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DE SOCIALA KLASSERNAS SKILDA VÄRLDAR

Maria OskarsOn

sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämlika och homogena länder. Men 
att ett land är mer jämlikt än ett annat innebär inte att alla människor lever 

under samma förhållanden, bara att skillnaderna är mindre än i andra länder. som 
så ofta beror sanningshalten i påståendet på vad man jämför med. att människor i 
sverige lever under olika villkor, med olika materiell levnadsstandard och med olika 
livsstil blir tydligt under en spårvagnsfärd från ändhållplats till ändhållplats i Göte-
borg, eller om man rör sig från stureplan i stockholms city till någon av Bergslagens 
nedläggningsdrabbade småorter. En sådan exposé visar att det som brukar kallas 
klass, och klasstillhörighet är väsentligt för sociala, kulturella och politiska förhål-
landen. Oavsett vad man mer specifikt lägger in i begreppet klass och klasstillhörig-
het visar otaliga studier att människors sociala situation i termer av position på ar-
betsmarknaden och i samhället spelar roll för levnadsförhållanden livsstil och poli-
tiska uppfattningar. så har det varit så länge vi sysslat med samhällsvetenskaplig 
forskning. Även om denna typ av samband i vissa fall är svagare idag än för några 
decennier sedan är de fortfarande betydelsefulla för samhällsvetenskapliga analyser. 

Detta kapitel syftar till att presentera en översiktlig ögonblicksbild av de sociala 
klassernas skilda världar. Betydelsen av klasstillhörighet ska relateras till tre sfärer av 
människors liv: Materiell levnadsstandard och ekonomi, livsstil och välbefinnande 
samt politiska attityder och partisympati. Men innan denna bild av sverige 2007 
kan presenteras måste vi ringa in vad som här avses med social klass.

Vad är klass?

Vad som ska avses med begreppet klass är inte entydigt. Det finns en rad olika 
perspektiv som pekar på olika aspekter av social position som differentierar olika 
grupper från varandra i socialt, ekonomiskt och politiskt avseende. Ändå är begrep-
pet klass eller social klass centralt för samhällsvetenskaplig forskning. En sökning 
på Google scholar på ”social class” ger cirka 1 230 000 träffar1. Huvudlinjerna i 
olika definitioner av klass kan härledas tillbaka till två av samhällsvetenskapens 
giganter – karl Marx respektive Max Weber. karl Marx definierade klasser utifrån 
relationen till produktionsmedlen. Max Weber vidgade förståelsen av klass till att 
förutom ekonomiska förhållanden också beakta sociala och politiska förhållanden. 
För Weber utgjorde graden av kontroll över de egna livschanserna den centrala 
beståndsdelen i klassbegreppet. Möjligheten till kontroll är i sin tur bestämd av en 
rad faktorer – inkomst, status samt tillgång till makt i företag och politiska organi-
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sationer. i modern samhällsvetenskap talar man idag om klassdefinitioner baserade 
på anställningsrelationer, definitioner utifrån status samt olika typer av kommuni-
tära definitioner av klass (svallfors 2004: 19ff.). Det perspektiv som är det förhärs-
kande idag utgår från att klasskillnader uppkommer från ägande eller avsaknad av 
ägande och från de anställningsrelationer som följer av detta, främst avseende kon-
troll över det egna arbetet och typen av anställningskontrakt. klasser kan därmed 
ses som ”grupperingar av positioner på arbetsmarknad och i produktionsenheter, 
vilka operationaliseras genom en kombination av yrkestitlar och anställningsrela-
tioner” (svallfors 2004: 19; även scott 2002). Det innebär ett förhållandevis snävt 
klassbegrepp som ibland likställs med ekonomisk klass, och där klasstillhörighetens 
samband med exempelvis livsstil, värderingar, mobilitet och organisation ses som 
empiriska frågor snarare än inbegrips i själva definitionen och operationaliseringen 
av klass.2 

