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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa vår förståelse för arbetslösa individers 

berättelser och antaganden i relation till samhällets klasshierarki. Vid flertal klasstudier 

lämnas den arbetslösa gruppen som en odefinierad grupp i samhällets klasshierarkier samt att 

de betraktas som en homogen grupp. Vi har arbetat utifrån frågeställningen: Hur kan den 

arbetslösa individen placeras in i samhällets klasshierarki? Studiens resultat är enbart 

baserad på berättelser från arbetslösa personer som befinner sig i verksamheten Fas tre. 

Undersökningen är en kvalitativ studie som har verkställts genom nio stycken intervjuer med 

deltagare från Fas tre. Den tillämpande metodansatsen för denna undersökning är Grounded 

Theory. De sociologiska perspektiven som vi har använt oss utav är Bourdieus teori om 

kapitalrörelser samt etablerade och outsiders. Vi har skapat en egen modell som baseras på 

informanternas åsikter samt med implikationer från de sociologiska perspektiven som skall 

frambringa en heltäckande verklighetsbild av samhällets klasspositionering. Det huvudsakliga 

resultatet som vi fann är att den arbetslösa gruppen är hetrogen i allra högsta grad. 

Individernas position i klassystemet utgörs av personens totala summa av kapital och dessa 

påverkas av hur länge en person har varit aktiv på arbetsmarknaden. 

Nyckelord: Social klass, Arbetslöshet, Grounded Theory och Kapitalrörelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this study is to deepen understanding of the unemployed individuals' stories 

and assumptions in relation to the class hierarchy. When multiple classes’ studies submitted 

by the unemployed group an undefined group in society class hierarchies, and that they 

regarded as a homogeneous group. We have worked with the following question: How can the 

unemployed individuals be placed into the society's class hierarchy? The study results are 

based solely on stories of unemployed people who are in the business phase three. The study 

is a qualitative study that has been carried through nine interviews with participants from 

Phase Three. The applying method approach for this study is grounded theory. The 

sociological perspective that we have used is out of Bourdieu's theory of capital movements 

and established and outsiders. We have modified Bourdieu's theory of capital movements 

shall depict a comprehensive picture of reality of society's class hierarchy. The main result 

that we found is that the group is heterogeneous in the highest degree. Individuals' position in 

the class system comprises the executive's total amount of capital and those affected by how 

long a person has been active in the labor market. 

Keywords: Social Class, Unemployment, Grounded Theory and Capital Movements. 
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1 Inledning  

Om man skulle kunna placera samhället i ett mikroskop och ställa in fokus på ojämlikheter 

bland samhällets befolkning skulle man se stora skillnader vad gäller människors 

livsbetingelser. Vissa individer bor i stora lyxiga villor och spenderar sin semester i antingen 

ägda sommarstugor eller på populära resedestinationer. Andra människor är bosatta i små 

hyreslägenheter i förorten och kan unna sig en semester vart annat eller vart tredje år. 

Problemen som människor kan ställas inför varierar från att välja rätt städhjälpsfirma till att 

finna ett jobb. Den ekonomiska situationen varierar för samhällets deltagare där ränteläget 

avgör för hur vissa familjers ekonomi ser ut, för några är det utvecklingen på börsen medan 

för andra kan sociala bidraget vara avgörande för familjens ekonomiska situation. En viss del 

av populationen värdesätter välfärdstatens bidrag medan andra vill sänka bidragen så att 

individen själv står för sina kostnader. Utifrån den mikroskopiska vyn på samhället ser vi 

tydliga skillnader i människors levnadsförhållanden. Det är vanligt att samhället delas upp i 

olika klasser som innehåller individer med liknande levnadsvillkor, dessa är 

tjänstemannaklassen, mellanklassen och arbetarklassen (Oskarsson, Bengtsson & Berglund, 

2010, s.7).   

Om vi justerar objektivet och ställer in fokus på individnivå märker vi att det krävs att ha ett 

arbete för att individen skall få bli del av klassamhället. Arbete utgör en grundläggande 

förutsättning för välstånd på både individ och samhällsnivå. Genom att erhålla ett arbete kan 

individen kontrollera sin ekonomi, vilket möjliggör ett autonomt levnadssätt.  Arbete har även 

en betydande roll på samhällsnivå genom att arbetsplatsen genererar välståndsutveckling. 

Socialiseringen som uppstår i takt med ett arbete är nära förknippad med individens 

livserfarenheter och kamratrelationer (Höglund, 2005). Arbetslöshet innebär för många 

människor en förlorad tidmässig struktur i vardagslivet samt en social identitet som ett arbete 

bidrar med (Nordenmark, 1999). Den sociala identiteten som framställs ger individen en 

status i samhällets klasshierarki genom yrkesbefattning ” jag är läkare, jag är vaktmästare, jag 

kör buss” (Sernhede & Söderman, 2010).  

För att få en insyn i hur många människor som står utanför arbetsmarknaden i Sverige, 

justerar vi om objektivets fokus i mikroskopet och studerar procentuell fakta i 

undersökningar. Arbetskraftsundersökningar (AKU) är en undersökning som beskriver 

utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. 

Undersökningarna publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB). I februari 2013 publicerades 
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en uppdaterad sammanställning av arbetskraftsstatistik. Under 2013 var i genomsnitt 427 000 

individer arbetslösa, vilket är en ökning med 5.1 % från 2012. Antalet långtidsarbetslösa, 

d.v.s. arbetslösa mer än sex månader, uppgår till 143 472 personer. Ökningen är 2.8 

procentenheter jämfört med statistiken som sammanställdes 2012 (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2013). Majoriteten av alla samhällsforskare utgår från att människors klasstillhörighet 

har en betydande roll för den sociologiska forskaren. På samma sätt som kön, etnicitet och 

ålder är grundläggande begrepp anses även klassperspektivet vara ett utav dessa (Oskarsson, 

Bengtsson & Berglund, 2010).   

Utifrån ett sociologiskt perspektiv är arbetslöshet ett problemområde som innefattar social 

problematik i stor utsträckning. Vi har valt att inrikta in oss på den del utav komplexiteten 

som uppstår i relation till arbetslöshet med klassystem som utgångspunkt. Samhället är 

uppdelat i olika klasser som kännetecknas av liknande ekonomiskt tillgång, sociala nätverk, 

kulturella kapital och generellt yrkesbaserat (Bourdieu & Passeron, 2008).  Det talas om en 

mindre grov indelning genom arbetarklass, tjänstemannaklass, överklass, medel- och 

underklass. Problematiken som vi har valt att studera är hur långtidsarbetslösa individer 

placeras i klasshierarkin eller om de överhuvudtaget inkluderas i studier kring 

klassuppdelning i samhället. Vi kommer utföra kvalitativa intervjuer för att få en bredare 

inblick i informanternas egna resonemang om klasstillhörighet från den arbetslösa individens 

perspektiv. Problematiken som vi anser uppstår i denna diskussion är att klassindelning görs 

utifrån yrkestillhörighet, därmed vill vi studera hur långtidsarbetslösa kan placeras in i ett 

klassystem.   

1.1 Problemformulering  

När samhällets forskare eller myndigheter beskriver hur människor sorteras i hierarkier eller 

grupper i samhället används olika systematiska klassindelningar. Europeisk Socio-Ekonomisk 

Klassifikation (ESEK) är ett resultat av ett utvecklingsarbete inom EU för att skapa en 

internationell standard för socioekonomisk indelning. ESEK grundar sig till stor del på ett 

klasschema som utvecklades av den brittiska sociologen John H. Goldthorpe (Bihagen, 

Nermo & Eriksson, 2005; Rose & Harrison, 2007). Det finns tre grundpelare inom detta 

klasschema och dessa är följande: för det första, om en individ är företagare eller anställd. För 

det andra, vilken befattning och status har individen på sin arbetsplats. För det tredje, vilken 

typ av arbete utför individen och vilka kvalitaktioner krävs för att utföra arbetet. Totalt finns 

det tio klasspositioner som urskiljs i ESEK, ju lägre siffra en individ tilldelas i detta 
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klasschema desto högre upp i klasshierarkin hamnar denne. De tio klasspositionerna som 

finns i klasschemat binds samman i tre existerande klasser och dessa är: Tjänstemannaklass, 

Mellanliggande klasser och Arbetarklassen (Oskarsson, Bengtsson & Berglund, 2010, s. 22-

25).   

Vi ställer oss kritiska till ESEKS klasschema och till deras behandling av den odefinierade 

klassplaceringen av långtidsarbetslösa individer. Den sista klasspositionen är nummer tio och 

denna innehåller individer i samhället som aldrig har arbetat eller varit långtidsarbetslösa i 12 

eller flera månader. Vi menar att det är missvisande att betrakta den arbetslösa gruppen som 

en enda homogen grupp. Det kan finnas individer som har arbetat i höga positioner den mesta 

delen av sitt liv och innehar därför höga kapital. Sedan finns det förmögna individer som inte 

behöver arbeta för att överleva. Vi anser att det inte är rätt att hålla dessa människor till en 

odefinierad klass utan det är en grupp som samhället bör ta hänsyn till vid klasstudier.  

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet klass. Sylvia Walbys (2009) definitierar 

av klass genom att påpeka att klass kan innebära en komplicerad ojämlikhet, även om den ofta 

kan ses som en enkel struktur. Klass anses ofta vara en enkel ojämlikhet skapat utifrån 

ekonomiskt välstånd. Det skapas gemenskap inom klasserna beroende på tillgången av 

inkomst och förmögenhet som i sin tur används som mätinstrument för att beräkna ojämlikhet 

mellan individer. Det kan även vara en komplex ojämlikhet i form utav att gemenskap bildas 

inom en klass. Gemenskapen som råder i arbetarklassen är kopplad till likartad ekonomisk 

och social ställning (Walby, 2009).  

När vi vill behandla faktorer som arbetslöshet och klass i det svenska samhället, vill vi 

definiera de lägre klasserna. Zygmunt Bauman (1998) använder termen lägre klass som en 

föreställning om social rörlighet i samhället där individer är i rörelse och varje position denne 

intar är enbart tillfällig, därav föränderlig. Med andra ord står dessa individer precis vid en 

stege men har ännu inte påbörjat att klättra uppåt i klasstegen. Den andra termen som 

presenteras är underklass som består av en grupp människor som är bortom klasser och 

utanför hierarkin i klassystemet. Individer i denna klass är de som varken har möjligheter eller 

behov av återinträde, exempelvis kriminella (Bauman, 1998).  

Under 2013 presenterade SCB att siffran för långtidsarbetslösa individer uppgick till 143 472 

personer (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). Denna siffra är enligt vår mening hög och därför 

bör denna grupp av individer klass placeras i samhällets klasshierarki.  
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Personerna som ingår i gruppen, långtidsarbetslösa, är ingen homogen grupp. Vi tycker att det 

måste tas hänsyn till den marginaliserade gruppen och betrakta den som en deltagande grupp i 

samhället. Med dessa resonemang väcker vi tankar kring att det bör skapas ett nyare 

klassystem som inkluderar dessa personer. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns ingen tidigare forskning som är direkt kopplad till hur arbetslösa individer kan 

placeras in i klasshierarkin. Gruppen betraktas som en homogen - och odefinierad klassgrupp 

i klasscheman som existerar i olika klassforskningar. Det huvudsakliga syftet med vår studie 

är att modifiera en befintlig klassteori så att teorier om klass speglar verkligheten. Andra 

syftet med denna undersökning är att fördjupa vår förståelse för arbetslösa individers 

berättelser och antaganden i relation till samhällets klasshierarki. Utifrån analysen av det 

empiriska materialet vill vi framställa en modell med implikationer i en redan befintlig 

klassteori, där arbetslösa individer inkluderas i klassystemet och även visar heterogeniteten i 

den arbetslösa gruppen. Bidraget med denna studie är att redovisa en kartläggning av 

arbetslösa individer och utveckla en klassteori för dagens samhälle. Frågeställningen som vi 

arbetar efter i denna uppsats grundar sig på tidigare forskning, valda sociologiska perspektiv 

och metoden Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1990). Frågeställningen är följande: Hur 

kan arbetslösa individer placeras in i samhällets klasshierarki? 

