 

I den här studien har det visat sig hur svårt klassbegreppet är att förhålla sig till utan en 

teoretisk definition. Alla deltagare anser att Sverige är ett klassamhälle men utan en diskurs 

som utvecklar vad det innebär är det inte möjligt att skapa en gruppidentitet som ramas in av 

klass. Istället blir identiteten mångfacetterad. Ett hopkok av medelklassidentitet, 

arbetarklassidentitet och en lokal identitet. Jag skulle inte säga att de identifierade sig aktivt 

med någon klass, vare sig som grupp eller individ. Däremot så är klasstrukturer och deras 

klasstillhörighet så pass påtagliga att de kan positionera sig i ett upplevt klassamhälle. De 

klassidentiteter deltagarna formulerade är mer komplexa än många av de teoretiska 

inramningarna som finns att ta del av och för att få en ordentlig förståelse krävs fortsatta 

studier. 
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I och med att intervjuer är en väldigt kontrollerad metod där intervjuaren bestämmer vad som 

ska och vad som inte ska tas upp är det lätt att resultatet blir vinklat. Det är lätt hänt att det 

inte blir en redogörelse för studiedeltagarnas egen uppfattning utan ett resultat av en ”styrd” 

konversation. Jag upplevde att deltagarna i den här studien hade svårt att verbalisera sitt 

förhållningssätt till klass och att jag därav behövde leda samtalet in på relevanta spår. Detta är 

inte optimalt när man vill utvinna kunskap baserat på människors egen uppfattning av 

någonting.  

Om denna studie är en indikator på hur klassbegreppet figurerar idag så skulle jag 

argumentera att den bästa metoden för att få en så verklighetsförankrad bild av hur klass 

påverkar människors liv i vardagen är deltagande observation, kompletterat med intervjuer, 

under en längre period. Med detta tillvägagångssätt kan man känna av stämningar, pröva folks 

ord mot verkligheten och utveckla en diskurs tillsammans med studiedeltagarna som gör det 

lättare att förstå varandra när man diskuterar detta mångtydiga begrepp.  

Det finns grupper i samhället vars livssituation begränsas av klasstrukturer mer än hos andra. 

För framtida forskning vore det intressant med ett fältarbete hos en sådan grupp, exempelvis i 

”utsatta områden”, för att reda ut vilken roll klass spelar i Sverige idag.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Kodningsschema 

1. Upplevd klasstruktur 

1.1 Andra klasser 

1.2 Global struktur 

1.3 Nationell struktur 

1.4 Lokal struktur 

1.5 Oklar uppfattning 

 

2. Klassidentitet (personlig) 

2.1 Medelklassidentitet 

2.2 Arbetarklassidentitet 

2.3 Ingen identitet 

2.4 Jämförelse med andra 

2.5 individualism 

 

3. klassidentitet (grupp) 

3.1 Lokal identitet 
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https://mondo.su.se/access/content/group/14f2849a-0b19-47af-896b-4788357efbd3/God-forskningssed-2017.pdf
https://mondo.su.se/access/content/group/14f2849a-0b19-47af-896b-4788357efbd3/God-forskningssed-2017.pdf
https://www.ifmetall.se/om-oss/historik/
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3.2 Ingen identitet 

3.3 medelklassidentitet 

3.4 I relation till andra (städer) 

 

4. Klassamhälle 

4.1 Fackligt engagemang 

4.2 Vikten av solidaritet 

4.3 Bristande engagemang 

4.4 Risker 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund. 

Berätta lite om dig själv. 

Klass som fenomen. 

Vad innebär klass för dig? 

Är Sverige ett klassamhälle? 

Om ja – vilken effekt har de på samhället? 

Om nej – Har det någonsin varit? 

Vilka klasser finns? 

Vad kännetecknar de olika klasserna? 

Klass för sig. 

Vilken klass anser du dig tillhöra? 

Vad är det som gör att du anser dig tillhöra den? 

Vad har de för konsekvenser i ditt liv? 

 

Klass i grupp. 

Är klass någonting som tas upp i sociala sammanhang? 

Hur identifierar ni er som grupp? Arbetare, lokalt, ålder, kös osvosv 
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Finns det personer i umgängeskrets som inte delar samma klass? 
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