som framgår är det gängse sättet att analysera klass att utgå från yrkesbenäm-
ningar och eventuell ytterligare information om ägande och/eller anställningsförhål-
landen. Det innebär att klass operationaliseras empiriskt som grupperingar av yrken, 
vilket innebär att hur yrken kodas blir av stor vikt. Yrkeskodning och kategorise-
ringar i olika klasser ligger därmed på olika teoretisk och analytisk nivå. när statistik 
över social position började samlas in var denna distinktion i många avseenden inte 
tydlig, men allt eftersom den samhällsvetenskapliga forskningen liksom teknikerna 
för statistisk analys utvecklats är distinktionen alltmer central. Då social klass är en 
av samhällsvetenskapens mest centrala variabler, antingen som uttryck för samhällets 
sociala stratifiering eller som bakgrundsvariabel för analyser av olika aspekter av 
sociala och politiska förhållanden, är det väsentligt att eftersträva en god teoretisk 
och operationell validitet och hög reliabilitet i klassificeringarna. sOM-undersök-
ningarna kodar därför sedan 2005 yrke med den svenska standardklassificeringen 
ssYk, som är framtagen av sCB. Den är mycket lik de internationella standards 
som används, och innebär att det är möjligt att använda de flesta klassoperationali-
seringar som används i internationell forskning även på sOM-undersökningarna.3

European Socio-economic Classification (ESeC)

Det finns som sagt en rad olika sätt att operationalisera klass. European Socio-eco-
nomic Classification är en ny klassindelningsstandard som utvecklats inom ramen 
för det sjätte ramprogrammet i EU, i syfte att skapa en europeisk standard.4 Liksom 
för de flesta andra klasscheman är en grundläggande distinktion den mellan an-
ställda och företagare/egenanställda. avseende egenanställda urskiljs företagare med 
fler än 10 anställda från företagare med få eller inga anställda, samt företagare inom 
jordbruk från övriga. Bland de anställda grupperas yrken utifrån de teoretiska 
dimensionerna i John Goldthorpes klasschema EGP, dvs. specifik kompetens 
 (human capital requirements) och kontrollerbarhet.5 Dessa dimensioner illustreras 
i figur 1.
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Figur 1 Dimensioner i klassbegreppet
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Utifrån klassificering längs dessa båda dimensioner urskiljs i EseC sju klasspositio-
ner bland anställda, en för småföretagare/egenanställda samt en för jordbrukare. 
Företagare med fler än 10 personer förs till de högre tjänstemännen, då de i denna 
typ av undersökningar är för få för att utgöra en separat kategori. i orginalklassifi-
ceringen av EseC utgör en tionde grupp personer som är arbetslösa. Här har även 
personer i arbetsmarknadsåtgärder samt förtidspensionerade förts till denna kate-
gori så att den inbegriper personer som ej är sysselsatta på den reguljära arbetsmark-
naden. Detta ger alltså ett schema med 10 grupper vilka presenteras i tabell 1. Då 
det ännu inte finns några ”officiella” beteckningar för de olika klasspositionerna på 
svenska, är de benämningar som används här preliminära. 

Tabell 1 Klasspositioner i European Socio-economic Classification (ESeC)

	 Procent	 Antal

Högre	tjänstemän,	ledande	befattningar	&	större	företagare		 13,8	 341

Mellanchefer,	tjänstemän	i	mellanställning	 21,8	 541

Lägre	tjänstemän	 11,5	 284

Småföretagare	 4,8	 118

Jordbrukare	 1,7	 41

Arbetsledare	och	tekniker	 6,9	 171

Service,	försäljning	och	enklare	kontorsarbete	 14,3	 353

Lägre	tekniker,	kvalificerade	industriarbetare	 7,2	 179

Rutinanställning,	okvalificerat	industriarbete	 9,5	 235

Arbetslösa/förtidspensionerade	 8,6	 214

Total	 100,0	 2477

Kommentar:	resultaten	bygger	på	data	från	2007	års	SOM-studie.	Studerande	samt	personer	som	
ej	uppgett	yrkestillhörighet	är	ej	inkluderade.	Ålderspensionärer	är	kodade	efter	tidigare	yrke.
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Den enskilt största gruppen i EseC är tjänstemän i mellanställning och mellanche-
fer. Detta inbegriper yrken som lärare, ekonomichef och civilingenjör i mellanställ-
ning. näst största grupp är service och försäljning. Jordbrukarna utgör en mycket 
liten grupp, och kunde kanske läggas ihop med småföretagare. Då det kommer att 
framgå i följande grupper att jordbruare och småföretagare dock inte är så lika i de 
avseenden som kommer att redovisas behålls jordbrukare som separat klassposition 
här, men det handlar som sagt om få personer varför resultaten blir osäkra. Den 
kategorisering som görs av personer utanför den reguljära arbetsmarknaden kan 
naturligtvis diskuteras. Här inbegriper den alltså arbetslösa, personer i olika typer 
av arbetsmarknadsåtgärder eller arbetsmarknadsutbildning samt förtidspensione-
rade. sammantaget utgör denna grupp 8,6 procent av samtliga som kunnat klas-
sificeras utifrån arbetsmarknadsrelation. 

att klassposition har samband med hur man lever ligger nästan i själva definitio-
nen. i tabell 1 redovisas några exempel på detta. Procentbasen är respektive klass, 
det vill säga hur stor andel av klassen som förts till en viss kategori. 