1.3  Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår undersökning genom att rikta fokus på personer som är arbetslösa och 

befinner sig i arbetsförmedlingens Fas tre. Arbetslöshet är en omfattande grupp i samhället, vi 

väljer därför att rikta in oss på den gruppen som har varit arbetslösa i en längre period. En 

ytterligare avgränsning har gjorts i denna studie genom att inte studera ålder, kön och 

etnicitet. Att ta hänsyn till dessa tre faktorer medför en längre och större process som vi inte 

har möjlighet att färdigställa. 

1.4  Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en mer utvecklad version av det inringade 

problemområdet. Vi kommer även att behandla tidigare forskning i relation till studiens 

problemformulering. 
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Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur studien har genomförts och vilken sociologisk 

forskningsmetod vi använt oss utav. 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa det tematiserade insamlade materialet från våra 

intervjuer. 

Kapitel 5: Sociologiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att presentera ett sociologiskt perspektiv som är användbart för 

denna undersökning. 

Kapitel 6: Sociologisk analys och teoriutveckling 

I detta kapitel kommer vi att framlägga en analys av det empiriska materialet. Vi kommer 

även presentera en modifierad teori. Vidare kommer vi att diskutera teorins tillämpbarhet och 

hur den skiljer sig från tidigare forskning. 

Kapitel 7: Avslutande diskussioner.  

I detta kapitel kommer vi diskutera om studiens syfte har genomförts. 
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2 Bakgrund  

2.1 Arbetslöshetens olika faser.   

Regeringen har utformat en Jobb- och utvecklingsgaranti (JUG) som riktar sig till individer 

som har varit arbetslösa under en längre tid. Syftet är att erbjuda individuellt utformade 

insatser för att deltagarna skall erhålla ett arbete. Den första delen inkluderar i huvudsak 

kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coach och andra förberedande insatser. Den andra 

delen inkluderar arbetspraktik, förstärkt arbetsträning och arbetsmarknadsutbildning. Den 

tredje delen består av de individer som efter 450 ersättningsdagar fortfarande är arbetslösa 

hänvisas till aktiviteter av arbetsförmedlingen eller av kompletterande aktörer (Regeringen, 

2013).  

Personer får delta i jobb- och utvecklingsgarantin med förutsättning att de är arbetslösa och 

anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder tre faser 

som grundar sig på JUG. Fas ett innebär att arbetsförmedlaren kartlägger behoven av 

aktiviteter, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas ett omfattar 

längst 150 dagar. I förberedande insatser ingår även kortare folkhögskoleutbildningar under 

tre månader för deltagare som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola. Fas två 

innefattar, förutom det som erbjuds i fas ett, även innehålla arbetspraktik, arbetsträning eller 

förstärkt arbetsträning. Dessa aktiviteter är förlagda på en arbetsplats. Fas tre förutsätter att 

individen har varit arbetslös i 450 dagar. Dessa personer erbjuds en sysselsättning hos en 

anordnare för att kunna ta del av det ekonomiska bidraget. Det ekonomiska bidraget är 60 % 

av vad individen har tjänat tidigare (Arbetsförmedlingen, 2013). 

2.2 Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera tidigare forskning som vi anser har en anknytning till det 

fenomenet vi har valt att undersöka. Nedan presenteras fem olika vetenskapliga artiklar som 

kommer förklara och även visa hur vår studie skiljer sig från tidigare undersökningar. 

2.2.1 Hur påverkar arbetslöshet individens hälsa 

Den vetenskapliga artikeln Employment Commitment and Psychological well-being among 

Unemployed Men and Women, (Nordenmark 1999), handlar om huruvida människan 

beroende på kön och ålder samt familjeförhållande, kan påverkas av arbetslöshet. 

Nordenmark fokuserar främst på likheter samt skillnader ur ett genusperspektiv.  



7 
 

Arbetslöshetens följder kan innebära psykisk nedsättning samt ett sämre socialt förhållande, 

eftersom individen blir uttömd på energi. De arbetslösa personerna saknar den vardagliga 

strukturen genom att vara arbetslös och kontribuerar inte till samhället som de arbetande 

individerna gör. Nordenmark hänvisar till en definition av Jahoda som beskriver arbetslöshet 

som en psykologisk nedbrytning av individen. Hon hävdar även att arbetslösa människor blir 

trakasserade av människor som arbetar (Jahoda, 1982). Författaren Nordenmark framlägger 

författaren tidigare forskning som visar att arbetslösheten påverkar män och kvinnor på 

samma sätt. Tre centrala faktorer i hur män och kvinnor hanterar arbetslösheten är 

erfarenheter av deras tidigare arbeten samt hur de har lyckats ersätta sin tidigare anställning 

med andra sysslor. Den tredje bidragande faktorn är hur den arbetslösa individens liv ser ut i 

relation till förhållande, egna barn och ålder (Nordenmark, 1999). 

Sammanfattningsvis ser Nordenmark på individens civila status t.ex. skild, gift, sambo, 

erhåller andra sysselsättningar, hemsysslor och ålder än till att fastslå att män respektive 

kvinnor påverkas olika beroende på kön. Resultaten i artikeln visar att individens tidigare 

arbeten, familjeposition samt ålder är de starkast bidragande faktorerna för hur en individ 

påverkas av arbetslöshet. Det vi tar med oss från denna artikel är följande: Jahoda (1982) 

hävdar att individer som saknar arbete utsätts för obehag från personer som arbetar. I dag 

finns det existerande fördomar mot redan marginaliserade grupper i samhället som 

exempelvis förorts invånare, pensionärer, invandrare och kriminella (Sernhede & Söderman, 

2010).  

2.2.2 Arbetslöshet: En dubbelbörda och en offentlig fråga 

Nästkommande forskning som vi kommer presentera handlar om hur samhället ser på 

individer som står utanför arbetslivet.  

Artikeln Unemployment: A double burden and a public issue (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 

1997) handlar om huruvida arbetslöshet betraktas som en dubbelbörda, d.v.s. en börda för 

samhället och individen. Hög arbetslöshet kan skapa komplikationer för den sociala 

sammanhållningen samt integrationen i samhället. Skillnaden mellan individ och 

samhällsnivå är att, när arbetslöshet omfattar en stor del av samhällets befolkning, blir det ett 

samhällsproblem. När arbetslöshet blir ett offentligt problem skapas det debatter kring 

problemet. Författarna menar att när arbetslösheten enbart når individen, blir detta ett problem 

på individnivå men att det är många andra faktorer som berörs och påverkas då arbetslösheten 

stiger. Poängen med artikeln är att arbetslöshet inte för med sig något positivt. Arbetslöshet 
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ses som en dubbelbörda då den både drabbar samhället som helhet men även den enskilda 

individen. Arbetslösheten har således två sidor och det är detta som gör arbetslösheten 

svårhanterlig. Författarna menar att arbetslöshetens inverkan på individen blir ett 

samhällsproblem som bör angripas på bästa möjliga sätt. De offentliga debatter som uppstår 

kring arbetslöshet skall enligt skribenterna leda till en god lösning som gynnar alla, både 

individ och samhälle. Det som i artikeln är väsentligt och mest intressant för denna studie är 

själva arbetslösheten och de resonemang som förs kring bördan. Arbetslöshet som en börda, 

klyftan i samhället mellan arbetstagare och arbetslösa får oss att koppla samman den 

arbetslösa gruppen med klass.  

Denna artikel bidrar med kunskap om hur arbetslöshet kan ses som en börda på två nivåer i 

samhället. För samhället är arbetslöshet svårhanterlig och kan vara till grund om varför 

arbetslöshet inte räknas in till klassystemet. För den enskilda individen kan det vara 

påfrestande att inte tillhöra någon klass.    

2.2.3 En ny modell av social klass  

Nyligen gjordes en utav Storbritanniens största undersökningar någonsin i relation till klass. 

Den vetenskapliga artikeln heter: A new Model of Social Class: Findings from the BBC’S 

Great British Class Survey Experiment (Savage, Devine, Cunningham, Taylor, Li, 

Hjellbrekke, Le Roux, Friedman & Miles 2013). Undersökningen omfattar ett representativt 

urval av befolkningen med detaljerade frågor som ställts om socialt, kulturellt och ekonomiskt 

kapital. Surveyundersökningen färdigställdes i juni 2011 och omfattar 161400 respondenter. 

Utifrån det insamlade materialet kategoriserar forskarna in individer i samhället i sju klasser. 

Forskningen visar att det finns en elit vars rikedom skiljer sig från en etablerad medelklass 

samt en klass av tekniska experter och en klass av nyrika arbetstagare. Den visar även de lägre 

nivåerna i klasstrukturen i samband med den åldrande traditionella arbetarklassen. Forskarna 

hävdar att modellen som redovisas är flerdimensionell och är en up-to-date modell som 

forskningsvärlden kan ta del av (Savage, Devine, Cunningham, Taylor, Li, Hjellbrekke, Le 

Roux, Friedman & Miles 2013).  

Forskarna har använt sig utav den kvantitativa forskningstraditionen med surveyundersökning 

som forskningsmetod. Vi vill tillämpa en kvalitativ forskningsmetod inom klassperspektivet. 

Finns det någon väsentlig faktor som forskaren går miste om vid en kvantitativ metodansats 

som det går att finna vid en kvalitativ forskning?  
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2.2.4 Om viljan att bli kvar i sin samhällsklass 
 

En annan intressant artikel om klassproblematik handlar om hur den senaste tidens 

ekonomiska förändringar i sydindiska staden Madurai. Fokus i denna artikel är vad 

medelklassens befolkning gör för att stanna kvar i sin klass. Det finns tre klasser som 

samhället är uppdelat i Madurai. Dessa tre är de rika, medelklassen och de fattiga enligt 

Dickey (2011). De som ingår i mellanklassen har oftast en tendens att försöka hålla sig fast 

vid sin klass eftersom de ligger mellan den rika och den fattiga klassen som inte behöver visa 

upp sin status för att bli erkända. Resultatet av medelklassens intention att visa upp sin 

klasstillhörighet skapar oro och ångest vilket presenteras i studien. En oroväckande tanke som 

medelklassen fruktar är en nedåtgående klassrörlighet. Det som karaktäriserar en nedåtgående 

klassrörlighet är rädslan över ekonomiska förändringar som har sen tidigare drabbat en stor 

del av medelklassen. Författarinnan förklarar att uppåtgående klassrörlighet är oftast baserat 

på att familjens resurser ökar när barnen i hushållet börjar arbeta och förser familjen med 

ekonomiskt kapital. När barnen lämnar hushållet sjunker familjens inkomster och detta kan 

leda till klassbyte. Andra exempel på hur en familj i Indien genomgår ett klassbyte är genom 

sjukdom och olycksfall. Studier tyder enligt Dickey på att de flesta familjerna i medelklassen 

inte upplevt någon nedåtgående klassrörlighet på de senaste generationerna, men oron finns 

kvar. Det är vanligt att familjer i medelklassen förebygger nedåtgående klassbyte genom 

äktenskap, där riktas stor fokus på individens partners tillgångar. De skapar med andra ord en 

allians med en annan familj där det gynnar båda parterna. Det ekonomiska, sociala och 

kulturella kapitalen är aktuella i många åskådares ögon för att få acceptans. För att en familj 

ska behålla sin position i medelklassen så ställer de övriga personerna krav på att de tre 

kapitalen skall ligga på en viss nivå. Det beskrivs även att denna oro som existerar i 

medelklassen inte finns i de andra två klasserna, de fattiga och rika. Att vara fattig syns tydligt 

och individen behöver inte direkt göra något för att öka sin status eller sänka den, de rika är 

redan så pass förmögna att de kan klara sig på sina tillgångar och det är synligt. Där dyker 

problematiken upp för medelklassen, logiskt sett tillhör medelklassen i Madurai varken de 

fattiga eller de rika. De kämpar för att tillrätta hålla sin position i samhället (Dickey, 2011).  

Det problematiska perspektivet som beskrivs för medelklassens befolkning i form av oro och 

ånger för att hålla kvar positionen i klasshierarkin kan ha viss relevans för vår forskning. Den 

arbetslösa gruppen är ingen homogen grupp som har likartade deltagare. Det kan finnas 

individer som är förmögna sen tidigare och får samma benämning som en ung individ som 

aldrig har arbetat en enda dag i sitt liv, bägge är arbetslösa men med olika bakgrunder. Det 
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kan även finnas individer som har blivit arbetslösa i slutskedet av jobbkarriären och betraktas 

i nuläget som arbetslös och därmed vara under samma benämning - arbetslös.  

2.2.5 Arbetslöshet och mental hälsa i relation till kön, 

familjeförhållanden och social klass 
 

Skribenterna har studerat hur arbetslösa individers hälsa påverkas beroende av kön, 

familjeroll och social klasstillhörighet. Studien visar att kön, familjeroll och klasstillhörighet 

är direkt kopplat till hur en individs mentala hälsa påverkas av att vara arbetslös och att 

individens mentala hälsa påverkas av de tre faktorer som ställs i fokus i undersökningen 

(Artazcoz, Benach, Borrell & Cortes, 2004). 

När forskarna skulle definiera klasstillhörigheten för en arbetslös individ utgick de ifrån 

individernas tidigare arbeten och definierade därmed en bestämd klassposition. Samma 

tillvägagångssätt kan ge svar till vår frågeställning men vi valde att inte utgå ifrån liknande 

riktlinjer. För i grund och botten kommer arbetslösa individer fortfarande betraktas som 

arbetslösa från samhällets åskådare. Ifall forskare skall ta hänsyn till individens tidigare 

yrken, enbart för att kunna genomföra sin studie, hamnar de arbetslösa individerna direkt i 

samma grupp som tidigare. Det gynnar enbart forskaren att tillfälligt dra ut de arbetslösa ur 

den arbetslösa gruppen för att få kännedom om tidigare klasstillhörighet. Vi vill med hjälp av 

vår forskning försöka finna en möjlig klasspositionering som grundar sig på den arbetslöse 

individens tankar om dennes klasstillhörighet. Från tidigare forskning sker det en tolkning av 

klasstillhörighet utifrån samhällets kriterier, vi vill vända på resonemanget och därmed sätta 

den arbetslöse individen i fokus för att låta denne argumentera sig fram till ett nytt perspektiv 

på klasstillhörighet som vi sedan tar hänsyn till när vi skapar vår egen modell. 
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3 Metod 

3.1  Metodstrategi 

Innan forskaren skall välja metodansatser samt fastslå en frågeställning bör det ske en 

avgränsning. När forskningsfrågorna och undersökningsmetoderna koordineras med varandra 

inkorporeras i forskningsprocessen den del som består i att söka och läsa in sig på litteratur i 

ämnet för att sedan begränsa sig och göra ett sållande urval. Vanligtvist brukar begränsningen 

vara ett problem eftersom dessa innebär val. När intresset och forskningsfokus har fallit på 

plats för forskaren är det dags att ta sig an frågeställningen (Sjöberg & Wästerfors, 2008).   

Idag beskrivs de kvantitativa och kvalitativa forskningstraditionerna i flertalet läroböcker om 

metodologiska kunskapstraditioner och metodologiska tillvägagångssätt som komplement till 

varandra. Båda delarna är väsentliga och oundvikliga för att få en förståelse av humana 

samhällen och humana relationer. Den kvalitativa forskningstraditionen Innefattar sällan ett 

brett forskningsfält utan istället är det kvalitén som ställs i fokus samt materialets 

beskaffenhet. Denna forskningstradition kännetecknas även av närhet till forskningsobjekt. 

Den kvantitativa forskningstraditionen innebär behandling av termer såsom majoritet, 

minoritet samt mångfald. Med andra ord strävar den kvantitativa forskningsmetoden efter 

mängd och bredd (Sjöberg & Wästerfors, 2008).  

I denna uppsats har vi valt att använda oss utav kvalitativ forskningsmetod eftersom vi vill 

med vår studie nå informanternas egna upplevelser och uppfattningar om klassfrågan. 

Kvalitativ forskningstradition är ett självklart val då vi vill förmedla ämnet. Vi vill även 

uppnå kvalité över kvantitet och det gör vi enbart med kvalitativ forskningsmetod. Ämnet vi 

vill studera kan anses vara känsligt därför passar kvalité och personlig kontakt in på vårt 

förfarande. När det pratas om en kvantitativ forskningsmetod vill vi påstå att forskaren bör ha 

god tid på sig att genomföra sin forskning och arbeta igenom sitt breda insamlade empiriska 

material. Med tanke på den tidsbegränsningen som vi har framför oss känner vi att den 

kvalitativa metodansatsen faller in perfekt. För att uppnå studiens syfte kommer vi att 

använda oss utav Grounded Theory som metodologisk ansats.  

3.2  Metoden Grounded Theory 

Metoden Grounded Theory är en utav forskningsmetoderna som ingår i kvalitativ forskning.  

Begreppet Grounded Theory introducerades 1967 av två sociologer vid namn Barney Glaser 
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och Anselm Strauss. Dessa två var väldigt influerade av den symboliska interaktionismens 

och den amerikanska pragmatismens tänkesätt. De två sociologerna ansåg att det fanns brister 

med den traditionella induktiva och deduktiva teknikerna. Problemet med den deduktiva 

metoden är att den försvarar hypoteser som utvecklats ur redan etablerade teorier. Det finns 

också nackdelar med att arbeta rent induktivt. Det induktiva förfarandesätt kan begränsa 

forskaren när denne ger sig ut på fältet med kännedom om en redan existerad teori. Detta gör 

att forskaren löper stor risk att söka efter svar som verifierar teorin istället för att söka efter 

det som är av väsentlig betydelse.  Som ett resultat mellan dessa metoders negativa sidor, 

utvecklades Grounded Theory som en slags lösning på problemet. Forskningsmetoden har en 

induktiv riktlinje med deduktiva element, även kallat en induktiv-deduktiv mix (Hartman, 

2001). Denna sammanslutning kan i sin tur förklaras genom att forskaren gör flera urval vid 

flera olika tillfällen. Först gör forskaren ett första urval, datainsamling, analyserar material 

samt hittar kärnbegrepp i materialet. Utifrån kärnfaktorerna som hittats i materialet utförs 

ännu ett urval som är deduktivt grundat på analysen.  Detta samspel mellan induktion och 

deduktion upprepas hela tiden tills forskaren känner att denne nått en mättnad av materialet 

(Hartman, 2001).   

Nackdelar med Grounded Theory: 

Ett praktiskt tips från Glaser och Strauss är att forskaren inte ska läsa på för mycket om 

faktaområdet. Alvesson och Sköldberg (2008) tror att det finns en risk att datainsamlandet 

resulterar i en vad de kallar naiv empirism i Grounded Theory studier. Författarna menar att 

tolkningen av empirin endast bygger på något slags sunt förnuft. De anser även att de ofta 

redan finns en hel del forskning inom det området som Grounded Theory studier undersöker. 

Detta kan medföra att forskaren riskerar att misslyckas med att säga något nytt vid 

användandet av Grounded Theory (Sjöberg & Wästerfors, 2008).   

Fördelar med Grounded Theory: 

Ansatsen Grounded Theory innebär en frihet för forskarna eftersom de kan formulera teorier 

utifrån det insamlade materialet utan begränsningar och beroende av tidigare forskning. I och 

med att den tidigare forskningen inte studeras förrän efter dataanalysen blir forskarnas 

skapade teorier inte påverkade av tidigare studier (Sjöberg & Wästerfors, 2008). 

3.3 Forskningprocessen  

Grounded Theory är och har som alla andra metoder precisa instruktioner för hur forskaren 

skall utföra metoden i sin forskning. Det som kan vara positivt med Grounded Theory är att 
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forskaren inte skall utgå från en redan förutsatt teori. Det finns två tillvägagångssätt inom 

Grounded Theory. Dessa är Glasers och Strauss modeller. Glasers modell innebär att en teori 

skulle kunna förklara vad som  händer i det insamlade materialet. Strauss modell visar på att 

forskaren hanterar den insamlade datan på ett förutbestämt sätt. Som en följd kan detta 

förfarande leda till att en teori inte kan alstras ur empirisk data (Hartman, 2001).  Därför 

väljer vi att inte arbeta efter Strauss exempel och begränsar oss till Glasers modell.  

I Grounded Theory förespråkas tre faser: den öppna kodningen, den selektiva kodningen och 

den teoretiska kodningen. I den förstnämnda fasen skall forskaren finna så många kategorier 

som möjligt under analysen av det empiriska materialet. I denna fas finner forskaren 

kärnkategorin som beskriver det centrala problemet hos de individer forskaren undersöker. 

Efter detta går forskaren till den selektiva fasen som innebär att sålla i materialet samt göra 

ytterligare insamlingar av empirisk data och försöka finna viktiga egenskaper i olika 

kategorier. Dessa egenskaper i de olika kategorierna skall i sin tur vara återgivna till 

kärnkategorin. I den tredje och sista fasen, den teoretiska fasen, undersöker forskaren 

förhållandena mellan de olika kategorierna. Det är i den teoretiska fasen som forskaren skall 

formulera en teori. Teorierna i sin tur kan börja ta form efter att forskaren funnit sambanden 

mellan kategorierna (Svensson & Starrin, 1996). 

3.4 Urval 

Huvudtanken med kvantitativ forskning är att forskaren undersöker en population. Denna typ 

av kvantitativ undersökning kallas för slumpmässigt urval eftersom forskaren vill ha ett urval 

som representerar befolkningen. Genom att forskaren utgår från slumpen, blir det automatiskt 

olika personer som är med och deltar i studien.  Den typ av urval som forskaren tillämpar på 

en kvalitativ studie kallas för ändamålsenligt urval. Detta innebär att forskaren skall fundera 

över hur denne skall organisera upp ett urval som bidrar med bästa möjliga information för att 

individen vid ett senare tillfälle skall kunna utföra en studie på ett specifikt fenomen. Enligt 

Strauss och Glasers modeller tar dessa en kritisk ställning till de båda urvalsteknikerna. Detta 

enbart för att ingen av metoderna kan bidra med den absolut bästa informationen enligt de två 

sociologerna. Om forskaren väljer att tillämpa en ändamålsenlig urvalsteknik, riskerar denne 

att redan i förväg bestämma vad som är viktigt och göra upp kategorier som kan under 

forskningens gång leda till att dessa inte överensstämmer med det insamlade empiriska 

materialet. Väljer forskaren däremot den slumpmässiga urvalsmetoden innebär det att 



14 
 

individen riskerar att erhålla deltagare som inte är kapabla nog att bidra med ordentlig 

information angående fenomenet som undersöks (Hartman, 2001).  

Glaser och Strauss hävdar att det går att använda sig utav ett ändamålsenligt urval fast med 

idéer som frambringats ur insamlat material istället för förutsatta idéer. Denna typ av urval 

benämns för teoretiskt urval och genomsyras av syfte samt vikt av betydelse (Hartman, 2001). 