Tabell 2 Social sammansättning och klassposition. Procent av respektive 
klass

	 	 	 	 Minst	
	 	 	 	 en	
	 	 	 	 förälder	 Univer-	 Obliga-	 bosatta	
	 	 	 	 uppväxt	 sitets-	 torisk	 i	
	 30-39	 50-59	 	 utanför	 utbild-	 utbild-	 stor	 mindre	
	 år	 år	 kvinnor	 Sverige	 ning	 ning	 stad	 tätort

Högre	tjänstemän,	
ledande	befattningar	&
	 större	företagare		 23	 19	 32	 14	 93	 6	 26	 12
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 18	 19	 53	 12	 46	 5	 21	 16
Lägre	tjänstemän	 14	 21	 77	 12	 22	 12	 19	 23
Småföretagare	 20	 19	 36	 11	 8	 26	 14	 31
Jordbrukare	 7	 15	 27	 3	 7	 54	 5	 10
Arbetsledare	och	tekniker	 18	 10	 31	 14	 5	 28	 15	 24
Service,	försäljning	och	
	 enklare	kontorsarbete	 18	 20	 80	 10	 4	 31	 12	 26
Lägre	tekniker,	kvalifi-
	 cerade	industriarbetare	 8	 17	 8	 8	 1	 54	 7	 26
Rutinanställning,	okvali-
	 ficerat	industriarbete	 12	 19	 39	 10	 3	 48	 6	 25
Arbetslösa/förtids-
	 pensionerade	 9	 28	 67	 25	 13	 37	 13	 24

Samtliga	 16	 19	 51	 13	 24	 23	 16	 21

Kommentar:	Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	enligt	ESeC	och	inte	
samtliga	svarspersoner.
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när det gäller åldersammansättning framgår tydligt att grupperna lägre tekniker 
och industriarbetare, rutinarbetare samt de som befinner sig utanför den reguljära 
arbetsmarknaden i högre utsträckning består av personer över 50 år. Gruppen aka-
demiker och ledande befattningar å andra sidan har en viss överrepresentation i 
åldergruppen 30 – 39 år, vilket delvis återspeglar att yngre generationer generellt 
har en högre utbildning, men sannolikt också att en del akademikeryrken tillkom-
mit eller expanserat under senare år, exempelvis inom iT-sektorn. att den svenska 
arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad återspeglas här genom att gruppen 
”lägre tekniker” endast består av 8 procent kvinnor, medan service och försäljning 
till 80 procent består av kvinnor. Tabellen återspeglar också en betydelse av etniskt 
bakgrund för klassposition. Här har gruppen med minst en förälder uppvuxen 
utanför sverige urskiljts, och den grupp där denna grupp är tydligast överrepresen-
terad är bland dem utanför den reguljära arbetsmarknaden, men också bland små-
företagare. 

klassindelningen baseras till viss del på utbildningsnivå. Gruppen högre tjänste-
män är till absolut övervägande del universitetsutbildad, medan andelen med enbart 
obligatorisk utbildning är högst bland jordbrukare och lägre tekniker. Utbildnings-
nivå är emellertid nära förknippat med ålder, då det främst är medelålders och 
äldre som enbart har obligatorisk utbildning. Den absoluta merparten av de yngre 
generationerna har även gått igenom gymnasiet. Tabellen visar också att befolkning-
ens sammansättning skiljer sig mellan storstäderna (stockholm, Göteborg och 
Malmö) och mindre tätorter. Högre tjänstemän och tjänstemän i mellanställning 
är överrepresenterade i storstäderna, medan lägre tekniker och rutinarbetare är 
överrepresenterade i de mindre tätorterna. städer i mellanstorlek ligger i huvudsak 
mellan storstäderna och de mindre tätorterna i sin befolkningssammansättning. 