Vi har i vår studie valt att tillämpa en teoretisk urvalsmetod med avsikt i det empiriska 

materialet åstadkomma kategorier samt relationer mellan kategorierna för att finna 

huvudkärnan. Eftersom vi använder oss utav Glasers modell är urvalet redan vid den första 

fasen öppen. Detta betyder att vi vill i studiens början uppnå så många kategorier som det bara 

går. Efter detta går forskaren vidare till nästa fas där teoretisk mättnad skall åstadkommas, 

vilket betyder att sökandet efter nya kategorier avslutas i denna fas. Sedan gäller det för 

forskaren att vara selektiv i sin bedömning om vilka kategorier som är väsentligast att ha med 

i teorin. De nödvändigaste kategorierna forskaren väljer att behålla måste i sin tur vara 

anknutna till kärnkategorin. Alla kvarvarande kategorier skall ha samband sinsemellan för att 

generera den mest betydelsefulla informationen om forskningsämnet (Hartman, 2001). När 

det handlar om vårt urval i den öppna fasen har vi valt att intervjua sammanlagt nio stycken 

Fas tre deltagare, alla i olika åldrar och med olika bakgrunder. Först utförde vi fem intervjuer 

för att finna kategorier som vi kände var väsentliga för studiens syfte. I det andra urvalet 

utförde vi ytterligare fyra intervjuer som baserades på de kategorier som vi fann från det 

första urvalet. Genom dessa nio stycken intervjuer fick vi oss en allmän bild över 

forskningsfältet.  

3.5 Analys av datainsamling 

När forskaren använder sig utav en Grounded Theory forskning skall datainsamlandet vara 

metodiskt och inte innehålla några förutfattade idéer om vilket empiriskt material forskaren 

behöver. Forskaren kan använda sig utav många olika insamlingstekniker när denne arbetar 

utifrån Grounded Theory. Vi har valt att utföra intervjuer med individer som är aktuella för 

studien (Sjöberg & Wästerfors, 2008).   

Grounded Theory utgörs av tre steg för insamling av det empiriska materialet, vi kommer nu 

att presentera hur vi gick tillväga när vi utförde vår datainsamling. Den första fasen består av 

den öppna kodningen. Här arbetade vi fritt då grundtanken i den öppna fasen är att skapa så 

många kategorier som möjligt. Vidare kontaktade vi arbetsförmedlingen för att bli tilldelade 
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intervjupersoner som befann sig i den situationen som vi ville undersöka. Till en början 

intervjuade vi fem intervjupersoner och försökte skapa så många kategorier som möjligt.  

Efter de första fem intervjuerna kunde vi plocka fram ett antal betydande kategorier som 

ledde oss till ytterligare fyra intervjuer med fokus på de funna kategorierna. Under analysen 

av den öppna fasen började vi att koda fram kategorier genom att sammanställa viktiga 

antaganden så som meningar och ord från intervjupersonerna. Nästa steg blev att behandla de 

intervjuutskrifterna, rad för rad, stycke för stycke, för att hitta det väsentligaste i texten samt 

skapa så många kategorier som möjligt (Hartman, 2001).  

Vi fann upprepade exempel som informanterna ständigt återkopplade sina resonemang till. 

Dessa resonemang valde vi att kategorisera till: 

 Bakgrund: Utgörs av utbildningar och tidigare erfarenheter i arbetslivet. 

 Kapitala rörelser: Utgörs av ekonomiskt, socialt samt kulturellt kapital. 

 Attityder: Utgörs av fördomar, respekt och enhetlig grupp. 

 Klass: Utgörs av reflektion av klasstillhörighet i samhället. 

Redan vid denna öppna kodning kunde vi få insikt över vad som kom att bli kärnkategorin. 

Det finns en del krav på vad en kärnkategori skall innehålla för att en kategori skall betraktas 

som en kärnkategori. Dessa krav är följande:  

1. Den är central, d.v.s. relaterad till så många andra kategorier som möjligt. 

2. Det är viktigt att den förekommer frekvent i datamaterialet. 

3. Den är lätt och i överflöd relaterad till andra kategorier. 

4. Den utvecklar teorin. 

5. Den har klara implikationer för en formell teori. 

6. Den tillåter genom sina egenskaper maximal variation i analysen (Sjöberg & 

Wästerfors, 2008). 

Utifrån dessa ovanstående kategorier fann vi att den centrala kategorin är: Tillhörighet. 

Anledningen till att vi presenterar dessa kategorier i metoden är för att visa vårt 

tillvägagångssätt stegvis utifrån metodansatsens angivningar angående behandling av 

datainsamling. 
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Ovanstående figur visar hur kärnkategorin är relaterad till de övriga kategorierna. Alla 

kategorier är kopplade till varandra.  

3.6 Modifierad teori 

Den utvecklade teorin som forskaren skapar utifrån datainsamlingen i analysfasen skall vara 

användbar i praktiska tillämpningar, den skall vara lättförståelig för alla typer av sociologiska 

perspektiv. Den skall naturligtvist även vara relevant för studien och baserar sig på det 

empiriska materialet (Strauss & Corbin, 1990).  

Vi hävdar att vår teori är tillämpningsbar som ett komplement till klasstudier för att få en 

heltäckande bild som tar hänsyn till den arbetslösa gruppen. Förklaringarna till modellen är 

lättförståelig för den person som vill använda sig utav teorin. Alla forskare oavsett 

sociologika infallsvinklar kan använda sig utav modellen.   

3.7 Intervjuer och etiska ståndpunkter 

Datamaterialet som vi har samlat in grundar sig på nio intervjuer med deltagare inom 

verksamheten Fas tre. Vi hade tur med att få bra och välmotiverade informanter från vår 

kontaktperson på arbetsförmedlingen i en medelstor svensk stad. Det märktes att 

intervjupersonerna var sammarbetsvilliga samt engagerade i det aktuella ämnesområdet, 

klasstillhörighet. Intervjupersonerna fick välja fritt var intervjun skulle äga rum. Vi 

presenterade vårt syfte för kontaktpersonen på arbetsförmedlingen som i sin tur förmedlade 

vidare informationen till deltagarna. Vid varje nytt intervjutillfälle redogjorde vi för de etiska 

aspekterna som informanterna har rätt att ta del av. Våra intervjuer tog ungefär 35 – 45 

minuter beroende av informanternas motiveringar och ställningstagande till resonemangen.  
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När det sker en forskning på privata liv bör forskarna använda sig utav etiska ståndpunkter vid 

utförandet av studien (Bryman, 2001). Grundläggande etiska frågor rör begrepp som 

frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet för de personer som är involverade i 

forskningen. Några utav dessa etiska riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Vid den första kontakten 

med arbetsförmedlingen förklarade vi studiens syfte samt varför vi ville ha deras hjälp med att 

finna informanter. Innan varje intervju påbörjades frågade vi informanten om de visste varför 

de var på plats för en intervju samt syftet med intervjun. Detta innebär att försökspersonerna 

ska veta att deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att avbryta. De ska dessutom få 

reda på vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Innan vi påbörjade varje intervju 

redogjorde vi för intervjupersonerna att de själva får bestämma om de vill delta eller inte samt 

att de inte är tvungna att svara på frågor de inte känner sig trygga i. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om de individer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga 

anonymitet. Personuppgifter ska förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte kan ta del av 

uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att all material som forskaren få tillgång till ska enbart 

användas för forskningssyfte (Bryman, 2001). Vi berättade det mesta precis innan vi skulle 

påbörja våra intervjuer och även att deltagarna är anonyma, vi är endast de personer som har 

tillgång till materialet och att allt insamlat material används enbart i forskningssyfte. I vår 

studie har vi tagit till hänsyn till de etiska aspekterna som presenteras ovan. 
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4  Empiri  

4.1 Personporträtt 

Nedan följer en anonymiserad namnlista med hänsyn tagen till de etiska aspekterna som 

presenterades för deltagarna i början av intervjun.  

Helena, 34 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare inom butik - och service området. 

Hon är gift och bor tillsammans med sin man och två barn. Hon har en sjukvårdsutbildning. 

Helena har varit arbetslös i ungefär 15 månader.  

Magnus, 48 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare som han blev tilldelad av 

arbetsförmedlingen. Han är ensamstående och bor i de centrala delarna i Halmstad. Magnus 

har studerat på doktorandnivå men hoppade av efter två år. Han studerade matematik och har 

även arbetat som lärare på gymnasiet under tiden han studerade. Innan studierna arbetade han 

inom tillverkningsindustrin sedan avslutade han sitt jobb för att resa ut i världen. Magnus har 

varit arbetslös i ungefär 26 månader. 

Joakim, 54 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare som han blev tilldelad av 

arbetsförmedlingen. Joakim bor tillsammans med sin hustru i Halmstad och har två barn. 

Joakim har arbetat som rörmokare i hela sitt liv ända fram tills han blev arbetslös vid 52 års 

ålder.  

Matthew, 55 år gammal, har Fas tre-arbete inom konst och skulptur hos anordnare som han 

blev tilldelad av arbetsförmedlingen. Matthew är ensamstående och bor i centrala Halmstad. 

Tidigare har han arbetat som konstnär i Amerika samt sitt födelseland. I Sverige har han bott 

ungefär i 17 år. Matthew har sedan 2011 varit arbetslös på grund av lägre utbud på 

arbetsmarknaden inom konst och skulptur i Halmstad än vad det finns i USA.  

Kerstin, 56 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare som hon blev tilldelad av 

arbetsförmedlingen. Kerstin är änka och bor själv i centrala delen av Halmstad. Kerstin är 

entreprenör och har haft egna verksamheter tidigare i sitt liv. Hon har arbetat sig upp från 

golvet på sin första firma upp till en administrativ position inom samma företag och detta fick 

Kerstin att tänka som en entreprenör.   

Karl, 58 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare inom stöd - och service området 

genom arbetsförmedlingen. Han bor ensam i en lägenhet i östra delen av Halmstad 
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tillsammans med sin hund. Karl har arbetat sedan han gick ut gymnasiet inom ett 

hantverksyrke samt transportyrket. På grund av brister och efterfrågan på arbetsmarknaden 

har han varit arbetslös i ungefär fem år. 

Martin, 60 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare som han blev tilldelad av 

arbetsförmedlingen. Han bor med sin familj i Halmstad. Martin har haft diverse olika arbeten 

direkt efter gymnasiet och har varit arbetslös de tre senaste åren.  

Monika, 61 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare som hon blev tilldelad av 

arbetsförmedlingen. Monika har utbildning inom sjukvården sen tidigare. Hon bor i centrala 

Halmstad och är änka och har ett barn.  

Anna – Lena, 62 år gammal, har Fas tre-arbete hos en anordnare inom stöd och service yrket 

genom arbetsförmedlingen. Anna - Lena fick arbete direkt efter gymnasiet och har arbetat på 

samma företag i 40 år. Hon började på golvet för att sedan klättra upp i hierarkin. Hon är 

ensamstående och har barn. Anna – Lena har även varit arbetslös sedan 2009.  

4.2 Hur kategoriseringarna gjordes 

I metodredovisningen presenterade vi de kategorier som sammanfattar det väsentligaste för 

studiens syfte och frågeställning. Vi kommer att presentera varje kategori för sig och kommer 

att fylla in intervjupersonernas åsikter under varje enskild tema.   

 Bakgrund: Utgörs av utbildningar och tidigare erfarenheter i arbetslivet. 

 Kapitala rörelser: Utgörs av ekonomisk, socialt samt kulturellt kapital.  

 Attityder: Utgörs av fördomar och ”enhetlig grupp”. 

 Klass: Utgörs av reflektion av klasstillhörighet i samhället. 

4.2.1 Bakgrund och tidigare erfarenheter i arbetslivet 

Inom denna kategori kommer vi att presentera material som är kopplat till intervjupersonernas 

tidigare arbeten och utbildningar. Materialet som kommer att presenteras skall ge läsaren en 

bakgrundsbeskrivning av tidigare klasstillhörighet. Vi kommer att presentera delarna var för 

sig för att underlätta för läsaren att kunna skilja på dessa delar. Det första vi skall presentera 

är utbildningar. 

”A jag har varit doktoranddeltagare i ämnet matematik. Jag doktorerade dock aldrig, jag gick två och 

ett halvt år av utbildningen men hoppade av för jag kände att det blev för svårt att hänga i kapp med 

alla uppgifter. Men jag gick då alltså på universitet, sen tog jag master och sen kom jag in som 
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doktorand deltagare i Umeå. Jag gick ut och reste istället och det va något jag gillade så jag reser 

gärna väldigt mycket.”(Magnus) 

”Ja handelsskolan. Det var en 2 – årig utbildning. Det var så länge sen nu.”(Kerstin) 

”Ja du, jag är utbildad och klar med gymnasiet sedan gick jag två år i USA då va, konst och skulptur. 

Här i Sverige kallar man det konst men det är inte konst utan jag skulle vilja definiera det som 

konstnär och inte målare. Det finns människor som arbetar som målare men då är de inte konstnärer 

utan målare som målar väggar. Fel använd term det där haha.”(Matthew) 

Utbildning är en bidragande faktor till en individs kapital eftersom kapitalet berikas i takt med 

uppnådd utbildningsnivå. Inom Bourdieus teori om kapitalrörelser nämns utbildning inom det 

kulturella kapitalet där utbildning har en stor inverkan på individens kulturella kapital. Bland 

våra informanter visade det sig att några individer erhöll eftergymnasiala utbildningar enda 

upp till doktorandnivå men står utanför arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att de står 

utanför klassindelningen. Erhållen utbildning ger individen bekräftelse samt position om 

denne arbetar inom det arbetsområdet individen har utbildat sig till. Matthew har en mer 

konstnärlig skola där utbildning förbereder individen för att skapa egna konstverk. Denna 

form av utbildning skiljer sig åt från den traditionellt administrativa utbildningen.    

”Gymnasiet har jag klarat av sen har jag inte gått i en vidare utbildning om man tänker inom skolan 

va, men jag har ju haft interna utbildningar på de företagen jag har arbetat på.”(Kerstin) 

”Nej det har jag inte. Jag gick ut gymnasiet och fick arbete direkt efteråt. Det var ju så det såg ut på 

den tiden, de flesta gjorde ju så då. Alla kunde inte vidareutbilda sig. Det var bara de rika i Sverige 

som kunde det.”(Karl) 

Några informanter har arbetat direkt efter gymnasieskolan och har samtidigt utbildat sig 

genom interna utbildningar. Denna utbildning har en betydande effekt på individen då denne 

klättrar upp sig inom företagets hierarki. Intern utbildning väger inte lika tungt som en 

akademisk utbildning. En individ som har intern utbildning tappar sin position om företaget 

skulle läggas ner eller om individen får sparken. En akademisk utbildning kan ingen ta ifrån 

individen. Karl påpekade att enbart de rika hade möjlighet att utbilda sig eftersom de inte 

tvingades in i arbetslivet direkt efter grundskolan. Han menade att de som hade sämre 

ekonomi i hushållet tvingades ut på arbetslivet dels för att de inte hade råd för att skola sig 

och dels för att öka det ekonomiska kapitalet i hemmet.  

Andra aspekter inom bakgrund är tidigare arbeten. Nedan kommer vi att presentera resultatet 

ifrån intervjupersoner tidigare arbeten. 

”Ja jag har alltid jobbat som konstnär och skulptör, jag har arbetat med detta i över 30 år och har 

haft mina egna ateljéer och utställningar i USA. Sen har jag även jobbat för andra som har anställt 
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mig att utföra mitt arbete. Jag har gjort diverse skulpturer för dagis, samhället och så vidare va. Jag 

jobbar varje dag även idag, har min egen studio idag också, ibland går det bra och ibland mindre bra, 

det handlar om efterfrågan, därför påverkas även min ekonomi som en berg - och dalbana. I USA är 

det mycket bättre för konst Halmstad är för litet. Staden är konservativ, den är inte så konstnärlig 

stad, den är old fashion va, inte så open minded.”(Matthew) 

”Jag har arbetat som gymnasielärare, undervisade matematik under tiden som jag studerade till 

doktorand”(Magnus) 

De två som har studerat vidare på eftergymnasial nivå har även arbetat inom de yrken som 

deras utbildning ledde till. Vi diskuterade i ovanstående stycken om bekräftelsen och 

positionen utbildning ger dig. När individen ställs utanför arbetslivet förlorar dennes tidigare 

prestationer inom arbetslivet samt utbildning.  

”Jag har arbetat som rörmokare sen jag gick ut gymnasiet, va ungefär 18-19 år. Gick in som lärling 

kan man väl kalla det, i min gubbes, farsans, företag till en början. Där fick jag gå igenom en idag så 

kallad yrkesutbildning, men endast den praktiska delen. Blev kvar på den firman i cirka 8-9 

år.”(Martin) 

Sammanfattningsvis kan vi konstantera att informanterna som inte hade någon eftergymnasial 

utbildning påbörjade arbete i tidig ålder och har arbetat där det finns jobb fram tills de blev 

arbetslösa. Spridningen är stor inom den arbetslösa gruppen rent yrkesmässigt. Vissa har 

studerat andra har inte. Bortser vi från utbildning och tidigare arbete så blir individerna inte 

accepterade för deras tidigare prestationer när det kommer till en klasspositionering.  

4.2.2 Kapitala rörelser: Ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 

I denna kategori har vi delat in det empiriska materialet utifrån tre olika kapital som är 

väsentliga för studiens syfte. Vi kommer att presentera varje enskilt kapital och visa en 

heltäckande bild av intervjupersonernas utsagor kring ämnet, vilket kommer att leda till 

förståelse av heterogeniteten inom den arbetslösa gruppen.  

Inom det ekonomiska kapitalet placerade vi in informanternas livstillvaro samt hur deras liv 

påverkas av den ekonomiska situationen som informanterna befinner sig i. Det går att urskilja 

att varje individ som intervjuades var olik den andre, vissa av dem lever under goda 

förhållanden och har stabil ekonomi på grund av tidigare arbeten som resulterar i ersättningen 

som de erhåller, några har delad ekonomi med deras livspartner, någon har ärvt pengar och 

därmed har en stabil ekonomisk situation, någon är ensamstående och har relativt hög 

ersättning som räcker gott och väl till personens utgifter. Medan andra har en väldigt 

begränsad ekonomi och får leva under knappa förutsättningar. Vi ställde intervjupersonerna 

frågan om de kunde klara sig med ersättningen de erhåller och fick dessa svar.  
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”Ja det räcker till. Jag behöver inte snåla men samtidigt kan jag inte dra på för mycket och gå ut och 

käka middag varenda dag eller så. Men å andra sidan hade det inte varit så stor skillnad på hur jag 

lever nu eller så, jag har inte gått ut varenda dag och käkat ute och festat varje dag även när jag hade 

anställning utan det enda som påverkar är väl kanske att jag får resa mindre nu på grund av 

ekonomin, men jag kan lägga undan pengar för att kunna unna mig en resa.”(Magnus) 

Personen som vi citerar här ovan har en god ekonomisk situation då han är ensamstående och 

inte har en familj att försörja. Ersättningen som informanten får ut räcker till och med för 

sparande och personens situation som arbetslös påverkar inte vardagen då denne lever ensam. 

Ju färre människor som skall ta del av en inkomst i hemmet, desto mer frihet ges till 

individerna i hemmet i form av sparande och spenderande. En annan bidragande faktor till 

livstillvaron bland våra informanter är hur de väljer att spendera sina pengar och på vad de 

vill spendera sina pengar. Magnus klagade inte på den ekonomiska ersättning då han inte 

kände sig begränsad rent ekonomiskt utan han kände sig nedtryckt av att vara just arbetslös.   

”Ibland och ibland går det inte. Jag bor själv och jag har en hyra på 5400 och där går hälften direkt 

sen fackföreningsavgifter och pengarna försvinner. Det känns som om man måste vända på varje 

öre.”(Karl) 

Ovanstående citat visar att det existerar skillnad på informanternas tillvaro som arbetslös. Karl 

visade oro och en negativ inställning till sin ekonomiska situation. Även Karl var 

ensamstående men den ekonomiska ersättningen räcker inte till för att Karl skall förändra sin 

negativa inställning till ersättningen. Han kände sig kvävd och kunde inte utöva sina 

fritidssysselsättningar fullt ut som då när han var aktiv på arbetsmarknaden.  

”Nja jag jag jag, man kapar sina utgifter, man kapar bilen, man kan byta lägenhet till en billigare, 

skaffa en etta istället för en tvåa, folk hittar på olika tillvägagångssätt för att kapa ner sina kostnader. 

De försöker lösa det, några blir kriminella, jag själv begränsar mig själv genom att inte leva det 

lyxiga livet, sluta röka, sluta gå ut och dricka fredag lördag, men vad har man för liv då?”(Matthew) 

Vi frågade våra informanter hur deras sparkapital ser ut för att få insyn i deras tidigare 

arbeten. Svaren som vi fick var väldigt olika från person till person.  

”Jo jag har sparat pengar från när jag arbetade, jag har även pensionssparande så att jag kommer 

klara mig bra när jag går i pension, den biten är ju fixad, tack och lov. Vi bor i hus för tillfället men vi 

vill sälja för barnen har flyttat ut och huset som vi bor i är för stort för oss. Så även när huset säljs så 

finns det ekonomiskt kapital och vinning där med.”(Joakim) 

Några av intervjupersonerna har kunnat spara pengar och gjort investeringar i hus samt 

pensionssparande som kan säkra deras framtid. Situationen i denna fråga kännetecknas av att 

sparande är helt avgörande med hur länge personen i frågan har arbetat. Ju längre en person 
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har arbetat desto högre sparat kapital erhåller individen. Detta resonemang kommer att 

återupptas i analysen.  

”Pension har jag inte mycket, den ser jag inte framåt emot. Jag har en del pengar sparat dock. Jag 

reser väldigt mycket, 3-4-5 månader om året. Det börjar tryta i kassan nu. Men jag behöver däremot 

inte gå under jorden om jag skulle gå till tandläkaren och få betala 10 000 eller så. Då får jag ta det 

jag har.”(Magnus) 

Inom det sociala kapitelet riktade vi fokus på hur deras sociala liv i form av kontaktnät som 

befinner sig på högre positioner inom arbetslivet eller inom politiken.  

”Ja kontakter i den bemärkelsen som kompisar och vänner, men inget jag utnyttjar, jag är inte den 

typen av människa, jag skulle aldrig gå på någon av mina kompisar och fråga, du kan jag inte få jobb. 

Jag har kontakter i den bemärkelsen att jag umgås med folk, jag umgås inte dagligen men dem flesta 

jag känner har det bra.”(Magnus) 

”I mitt moderland har jag gamla vänner och bekanta som är ministrar och sitter högt upp i politiken 

va, men som jag nämnde tidigare om vi tänker på här i Sverige så har jag vänner som har egna 

företag, har välbetalda jobb, sen har jag ett starkt kontaktnät i USA inom Entertainment och 

Art.”(Matthew) 

Några informanter sade sig ha kontakter i högre positioner hierarkin och ovanstående citat kan 

bekräfta det. Att ha en kontakt inom arbetslivet är en god riktlinje som bl.a. leder till arbete. 

Bland våra informanter fanns det ingen som kunde använda sitt kontaktnät till sin fördel för 

att få ett arbete. Magnus sade sig ha kontakter men att han inte utnyttjar den kontakten för att 

uppfattar det som att vara desperat, sen även att det kan skapas ett triangeldrama som i sin tur 

kan förstöra kompis relationen. 

”Inte nu längre, man har kommit ifrån allting och det är bara p.g.a. av att jag har blivit arbetslös. Det 

är inte mycket folk man träffar idag. Man känner det att om man träffar folk och de pratar om sina 

jobb o.s.v. så märker man av att man faktiskt är lite utanför.”(Monika) 

Ovanstående citat visar en tydlig bild av vad de flesta svarade kring det sociala kapitalet. De 

flesta av våra informanters sociala liv har förändrats. Det går att urskilja att det finns en form 

av skam i relation till informanternas sociala liv. Det uppstod en diskussion om ett 

utanförskap, ett vi mot dem, d.v.s. arbetande människor kontra arbetslösa. Detta resonemang 

är något som kommer att återupptas samt fördjupas i analysen.   