Spelar klass någon roll?

Mycket talar för att en individs klassposition har betydelse för livsvillkor, och även 
för politiska åsikter. i det följande ska social klassposition relateras till tre olika 
sfärer: ekonomi och levnadsstandard, livsstil och subjektivt välbefinnande samt 
politiska uppfattningar. Procentbasen är genomgående klasspositionen, och på 
nedersta raden redovisas procentskillnaden mellan grupperna ”högre tjänstemän 
och företagare” respektive ”rutinarbetare”, vilket ger en uppfattning om betydelsen 
av social klass.

Ofta är det den materiella levnadsstandarden som ses som en av de främsta indi-
katorerna på materiell klass, vilket illustreras i tabell 3. att exempelvis över 60 
procent av grupperna högre tjänstemän och småföretagare bor i egenägd villa, 
jämfört med 50 procent av de okvalificerade industriarbetarna, är således knappast 
någon nyhet, eller att det motsatta mönstret finns för boende i hyresrätt. ser vi till 
tillgång till fritidshus eller fritidsbåt återfinns motsvarande skillnader. skillnaderna 
i materiell levnadsstandard som de framkommer i tabell 3 får betraktas som förhål-
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landevis måttliga och i viss mening underskattas skillnaderna. Villaboende har ett 
samband med var i landet man bor då en villa i exempelvis stockholm är betydligt 
dyrare än i mindre tätorter på längre avstånd från storstäderna, samtidigt som ut-
budet av hyreslägenheter är större. att ha fritidshus inkluderar allt från exempelvis 
en sommarvilla i Falsterbo till ett enkelt torp i norra Värmland, liksom att ha fri-
tidsbåt kan åsyfta allt från en enkel eka till en stor och exklusiv motorbåt. 

Tabell 3 Levnadsstandard I olika sociala klasser. Procent av respektive klass

	 	 	 	 	 	 Egen	 Förväntar	 Generell	
	 	 	 	 	 Hushålls-	 ekonomi	 bättre	egen	 förbättring	
	 Bor	 	 Har	 Har	 inkomst	 förbättrats	 ekonomi	 senaste	
	 i	 Hyr	 fritids-	 fritids-	 under	 senaste	 kommande	 årtiondena	
	 villa	 bostad	 hus	 båt	 400	000	 12	mån	 12	mån	 (mkt+ngt)

Akademiker,	Ledande	
	 befattningar	&	större	
	 företagare		 65	 19	 34	 28	 26	 45	 34	 62
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 60	 24	 33	 23	 38	 38	 26	 53
Lägre	tjänstemän	 63	 18	 26	 20	 34	 30	 21	 42
Småföretagare	 70	 17	 30	 29	 65	 27	 35	 47
Jordbrukare	 61	 13	 15	 12	 82	 8	 15	 38
Arbetsledare	och	
	 tekniker	 65	 21	 24	 27	 54	 25	 22	 46
Service,	försäljning	och	
	 enklare	kontorsarbete	 54	 31	 23	 16	 58	 31	 26	 41
Lägre	tekniker,	kvalifice-
	 rade	industriarbetare	 68	 24	 21	 21	 63	 28	 19	 48
Rutinanställning,	okvalifi-
	 cerat	industriarbete	 50	 36	 18	 14	 64	 26	 18	 41
Arbetslösa/förtids-
	 pensionerade	 54	 34	 18	 17	 75	 13	 23	 25
Samtliga	 59	 26	 26	 21	 51	 31	 26	 47
	 	 	 	 	 	 	 	
Skillnad	högre	tjänste-	
	 män	/	rutinarbetare	 +15	 -	17	 +16	 +14	 -38	 +19	 +16	 +21

Kommentar:	Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	på	ESeC	och	inte	samt-
liga	svarspersoner.

störst procentskillnad mellan gruppen högre tjänstemän och rutinarbetarna återfinns 
när det gäller hushållsinkomst. Medan 26 procent av de högre tjänstemännen/aka-
demikerna uppger att de har en hushållsinkomst under 400 000 kronor per år, gör 
64 procent av rutinarbetarna det. Bland jordbrukare och dem utanför den regul-
jära arbetsmarknaden är det en ännu större majoritet som uppger en samlad hus-
hållsinkomst under 400 000 kronor per år. när det gäller ekonomiska bedöm-
ningar både bakåt i tiden och framåt finns också ett tydligt klassmönster. Bland de 
högre tjänstemännen är samtliga bedömningar mycket positiva; vanliga människor 
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har fått det bättre under de senaste årtiondena, den egna ekonomin har förbättrats 
senaste åren och förväntningarna på att de ska fortsätta förbättras är höga. Även 
bland övriga tjänstemanna- och företagargrupper är de positiva bedömningarna 
övervägande. 

Bland dem som står utanför arbetsmarknaden är däremot samtliga bedömningar 
betydligt mer negativa. samhällsutvecklingen har försämrat livet för vanliga män-
niskor, man har själv fått det sämre och förväntar sig knappast att detta ska föränd-
ras framöver. Bland rutinarbetare och lägre tekniker/industriarbetare är bedömning-
arna något litet mer positiva, men mycket långt ifrån de positiva bedömningar som 
högre tjänstemän och företagare gör.

klassposition har också betydelse för livsstil. Människor i olika klassposition lever 
inte bara på olika materiell standard, de tenderar också att göra olika saker. Tabell 
4 ger en enkel illustration av detta. 

Tabell 4 Livsstil. Procent av respektive klass

	 	 											Minst	en	gång	senaste	12	månaderna	
	
	 Läser		 	 Spelat	 	 Gått																								
	 morgon-	 Läst	 tips,	 Gått	 på	 Rest	 Handlat	
	 tidning		 skön-	 lotto,	 på	 fotboll/	 utom-	 med	
	 dagligen	 litteratur	 V75	 teater	 hockey	 lands	 aktier

Högre	tjänstemän,	ledande	
	 befattningar	&	större	företagare		 50	 91	 46	 59	 43	 84	 47
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 42	 89	 53	 54	 36	 75	 40
Lägre	tjänstemän	 43	 88	 53	 55	 31	 70	 28
Småföretagare	 36	 64	 64	 40	 33	 72	 36
Jordbrukare	 27	 60	 61	 37	 40	 46	 39
Arbetsledare	och	tekniker	 31	 71	 64	 40	 38	 69	 27
Service,	försäljning	och	
	 enklare	kontorsarbete	 30	 76	 59	 35	 34	 45	 21
Lägre	tekniker,	kvalificerade	
	 industriarbetare	 22	 59	 71	 24	 49	 50	 27
Rutinanställning,	okvalificerat	
	 industriarbete	 23	 60	 68	 29	 45	 52	 22
Arbetslösa/förtidspensionerade	 26	 65	 58	 39	 33	 44	 22
Samtliga	 35	 78	 56	 45	 38	 64	 31
	 	 	 	 	 	 	
Skillnad	högre	tjänstemän	/		
	 rutinarbetare	 +27	 -31	 -22	 +30	 -2	 +32	 +25

:	Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	på	ESeC	och	inte	samt-
liga	svarspersoner.
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Den aktivitet som i sOM2007 uppvisar minst klasskillnader är att ha gått på fotboll 
eller hockey minst en gång de senaste 12 månaderna. att läsa skönlitteratur och att 
gå på teater är däremot klart relaterat till klassposition, liksom att regelbundet läsa 
en morgontidning. Tjänstemannagrupperna är klart överrepresenterade för dessa 
aktiviteter, vilket sannolikt också har att göra med utbildningsnivå. i tabellen pre-
senteras tre aktiviteter som till åtminstone en viss del kan antas ha att göra med 
inkomster, och de visar motsvarande klasskillnader som avseende inkomster i tabell 
3. Högre tjänstemän och mellantjänstemän spelar på tips, lotto eller V75 i lägre 
utsträckning än rutinarbetare, medan de i högre utsträckning handlar med aktier. 
Även utlandsresandet visar ett tydligt samband med klassposition.

klassposition har också ett visst samband med psykiskt och fysiskt välbefinnande 
vilket redovisas i tabell 5, som redovisar medelvärden för hur svarspersonerna pla-
cerat sig på skalor mellan 0 och 10. 