I det tredje och sista kapitlet inom kategorin kapitalrörelser benämns det kulturella kapitalet. 

Det kulturella kapitalet utgick vi från intervjupersonernas intresse för kultur i form av konst, 

teater, musik och historiska platser.  
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”Halmstad är för litet för konst och teater. Men i New York har jag varit väldigt mycket när man 

tänker på konst, det är ett helt annat liv där borta. Halmstad är väldigt litet och utbudet av konst och 

teater är väl låg i min mening, då jag har bott i USA i 17 år och varit på väldigt många 

teaterspelningar och konstutställningar. Jag vill inte diskriminera Halmstad men det går inte jämföra 

konst och teater i New York och Halmstad.”(Matthew) 

Ett intressant påstående från en av informanterna som har stort intresse för konst. För att 

kunna utöva intresset för konst behövs det erbjudas konst i staden som individen bor i.  

”Jag och min fru är intresserad av antika byggnader och historia, när vi väl åker på semester så 

gillar vi att kombinera både sol och bad tillsammans med historiska byggnader och monument. Vi har 

faktiskt bockat av en hel del länder som erbjuder detta som vi söker, vi hade gärna åkt till 

Japan.”(Martin) 

”Oj! Då skulle jag vilja besöka Jamaica eller Cuba. Jag är en person som gillar charterresor, bli 

guidad i landet och kolla på historiska platser och ta del utav kulturen”(Joakim) 

Några intervjupersoner åker gärna utomlands för att ta del av historisk kultur som finns 

runtom i världen. Joakim och Martin som sade ovanstående citat, reser gärna runt för att 

berika sitt kulturella kapital. Matthew sade att konst bör finnas i staden individen bor i för att 

en individ skall kunna ta del av konsten. Om den ekonomiska faktorn tillåter människor att 

resa för att berika sina kulturella kapital så kan de resa utomlands. Här finner vi en till 

kontrast mellan längre arbetade människor och icke långtidarbetande människor.  

4.2.3 Attityder mot den arbetslösa gruppen 

I denna kategori kommer vi presentera deltagarnas allmänna uppfattningar angående attityder 

mot den arbetslösa gruppen i samhället.  

”Nja inte jag personligen. ”I dont take shit from nobody man” som man säger på engelska, jag har ett 

bagage med väl språkliga argument och kan försvara mig själv. Jag kan ta en diskussion med vem 

som helst och kan hålla en högre nivå och faktiskt även känna att jag kör över personen som till en 

början ville trycka ner mig. Om jag går in på djupet på mig själv så har jag egna negativa attityder på 

grund av min situation, det kan vara lite jobbigt att diskutera och trycka ner sig själv, men från andra 

personer – NEJ, då kan jag argumentera för mig själv. Det moderna samhället, min egen definition är 

att du inte behöver samhället va, samhället behöver dig, det är inte pinsamt att vara arbetslös om det 

inte finns jobb va, jag tycker att arbetslöshet är bara statistik, det ska finnas arbetslöshet för att skapa 

jobb till någon annan va, dem som tar hand om arbetslösa, det ska finnas där i det här postmoderna 

samhället, jag ser det att det är en typ av globalisering och det är resultatet av dagens läge, det är en 

form av kapitalistiskt agerande allt detta, all politik är bullshit, det är bara en statistik. Arbetslösheten 

ska vara där. Fabriker skickas till Kina och andra billiga ställen för att öka vinster, alla dem måste 

komma tillbaka för att förebygga, så det är djupt alltså.”(Matthew) 

Här presenterar vi ett längre citat som visar intervjupersonens version av att vara arbetslös. 

Det finns starka argumentationer angående attityder i allmänhet men sedan pratar informanten 
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utifrån sig själv där denne anser sig kunna försvara sin position med välargumenterade och 

kloka resonemang. Informanten beskriver en inre kamp som grundar sig på dennes nuvarande 

situation som arbetslös. Denna inre kamp baserar sig på informantens negativa attityder 

gentemot sig själv. Han ansåg att ingen människa ska sättas i en klass, utan varje människa är 

sin egen klass. 

”Det är pinsamt att gå som arbetslös, man är bara en i mängden i dag ju, det är många som går 

arbetslösa. Det är ett faktum. Det betraktas som att alla har samma utgångspunkt och har jobbat lika 

länge, men vi alla är ju olika, men vi betraktas som samma.”(Anna-Lena) 

”Det finns fördomar och framförallt många som inte vet vad det faktiskt innebär att vara arbetslös och 

de har en förvrängd bild om att vi sitter ner och inte försöker, vi är ute och springer efter 

arbetsförmedlingen, massa möten, träffar, och den biten tror jag inte alla människor i samhället 

förstår, och därför deras fördomar”(Magnus) 

Andra intervjupersoner berättade sina versioner av attityder som uppstår i relation till att vara 

arbetslös. Den ena informanten menade på att gruppen arbetslösa anses utåt från samhället att 

vara en homogen grupp, vilket inte är fallet då alla har olika bakgrunder i sitt bagage. En 

annan intervjuperson talade om attityders uppkomst grundar sig på andra människors 

okunskap. Informanten menade på att de som har mest negativa attityder har dålig vetskap 

inom området. 

4.2.4 Informanternas egna åsikter om klasstillhörighet 

I det här avsnittet kommer vi att presentera resultat som diskuteras kring klassfrågan. 

Diskussionen som uppstod i denna kategori var relativt omfattande samt väldigt likartade 

argumentationer kring ämnet. 

”Både ja och nej va, det beror helt och hållet på vem man frågar, är man insatt i ämnet så går det att 

säga att klassamhället existerar idag, vi har arbetarklassen, överklassen och även den lägsta klassen 

va, underklassen kanske jag ska säga. Jag vet inte riktigt vart jag hade placerat mig själv, just nu så 

har jag inte så jättebra lön, men jag har jobbat så pass länge i mitt liv att jag faktiskt har varit med 

och bidragit till samhället, jag har haft en roll. Det som gick snett för mig är väl min ålder, jag har 

erfarenhet men vem skulle vilja anställa en 54 årig gubbe som mig när det finns nyutbildade 20 

åringar som söker samma tjänst. Känner inte mig som en del av samhället i nuläget, känner 

påtryckningar från resterande samhälle, både från media och människor i samhället, känns inte som 

jag ska få den respekten jag förtjänar i min mening.”(Joakim) 

Informanten i ovanstående citat visar en förståelse för bägge alternativen som finns angående 

klassposition i samhället som arbetslös, det beror på hur forskaren ser på situationen menar 

Joakim. Intervjupersonen kritiserar samhället och pratar om att han inte får den respekt han 
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förtjänar med tanke på tidigare arbeten och skattebetalning, med andra ord, när han var 

delaktig i samhällets produktionsarbete.  

”Definitivt. Jag är väldigt engagerad på nätet i politiska diskussioner. Idag kan ni få fina utbildningar 

men det behöver inte betyda att ni får bra jobb för det. Mitt sociala kapital är högt, mitt kulturella 

kapital är högt, men det kanske brister i ekonomin för tillfället, men jag har sparat kapital som kanske 

väger upp mitt ekonomiska kapital. Om jag ska placera mig i vilken klass jag tillhör så hade det blivit 

medelklass.”(Kerstin) 

Kerstin påpekade att hennes placering i samhället skall noteras och inte vara odefinierad på 

grund av hennes nuvarande situation. Hon menar att individens tidigare prestationer skall 

noteras och inte enbart den situationen individen befinner sig för tillfället. 

”Jag tycker att samhällsklasser existerar i vårt samhälle. Jag har svårt att placera mig själv i någon 

klass. Jag har under hela mitt liv tillhört arbetarklassen och plötsligt blivit av med jobbet, därför vet 

jag inte vart jag ska placera mig själv någonstans. Jag är inte i underklassen då jag inte står eller 

stått utanför produktionsarbetet, men jag är inte heller i arbetarklassen. Någonstans där emellan 

befinner jag mig.”(Martin) 

Martin berättade att han tycker att klassystem existerar i dagens samhälle men att han har 

svårt att placera sig själv i någon klass på grund av hans nuvarande position i arbetslivet.  

”Inte vi arbetslösa i alla fall känner jag. Det finns ingen tilltalande klass för arbetslösa. Vi är över, 

strax över, socialbidrag och hjälp finns inte även fast vi faktiskt jobbar. Sen så känner jag att jag inte 

får den respekt av samhället för alla de åren jag redan har jobbat.”(Karl) 

Sammanfattningsvis så har de flesta intervjupersonerna uttryckt sig som att de inte blir 

respekterade av det resterande samhället för deras tidigare kontribution till samhället. 

Kriterierna för en klasspositionering utesluter den arbetslösa gruppen då att erhålla ett arbete 

är en bidragande faktor till positionen individen får. Vi har tagit hänsyn till informanternas 

svar och kommit fram till en lösning där den arbetslösa gruppen rangordnas utifrån tidigare 

arbeten och kapitala rörelser. Vi kommer redovisa en möjlig lösning till problematiken i 

analys kapitlet, där presenteras en teori som går att använda för att visa på heterogeniteten 

inom den arbetslösa gruppen.  
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5 Sociologiskt perspektiv 

Efter utförandet av intervjuerna, fann vi likheter mellan informanternas antaganden angående 

klasstillhörighet i relation till Bourdieus teori om kapitalrörelser. När begreppet klass 

behandlas, hänvisar de flesta klassrelaterade studier till Bourdieus (2008) teori om 

kapitalrörelser. Hans modell för att mäta en individs samtliga kapital är heltäckande samt en 

bra utgångspunkt för att forskaren skall kunna studera klassbegreppet. Författaren presenterar 

sin teori om begreppet klass, där teorin baserar sig på kapitalrörelser i det sociala rummet. 

Strukturen som finns i detta rum bestäms av hur olika kapitalformer är fördelade och hur 

deras egenskaper är fördelade. Dessa egenskaper kan förmedla styrka och makt (Bourdieu & 

Passeron, 2008).  

Klass är enligt Bourdieu (2008) varken någon essens eller någon obestämd uppsättning 

ojämna tecken utan är istället en definition av verkliga sociala effekter. Bourdieu (2008) 

definierar fyra typer av kapital, det ekonomiska, kulturella, sociala samt symboliska. 

Ekonomiskt kapital innebär inkomster, förmögenheter, ekonomiskt arv samt övriga 

penningtillgångar. Kulturellt kapital i sin tur kan förekomma i tre former. Den första är 

förkroppsligat kapital vilket innebär långvariga mentala och kroppsliga dispositioner. Den 

andra formen är objektifierat kapital vilket betyder kapital i form av kulturella tillhörigheter. 

Den tredje och sista formen kallas institutionaliserat kapital vilket relateras till utbildning.  

Socialt kapital är baserat på samhörighet till ett kollektiv. Det sociala kapitalet skapas genom 

relationer. Symboliskt kapital är den form där olika typer av kapital antar att de har 

varseblivits och erkänts vara legitima t.ex. kulturellt kapital, ekonomiskt och socialt kapital 

måste legitimeras innan de kan få symboliskt makt. Kort sagt fördelas människor i det 

övergripande sociala rummet efter hur stor kapitalvolym de totalt besitter, vilken 

sammansättning deras kapital har samt vilken vikt de skilda kapitalformerna har. 

Sammanfattningsvis förklaras det symboliska kapitalet genom att kapital måste betraktas som 

legitimt innan de kan omsättas (Bourdieu & Passeron, 2008).   

Forskare som delar in samhället i ett klassperspektiv använder sig utav dessa kapitala rörelser 

för att gruppera människor inom olika klasspositioneringar. Vi riktar kritik mot användandet 

av kapitala rörelser där forskarna endast tar hänsyn till en individs tillfälliga 

arbetspositionering. Det visas ingen hänseende till individernas tidigare arbeten och 

utbildningsnivå, den arbetslöse hamnar oftast odefinierad. När forskaren enbart ser till 

individens tillfälliga arbetssituation skapas automatiskt en slags segregation i samhället. De 
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som står utanför arbetsmarknaden betraktas som en homogen grupp, vilket vi kan motbevisa 

genom ca ett tiotal intervjuer med arbetslösa individer. Den uppdelning som uppstår i 

samhället utan att ta hänsyn till alla grupper i samhället, som i vårt fall arbetslösa, vid 

klassindelningar har enligt oss en felaktig effekt då det skapas nya onödiga klyftor. För att 

motverka denna homogene syn samt klasspositionering av arbetslösa bör det ske en forskning 

med hänsyn till Bourdieus kapitala rörelser i den arbetslösa gruppen. Detta kommer i sin tur 

visa om gruppen är en homogen eller en heterogen grupp av individer. Kapitala rörelser är en 

betydelsefull faktor med stor inverkan på analysen av det empiriska materialet. Med 

utgångspunkt i teorin om kapitalrörelser kommer vi i analysen att presentera en generell 

modell för klassfördelning i den arbetslösa gruppen i samhället.  

För att behålla och även bygga vidare på vårt sociologiska perspektiv, vill vi också använda 

oss utav sociologerna Norbert Elias och John Scotson begrepp etablerade och outsiders. 

Författarna genomförde på tidigt 1960 – tal en undersökning på ett förortsområde i London, 

kallat Winston Parva. Denna studie kom att benämnas ”Etablerade och outsiders”.  I denna 

undersökning märkte forskarna av en maktfördelning mellan två arbetarklasskvarter på en och 

samma förort. De fann heller inga kulturella, religiösa eller ekonomiska skillnader att ta 

hänsyn till för att kunna förklara den sociala skillnaden mellan de två parterna. 

Maktfördelningen i detta arbetsklassområde utgjordes av en grupp individer som ansåg sig ha 

en bättre och finare status, dessa kom att benämnas etablerade. Den andra gruppen var den 

underlägsna gruppen och utgjordes i sin tur av individer som ansågs vara mindre värda, dessa 

kom att kallas outsiders (Elias & Scotson, 2010). Det vi kan relatera till denna teori är klyftan 

mellan dessa två grupperingar. I det inledande kapitlet använde vi oss utav den mikroskopiska 

vyn i samhället. Justerar vi om mikroskåpet för att visa på etablerade och outsiders kan vi 

konstatera att arbetande individer är etablerade och att arbetslösa är outsiders i samhället. De 

personer som står utanför arbetet känner sig mindre betydelsefulla i samhället då det ses som 

en skam att vara arbetslös. Deras sociala liv förändras och samhörigheten med de etablerade 

splittras. Blandar vi in klassperspektivet i den här ekvationen förstärks splittringen ännu mer. 

Utifrån klassperspektivet kan vem som helst gå från outsider till etablerad och tvärtom 

beroende på om individen får ett arbete eller blir arbetslös. De som har befunnit sig bland de 

etablerade i samhället mesta delen av sitt liv, tappar denne alla de åren direkt när den blir en 

outsider, i vårt fall när individen blir arbetslös. Den kollektiva bilden i relation till klass av en 

outsider är homogen. Vidare skapas ett bekräftelse behov för en sådan person som gör en 
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sådan förflyttning. Det går också att urskilja kriterier för vad som innefattar etablerad och 

outsider på samma sätt som vart en individ skall placeras i ett klassystem.  

Teorin om etablerade och outsiders bygger vidare på att människorna i respektive grupp har 

samma värderingar och normer, på samma sätt går det att koppla samman det med social 

klass. Klasstillhörighet är liktydligt med att befinna sig i samma klassituation som andra 

människor. Det viktigaste kriteriet är en människas resurser i form av fast kapital, 

förmögenhet, utbildning eller yrkesskicklighet. Likartade klassituationer påverkar människors 

livschanser så som konsumtionsutrymme och anställningstrygghet. Ett annat viktigt begrepp 

som författarna tar upp är social klass. En social klass uppkommer genom den dagliga 

interaktionen människor emellan då likartade sedvänjor och värden uppstår. Den sociala 

klassen reproduceras genom att människor umgås och söker sig till dem med samma 

bakgrund (Oskarsson, Bengtsson & Berglund, 2010, s.12). 

Sammanfattningsvis vill vi visa det sociologiska perspektivet som vi har arbetat utifrån denna 

uppsats. Vi har presenterat kapitala rörelser, etablerade och outsiders för att stärka 

argumentationerna kring det problemområde som uppstår med en klasspositionering av 

arbetslösa individers position. I vårt fall handlar det om klasspositionering av individer i 

samhället, de avgörande faktorerna för individen är om denne arbetar eller är arbetslös. Om en 

individ arbetar så finns han med i en klassforskning, det vill säga etablerad, men å andra sidan 

om individen är arbetslös så befinner denne sig i ett utanförskap och därmed står 

klassoidentifierad, det vill säga outsider. De etablerade har i sin tur likvärdiga normer och 

värderingar, de umgås lättare med människor som sitter i samma situation som de själva gör, 

på så vis kan vi koppla det till social klass där människor umgås och söker sig till dem med 

samma bakgrund. Problematiken som vi finner är den homogena uppfattningen som finns 

kring arbetslösa och arbetande, outsider och etablerade, när vi ställer fokus på klassfrågan så 

lämnas de arbetslösa utanför en sådan forskning. Det ger inte en heltäckande bild av 

verkligheten och människor kan gå från att vara accepterad till att vara odefinierad. Vi 

kommer bygga vidare på denna diskussion i analysen där vi kommer väva samman det 

empiriska materialet och det sociologiska perspektivet som i sin tur kommer leda till en 

utformad teoribildning som ämnar sig att åtgärda det problematiska området som vi har ringat 

in. 
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6 Sociologisk analys och teoriutveckling 

6.1 Analys av empiriskt material 

I föregående kapitel har vi presenterat resultat som delades upp i kategorier. De utvalda 

kategorierna bestod av kategorier som vi fann när vi analyserade det empiriska materialet. Vi 

kommer redogöra en noggrann analys av resultatet som presenterades. 

6.1.1 Bakgrund och tidigare erfarenheter i arbetslivet 

Den första kategorin som vi skall behandla är Bakgrund. Utifrån det empiriska materialet kan 

vi konstantera att informanternas bakgrund skilde sig åt markant, det fanns personer som hade 

eftergymnasiala utbildningar ända upp till doktorandnivå, medan andra arbetat direkt efter 

gymnasiet. Dessa människor kan beskrivas som en icke homogen grupp. Den gemensamma 

nämnaren i detta resonemang är att intervjupersonerna vill få utdelning av allmänheten för sitt 

bidrag till samhällets välfärd. Intervjupersonerna upplever att de inte blir sedda för allt det 

gjort tidigare utan enbart stämplas som arbetslösa. De menade på att det inte går att jämföra 

en ung arbetslös individ utan tidigare arbetserfarenheter med en äldre person som har arbetat i 

stort sett hela sitt liv. Definitionen arbetslös borde enligt informanterna baseras på individnivå 

utifrån en klasshierarki inom den arbetslösa gruppen. De hävdar att tidigare arbete har 

medfört skapande av kapital, de människor som har arbetat en större del av sitt liv har hunnit 

öka sina kapital och har även bidragit till samhällets välfärd genom skattebetalning. 

Kapitalrörelserna är en avspegling av individens position i samhället om vi bortser från 

människor som föds in i en förmögen familj. Individens position i samhället baseras på hur 

människans bidrag till samhället samt individens egen vision av personens mål i livet. Ett 

intressant antagande kom från den konstnärliga informanten i denna studie som sade att han 

såg sig själv som en ”egen” individ, han ville inte tillhöra någon klass eller bli indelad i en 

kategori utan valde att gå efter en unik vision om hur människan skall leva sitt liv. Matthew 

menade att människan inte är fri om den kategoriseras i olika fack. Dock var detta 

resonemang inte återkommande bland de övriga informanterna. Argument genomsyrades av 

att informanterna ville att de skulle få erkännande och respekt från samhället. 

Intervjupersonerna hävdade att synen på arbetslösa att dra alla över en kam, men de var inte 

bekväma med denna förutfattade mening. Vi anser att huvuddragen i våra informanters 

antaganden stämmer överens med människors åsikter av arbetslösa. För att visa 

heterogeniteten bland den arbetslösa gruppen krävs det en noggrann analys som ställer 
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individer som är arbetslösa mot varandra för att se på vilken nivå de befinner sig med hänsyn 

till kapitala rörelser samt antal arbetade år. 

6.1.2 Kapitala rörelser: Ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 

Bourdieus kapitala rörelser är en väl använd teori som används i klasstudier. Befintliga 

klasstudier bortser från arbetslösa individer eftersom de inte arbetar. Vi nämnde tidigare i 

problembakgrunden att den senaste uppdaterade siffran för arbetslösa i Sverige uppgick till 

427 000 individer. För att få en bättre spegling av verkligheten krävs det att vi tar hänsyn till 

den arbetslösa gruppen när det utförs en klasstudie.  

Vi kommer att presentera tre olika kapital som ofta används för att mäta en persons samlade 

kapital för att kunna finna vad som ligger till grund för en hierarki. Utifrån informanternas 

resonemang till erhållda kapital är individens bakgrund avgörande för hur individen hamnar i 

hierarkitrappan utifrån kapitalsperspektivet. Bland våra intervjupersoners diskussion kring det 

aktuella ämnet fann vi centrala faktorer som ger en sammanfattad vision av olikheterna som 

existerar mellan deltagarna i den arbetslösa gruppen. De centrala faktorerna för positionering i 

klasshierarkin beror på hur berikade kapitalrörelserna är.  

Det första kapitalet som vi ska analysera är det ekonomiska kapitalet. Sammanfattningsvis går 

det att konstantera att den ekonomiska situationen är nära kopplad till individens tidigare 

arbeten. Ju längre en person har arbetat, desto större ekonomiskt kapital har denne genererat. 

Andra aspekter som var märkbara i denna delkategori var familjeförhållandet. Helena sade att 

hon inte hade klarat sig om hon hade varit singel. Familjeförhållande består med andra ord av 

två inkomster som vävs samman till en enda gemensam inkomst. Det fanns även individer 

som var ensamstående som klarade av att leva på ersättningen som de fick. Magnus berättade 

att han inte blev begränsad i sin tillvaro i relation till den ekonomiska ersättningen. 

Anledningen till detta är att han inte har fler familjemedlemmar. Monika var beroende av det 

ärvda kapitalet från en bortgången livspartner för att klara sig ekonomiskt varje månad. 

Joakim har arbetat i stort sett hela sitt vuxna liv från 18 års ålder och dessa arbetande år har 

gett honom möjlighet att kunna spara ekonomiskt kapital. Han har även säkrat framtida 

levnadsförhållande genom sitt pensionssparande och hade dessutom ekonomisk vinning vid 

försäljning av sin bostad. Bland våra informanter bestäms positionen i den hierarkiska 

klasstrappan av deras ekonomiska situation. Kapitalets storlek har samband med: 

Familjeförhållanden, tidigare arbete samt ärvda tillgångar. För att återkoppla det ekonomiska 

kapitalet till resonemanget om klasstillhörighet inom den arbetslösa gruppen, går det att 
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konstantera en existerande klasshierarki i gruppen. Inom denna klasshierarki finns det olika 

nivåer som grundar sig på ekonomiskt välstånd. 