Tabell 5 Välmående (medelvärden 0= mycket dåligt, 10= mycket bra) 

	 Sjävförtroende	 Hälsotillstånd	 Nöjd	med	livet

Högre	tjänstemän,	ledande	
	 befattningar	&	större	företagare		 7,5	 7,9	 7,7
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 7,7	 7,8	 8,2
Lägre	tjänstemän	 7,2	 7,5	 7,7
Småföretagare	 8,3	 7,9	 7,5
Jordbrukare	 7,3	 7,4	 8,2
Arbetsledare	och	tekniker	 7,4	 7,3	 8,1
Service,	försäljning	och	
	 enklare	kontorsarbete	 7,2	 7,3	 7,9
Lägre	tekniker,	kvalificerade	
	 industriarbetare	 7,6	 7,5	 8,0
Rutinanställning,	okvalificerat	
	 industriarbete	 7,1	 7,3	 7,7
Arbetslösa/förtidspensionerade	 6,8	 6,2	 6,4
Samtliga	 7,4	 7,5	 7,8
	 	 	
Skillnad	högre	tjänstemän	/		
	 rutinarbetare	 +0,4	 +0,6	 +-0

Kommentar: Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	på	ESeC	och	inte	samt-
liga	svarspersoner.

Bäst självförtroende har här småföretagarna, och bäst subjektivt hälsotillstånd upp-
ger småföretagare tillsammans med de högre tjänstemännen sig ha. Mest nöjda med 
livet är emellertid jordbrukarna tillsammans med mellantjänstemännen, även om 
skillnaderna mellan olika grupper överlag är små.. i tabell 4 är det genomgående en 
grupp som genomgående har placerat sig lägre än övriga, nämligen personer som 
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står utanför den reguljära arbetsmarknaden (arbetslösa, personer i olika typer av 
arbetsmarknadsåtgärder samt förtidspensionerade). Denna grupp har lägst självför-
troende, sämst subjektivt hälsotillstånd samt är minst nöjda med livet.

att människor i olika klassposition delvis har olika sociala egenskaper och har 
olika ekonomisk och materiell standard är sannolikt för de flesta ganska välbekant 
om än inte självklart. att även livsstil hänger samman med klassposition har upp-
märksammats under senare år av sociologer som Bourdieu. att klassposition även 
hänger samman med politisk opinionsbildning är en gammal sanning, inte minst 
för svenska politiska förhållanden. redan Herbert Tingsten analyserade på 1930-
talet klasskillnader i valdeltagande, och på 1940-talet myntades uttalandet ”att som 
du lever socialt, så tänker du politiskt” av Lazarsfeld . Även om sambanden generellt 
var starkare för några decennier sedan är en individs klassposition fortfarande av 
stor betydelse för politiska uppfattningar. Det finns en rad mer eller mindre empi-
riskt välbelagda förklaringar till att så är fallet, men att ekonomiskt egenintresse, 
personliga erfarenheter och utbildning spelar in är ställt utom tvivel, liksom att det 
också spelar roll hur politik och politiska förslag presenteras i media och av poli-
tiska partier.6 i tabell 6 presenteras några aspekter av sambanden mellan klassposi-
tion och politisk opinionsbildning. 

Tabell 6 Politik. Procent av respektive klass

	 	 Nöjd	 Rege-	 Står	 	 Positiv	
	 	 med	 ringen	 något	 I	 till	att	
	 Intresse-	 demo-	 sköter	 eller	 huvudsak	 minska	
	 rad	av	 kratin	i	 sitt	 klart	till	 positiv	 offentlig	
	 politik	 Sverige	 uppdrag	 höger	 till	EU	 sektor

Högre	tjänstemän,	ledande	
	 befattningar	&	större	företagare		 74	 87	 56	 58	 73	 48
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 65	 82	 42	 43	 59	 32
Lägre	tjänstemän	 58	 81	 39	 41	 44	 30
Småföretagare	 59	 81	 44	 48	 59	 35
Jordbrukare	 61	 57	 72	 62	 50	 42
Arbetsledare	och	tekniker	 57	 78	 30	 32	 44	 25
Service,	försäljning	och	enklare	
	 kontorsarbete	 43	 75	 23	 25	 28	 19
Lägre	tekniker,	kvalificerade	
	 industriarbetare	 53	 72	 19	 21	 32	 22
Rutinanställning,	okvalificerat	
	 industriarbete	 37	 64	 14	 15	 27	 14
Arbetslösa/förtidspensionerade	 45	 66	 19	 17	 38	 20
Samtliga	 56	 78	 34	 36	 47	 28
	 	 	 	 	 	
Skillnad	högre	tjänstemän	/		
	 rutinarbetare	 +37	 +23	 +42	 +43	 +46	 +34

Kommentar:	Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	på	ESeC	och	inte	samt-
liga	svarspersoner.
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intresse för politik, liksom utvärdering av hur demokratin i sverige fungerar och 
hur regeringen sköter sitt uppdrag har alla ett tydligt samband med klassposition. 
Tjänstemanna- och företagargrupperna är överlag mer intresserade av politik och 
mer nöjda med regeringen och den svenska demokratin än vad exempelvis rutinar-
betare eller personer utanför arbetsmarknaden är. att framförallt hur regeringen 
sköter sitt uppdrag hänger samman med klassposition beror till en del på huruvida 
man stödjer deras politik eller ej. Partisympati presenteras i nästa tabell, men redan 
i tabell 6 är det tydligt att vänster-högerposition fortfarande har ett tydligt samband 
med klassposition. Medan 58 procent av högre tjänstemän och företagsledare upp-
ger att de står något eller klart till höger ideologiskt, gör endast 15 procent av ru-
tinarbetarna det.

att inställning till EU har ett tydligt samband med klassposition har visats i tidi-
gare studier. Hösten 2007 var 73 procent av dem som klassificerats som högre 
tjänstemän positiva till EU, mot 27 procent bland rutinarbetare, alltså en skillnad 
på 46 procentenheter. Motsvarande mönster återfinns i inställning till att minska 
den offentliga sektorn, då endast 14 procent av ”rutinarbetarna” mot 48 procent av 
de högre tjänstemännen tycker det är ett mycket eller ganska bra förslag. 

Överlag är klasskillnaderna i relation till politik tydligare än vad de var i relation 
till materiell levnadsstandard eller livsstil. Det är endast inkomstskillnaderna som 
är i närheten av samma magnitud. Det återspeglar att svensk politik till stor del 
handlar om klassbaserade skillnader och intressen. Det är i denna typ av skiljelinjer 
i samhället som våra politiska partier en gång i tiden uppstod, och skillnader mellan 
olika gruppers materiella och ekonomiska situation är fortfarande tydliga i den 
politiska retoriken och rapporteringen. att det även återspeglas i människors par-
tisympatier framgår av tabell 7 som avslutningsvis redovisar partisympati hösten 
2007 bland personer i olika klassposition. Det välkända mönstret att personer i 
olika klasspositioner tenderar att ha olika partisympati återfinns även här. 

största parti bland högre tjänstemän och företagsledare är moderaterna, medan 
det bland mellantjänstemän är moderaterna tillsammans med socialdemokraterna 
som får störst stöd. Bland lägre tjänstemän är socialdemokraterna störst. i alla tre 
tjänstemannagrupper är också folkpartiet förhållandevis populärt. Bland småföre-
tagare är moderaterna det mest populära partiet, men även centerpartiet åtnjuter 
ett relativt högt stöd. Värt att notera är också att detta är sverigedemokraternas 
starkaste grupp, även om siffran är osäker på grund av få svarspersoner. 
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Tabell 7 Partisympati och klassposition. Procent av respektive klass

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Summa	 Antal	
	 v	 s	 c	 fp	 m	 kd	 mp	 sd	 annat	 procent	 personer

Högre	tjänstemän,	
	 ledande	befattningar	&	
	 större	företagare		 5	 20	 7	 12	 43	 2	 8	 1	 2	 100	 329
Mellanchefer,	tjänstemän	
	 i	mellanställning	 4	 29	 7	 15	 28	 7	 7	 1	 2	 100	 507
Lägre	tjänstemän	 4	 34	 5	 12	 28	 8	 8	 1	 0	 100	 256
Småföretagare	 7	 22	 11	 6	 38	 4	 5	 5	 2	 100	 109
Jordbrukare	 0	 11	 34	 0	 40	 9	 0	 0	 6	 100	 35
Arbetsledare	och	tekniker	 7	 45	 2	 8	 22	 5	 6	 3	 2	 100	 161
Service,	försäljning	och	
	 enklare	kontorsarbete	 5	 49	 3	 9	 16	 3	 9	 3	 3	 100	 325
Lägre	tekniker,	kvalifice-
	 rade	industriarbetare	 10	 57	 5	 5	 11	 5	 2	 4	 1	 100	 161
Rutinanställning,	okvalifi-
	 cerat	industriarbete	 4	 63	 6	 4	 8	 3	 5	 4	 3	 100	 216
Arbetslösa/förtids-
	 pensionerade	 6	 59	 4	 7	 6	 3	 8	 3	 4	 100	 201
Samtliga	 5	 39	 6	 10	 24	 5	 7	 2	 2	 100	 2300

Skillnad	högre	tjänstemän	/		
	 rutinarbetare	 +1	 -34	 +1	 +8	 +35	 -1	 +3	 -3	 -1

Kommentar:	Observera	att	samtliga	avser	dem	som	kunnat	klassificeras	på	ESeC	och	inte	samt-
liga	svarspersoner.