Det andra delkategorin som vi ska analysera är det sociala kapitalet. Informanternas 

antaganden och diskussion kring det sociala kapitalet gav inget enhetligt svar. Det var 

blandade svar kring omfattningen av deras sociala kontaktnätverk. Matthew hade kontakter i 

sitt hemland på höga positioner inom politiken. Vi finner en gemensam faktor som resulterar i 

hur individens kontaktnät ser ut. De som har arbetat sig upp i företag genom många års 

delaktighet inom branschen har bredare kontaktnät än de som har pendlat mellan arbetande 

och arbetslös. Kerstin arbetade inom försäljning från tidig ålder och skapade sig kontakter 

genom hennes position i företaget vilket gav henne möjlighet att knyta vidare kontakter med 

företagets kunder och konkurrenter. Magnus hävdade att han hade kontakter med högre status 

inom arbetsmarknaden men nyttjade inte situationen till sin fördel. Exemplet visar att alla inte 

använder sig av sina kontakter eller sitt sociala kapital för sin egens vinnings skull. 

Den tredje och sista delkategorin som vi ska analysera är det kulturella kapitalet. Vi pratade 

om hur högt informanternas intresse för historisk kultur, teater och konstintresse var. Inom 

denna delkategori fann vi samband mellan högt ekonomiska kapital och kulturella intressen. 

De som har högre ekonomiskt kapital och har mer självbestämmelse för sin ekonomi utan 

några begränsningar, visar sig hamna högre upp i det kulturella kapitalet. Det ekonomiska 

kapitalet tycks påverka det kulturella kapitalet för individen måste kunna finansiera det 

kulturella kapitalet. Karl förklarade att förr i tiden studerade bara de som kom från välbärgade 

familjer. De andra som inte hade samma förutsättningar fick arbeta istället för att studera. 

Matthew har haft konst och kultur som intresse sen långt tillbaka i ungomsåren. Han sökte sig 

därför vidare till utbildning inom den konstnärliga linjen. Samtidigt var Martin och Joakim 

intresserade av gammal kultur och monument som de upplevde genom sina resor. De kunde 

finansiera dessa resor genom sina ekonomiska kapital.  

6.1.3 Attityder mot den arbetslösa gruppen 

Diskussionen som uppstod i relation till attityder och fördomar från samhället är likartad 

förutom ett undantag. Majoriteten av informanterna hade erfarenheter av fördomarna i 

samhället gentemot dem som arbetslösa. En förklaring till fördomarnas existens grundade sig 

på personers okunskap kring hur det faktiskt är att vara arbetslös. Det berättades vidare om att 

personer ”ute i samhället” är ovetande om vad en arbetslös individ går igenom varje månad 

för att få ut sin ersättning. Arbetslösa anses vara och beskrivs t.ex. i media som en homogen 
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grupp med samma erfarenheter och bakgrund. Detta var något som våra informanter var 

väldigt missnöjda med. Vi kunde konstatera att våra informanter är en heterogen grupp i allra 

högsta grad. De kände sig granskade från samhället utifrån en bestämd mall som 

karaktäriserar en arbetslös person. Våra intervjupersoner var väldigt kritiska till den bilden 

som illustreras i samhället och av dess invånare. De känner sig illa till mods och tycker att de 

inte erhåller den respekt de förtjänar. Vi menar att termen arbetslös i relation till 

klasspositionering i samhället bör modifieras för att teorin på ett mera rättvist sätt skall spegla 

verkligheten.  

Det var endast Matthew som inte lät sig påverkas utav den objektiva synen från samhället, 

utan kände istället att han brottades med en inre kamp. Med detta menas att personen upplever 

sig vara subjektiv och har negativa åsikter gentemot sig själv och sin nuvarande situation. 

Detta går att koppla till Matthews självbild och livsuppfattning, han menar att han inte skådar 

samhället utifrån en klassfördelning, utan att varje människa skapar sin egen position utifrån 

egna kriterier och krav till skillnad från samhällets bedömningskriterier.  

6.1.4 Den arbetslösa gruppens klasstillhörighet 

Ur ett analytiskt perspektiv kring denna kategori finner vi gemensamma åsikter kring den 

arbetslöses klasspositionering utifrån ett bredare perspektiv så som allmänhetens uppfattning. 

De informanter som vi intervjuade var bekanta med begreppet klass och dess innebörd. De var 

medvetna om att summan av kapital och yrkesperspektivet var relevant att ta hänsyn till vid 

en klasspositionering. De menade på att det brast i det ekonomiska kapitalet på grund av den 

ersättningen som de får ut för att de deltar i verksamheten Fas tre. Våra informanter menade 

att tidigare arbeten och kontributionen till samhället inte värderas i nutida klasstudier. Detta 

var i informanternas ögon ett stort problem hos de personer som har en relativt hög nivå inom 

kapitalrörelserna. Det uppstår därför en rangordning inom den arbetslösa gruppen för våra 

äldre informanter med större bagage och vill därför inte ha samma benämning som en ung 

arbetslös hemmaboende 20 åring i ett klasschema.  

6.2 Teoribildning 

I detta avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet med utgångspunkt i 

metodansatsen Grounded Theory. I föregående kapitel presenterades resultat och analys som 

delades upp i teman som bestod av de kategorier som vi fann när vi analyserade det insamlade 

materialet. Vi kommer att redogöra för en modell utifrån det empiriska materialet som skall 

ämna sig att ge förståelse för studiens avsikt. 
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Det första steget i modellen innehåller en persons tidigare arbeten och kvalifikationer i form 

av praktisk respektive akademisk utbildning. Grunden för en människas levnadsvillkor har en 

nära koppling med personens bakgrund. Denna bakgrund påverkar det totala kapitalet. En 

individs bakgrund influerar de samtliga kapital rörelserna eftersom ett tidigare arbete medför 

förbättrad ekonomi. För att utöva kulturella intressen krävs det mer eller mindre ekonomiska 

tillgångar. Det sociala kapitalet influeras av bakgrunds kategori i den bemärkelsen att ett 

arbete öppnar möjligheter till att vidga det sociala kontaktnätverket. Ett arbete genererar även 

en social status som kopplas till yrket personen erhåller. Kollegial sammanhållning är ofta 

stark inom många yrkesområden. När en arbetslös person passerar bakgrund och kapital fasen 

sker det en sortering av individerna där det märks att de inte är någon homogen grupp. 

Nästkommande övergång från kapital till position innebär att det går att urskilja människorna 

i den arbetslösa gruppen där det går att positionera personerna i den omvända 

pyramidhierarkin. I denna pyramid skall personer rangordnas från lägsta till högsta placering i 

pyramidens nivå med utgångspunkt i personernas resultat i kategorierna bakgrund och kapital 

i modellen ovan. 

6.2.1 Tillämbarheten av teoribildningen 

Modellen som vi har skapat skall illustrera att arbetslösa individer är en heterogen grupp. När 

en klasstudie utförs bör forskarna inte använda sig utav termen arbetslösa och betrakta det 

som en homogen grupp. Inom den arbetslösa gruppen existerar det en rangordning mellan 

deltagarna. Modellen tar hänsyn till varje enskild individ, där en rangordning skapas i den 

arbetslösa gruppen. Det vore intressant att tillämpa den högsta gruppen inom den arbetslösa 

pyramidhierarkin bland det redan existerande klassystemet i samhället. Den mest 

förekommande användningen av klassystemet som används i klasstudier är underklassen, 

arbetsklassen, medelklassen och tjänstemannaklassen. Idag betraktas den arbetslösa gruppen 
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enbart lägst ner i klassystemet utan definition (Oskarsson & Berglund, 2010, s.22-25). 

Avslutningsvis ämnar sig modellen att visa heterogeniteten bland den arbetslösa gruppen.  

6.3 Teoribildning kontra tidigare forskning 

En kraftig bidragande effekt till vårt engagemang att utföra en studie om klass som tar hänsyn 

till den arbetslösa gruppen grundas i tidigare forskning. Vi tar en kritisk ställning till 

positioneringen och definitionen av arbetslösa i relation till begreppet klass. Kritiken som vi 

redogör för grundar sig i de fem vetenskapliga studier som behandlades i kapitel två. Det som 

vi främst riktar kritik mot är det homogena perspektivet som tillämpas vid klassforskning. De 

arbetslösa individerna får inte sitt erkännande för arbetade år samt sina erhållda kapital. Det 

uppstår en inre börda för den arbetslösa individen genom att vara arbetslös. På samma sätt är 

den arbetslösa gruppen som helhet ett problem på samhällsnivå. När klassperspektivet 

appliceras på denna ekvation skapas det ytterligare ett problem för den arbetslösa individen. 

Forskare som studerar klass betraktar den arbetslösa gruppen som en homogen grupp och tar 

därför inte hänsyn till individens bakgrund och kapitalrörelser. Detta leder till oro och 

missnöje för den arbetslöse, där denne inte får respekten och erkännandet från samhället som 

personen faktiskt förtjänar. I tidigare studier har forskare försökt ta hänsyn till den arbetslösa 

individen utifrån ett klass perspektiv genom att hänvisa till tidigare yrke och därmed att de 

erhåller en klassposition. Vi anser att detta är enbart gynnsamt för forskingens syfte men den 

arbetslösa personen har fortfarande samma oro, känner sig inte respekterad och står 

fortfarande odefinierad efter att studien har genomförts. Vi har skapat en modell som kan vara 

en lösning på längre sikt där den arbetslösa individen ställs i fokus och teorin skall även på ett 

mera rättvist sätt spegla verkligheten. Teorin som vi har grundat är enbart baserat på våra 

informanters berättelser och modellen kan betraktas som en möjlig lösning på problematiken. 

Vår teoribildning ämnar sig att skjuta undan kritiken som vi funnit i klasstudier med 

perspektiv på den arbetslösa gruppen. Genom att utöva vår modell på den arbetslösa gruppen 

skapas en heterogen förståelse av gruppen. Denna heterogenitet skall ge åskådaren en 

uppfattning av hur många olika grupper det finns inom den arbetslösa gruppen som 

karakteriseras av gemensam bakgrund och kapital. Till följd av detta får den arbetslösa 

individen en rangordning inom den arbetsösa gruppen och erhåller därmed klasstillhörighet. 

Sumeringen av ovanstående argumentationer är kärnkategorin tillhörighet.  
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7 Avslutande diskussioner 

7.1 Har studiens syfte genomförts? 

Det huvudsakliga syftet med vår studie är att modifiera befintlig klassteori så att teorier om 

klass speglar verkligheten. Vi har fått ta del av viktig information för uppsatsen genom 

individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi ville hitta kopplingar och resonemang 

i deras uttalanden i diskussion om klasser i samhället. De kategorier samt kärnkategorin är 

huvudingredienser i modellen som vi har presenterat. Teoribildningen kan användas som ett 

komplement i syfte om att ta hänsyn till varje grupp i samhället. Vi har argumenterat för 

modellens användbarhet i ett klassperspektiv. Metoden Grounded Theory avser att ge 

forskaren fria händer att grunda en teori utifrån insamlat empiriskt material. Denna modell är 

unik i den bemärkelsen att det är ett nyskapande tänk med flerdimensionella riktlinjer i 

relation till klass. Vi har argumenterat förklaringen av teorin samt tillämpningsbarheten av 

den. De brister vi har funnit i tidigare forskningar har vi relaterat till vår teoribildning i den 

bemärkelsen att modellen skall uppfylla bristerna. Vår slutsats är att vi anser att studiens syfte 

är genomfört där vi har besvarat vår frågeställning genom att vi har frambringat en fullt 

fungerande modell som tar hänsyn till den arbetslösa individen och även visar heterogeniteten 

i den arbetslösa gruppen. Det kommer framställas olika nivåer i den arbetslösa gruppen som 

speglar individernas kapital och erfarenhet i arbetslivet. Detta i sin tur visar på tydliga 

skillnader mellan individerna i gruppen, vilket vi anser bör tas hänsyn till vid klasstudier. 
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