Detta var en övergripande bild av de sociala klassernas skilda världar i sverige hös-
ten 2007. Bilden är på inget sätt uttömmande, men trots det framgår tydligt att 
även om sverige må vara världens jämlikaste land finns det betydande skillnader i 
flera avseenden mellan personer i olika social klassposition. i redovisningen fram-
kommer de tydligaste klasskillnaderna avseende ekonomi och politiska förhållanden. 
De indikatorer på materiell levnadsstandard som presenterats är trubbiga och un-
derskattar antagligen en del av skillnaderna, och avseende livsstil är det uppenbar-
ligen inte klassposition utifrån relationen till arbetslivet som spelar störst roll. Men 
i mångt och mycket var den utgångspunkt som TV-serien ”skilda världar” en gång 
utgick ifrån fortfarande giltig – vilken klass man tillhör spelar roll!

Noter

1 sökning gjord 2006-11-24
2 En utmärkt översikt över diskussionen om klassdefinitioner återfinns i scott, 

John ”social Class and stratification in Late Modernity”, Acta Sociologica 2002 
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45:1 p 23-35. se även kapitel 2 i sefan svallfors bok Klassamhällets kollektiva 
medvetande från 2004, och Leiulfsrud, Håkon, Bison, ivano och Jensberg 
Heidi (2003) Social Class i Europe, en rapport skriven för användare av Euro-
pean social survey. 

3 se vidare Oskarson (2007) ’att koda klass. Valundersökningarnas klasschema 
jämfört med European socio-Economiv Classification (EseC).’ sOM-institutets 
rapportserie, Göteborgs universitet.

4 Bakgrunden till projektet samt full dokumentation om klassificeringar, syn-
taxer och liknande finns publicerat på http://www.iser.essex.ac.uk/esec/. redogö-
relsen som följer bygger på rapporten The European Socio-economic Classification 
(ESeC) User Guide av Eric Harrison och David rose från september 2006 (till-
gänglig på projektets hemsida).

5 Bihagen Erik, nermo, Magnus och Erikson ronbert (2006) Class schemas and 
Employment relations. Comparisions between the EseC and the EGP class 
schemas using European Data. arbetspapper 2006-10-03.

6 se exempelvis Oskarson, Maria (1994) Klassröstning i Sverige. stockholm: 
nerenius&santérus förlag eller Holmberg, sören och Oscarsson, Henrik (2004) 
Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år stockholm: norstedts juridik för en 
översikt över samband mellan klasposition och politisk opinionsbildning.

Referenser

Bihagen Erik, nermo, Magnus och Erikson ronbert (2006) ‘Class schemas and 
Employment relations. Comparisions between the EseC and the EGP class 
schemas using European Data.’ arbetspapper 2006-10-03.

Harrison, Eric och David rose ‘The European socio-economic Classification (EseC) 
User Guide ‘. http://www.iser.essex.ac.uk/esec 

Holmberg, sören och Oscarsson, Henrik (2004) Väljare. Svenskt väljarbeteende 
under 50 år, stockholm: norstedts juridik

Leiulfsrud, Håkon, Bison, ivano och Jensberg Heidi (2003) ’social Class in Eu-
rope’, www.ess.nsd.uib.no 

Oskarson , Maria (2007) ’att koda klass. Valundersökningarnas klasschema jämfört 
med European socio-Economiv Classification (EseC).’ SOM-institutets rap-
portserie, Göteborgs universitet.

Oskarson, Maria (1994) Klassröstning i Sverige. stockholm: nerenius&santérus 
förlag 

scott, John (2002) ‘social Class and stratification in Late Modernity’, Acta Socio-
logica 45:1 p 23-35. 

svallfors, stefan (2004) Klassamhällets kollektiva medvetande Umeå: Borea 


