
Klassidentitet vid seklets slut*

AV GÖRAN CIGÉHN

Det finns en nutida föreställning, en föreställning som inte är ny men som är lika 
ståndaktig som de klasstrukturer den försöker tänka bort. Företrädarna för denna 
föreställning har sedan länge försökt intala oss att klassamhället tillhör en förgång
en tid. Gentemot denna uppfattning finns det många som i stället envisas med att 
tala om samhällsklasser och håller fast vid klass som en central kategori i empiriska 
analyser av olika samhällsförhållanden. De som står för en sådan uppfattning har 
ofta hånats från företrädare för myten om klassamhällets död eftersom klass anses 
omodernt och ointressant och att klass som analytisk kategori bör dömas ut -  an
dra skiljelinjer anses viktigare.

En viktig och omhuldad tes i detta sammanhang är den s k ”liberala tesen”, som 
hämtat inspiration från bl a Bell (1976) och hans teori om det kommande post
industriella samhället. Den liberala tesens företrädare utgör kanske ingen enhetlig 
och sammanhållen skola, men har vissa gemensamma drag som enligt Marshall m 
fl (1988) ändå gör det befogat att tala om en tes om hur industrisamhället antas 
komma att förändras. (Se även Erikson &c Goldthorpe 1992 samt Erikson 1992 för 
en likartad karakteristik av den liberala tesen.)

Den liberala tesen antar, med utgångspunkt i förändringen av yrkesstrukturen (or
sakad av minskande industrisektor och ökande tjänste- eller servicesektor) bl a föl
jande: att klasserna och klasskonflikterna kommer att minska i betydelse, att arbe
tarklassen minskar, att yrke blir viktigare än klass, att den sociala mobiliteten blir 
mera omfattande, att vi får mera av särintressen och individualisering, att komp
etensen i arbetslivet kommer att öka samt framför allt att utbildningen kommer att
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bli mera betydelsefull.
Centralt i den liberala tesen är alltså att klassamhället gradvis kommer att för

svinna för att så småningom ersättas av ett samhälle baserat på andra skiljelinjer, 
främst efter meritokratiska principer där alla har lika möjligheter till teoretisk och 
högre utbildning, men där teoretisk utbildning ändå kan bli en slags ” klasskilj an
de” faktor. Tillskrivna egenskaper som att ärva kapital eller social status från för
äldrarna kommer att ersättas av förvärvade egenskaper som högre utbildning eller 
teoretisk kompetens.

I flera olika undersökningar har emellertid Marshall, bl a i ovan anförda arbete 
samt i en nyligen publicerad empirisk studie, (.Against the Odds 1997, tillsammans 
med Swift och Roberts, se även en anmälan av Svallfors i Tiden nr 8,1997: 20-25), 
avfärdat många av den liberala tesens antaganden. Den sociala mobiliteten ökar 
inte speciellt mycket, chansen för arbetarbarn att få en högre arbetslivsposition är 
mycket sämre än för barn som kommer ur högre sociala skikt osv. Utbildning blir 
visserligen viktigare, men chansen att få högre utbildning är fortfarande mycket 
ojämnt fördelad klassmässigt.

De flesta som framför budskapet om klassamhällets bortdöende brukar ha gan
ska lite på fotterna vad gäller empirisk evidens, vilket även Svallfors framhöll i den 
nämnda artikeln i Tiden. I stället visar rader av studier på en fortsatt och stark be
tydelse av klass och att det finns föga som stöder tesen om att klassamhället är på 
väg att försvinna. När det t ex gäller politiska val finns det fortfarande ingen faktor 
som förklarar röstande mera än klass trots att klassröstandet minskar, vilket bl a 
Oskarsson (1994) visat.

Vid sociologiska institutionen i Umeå pågår också flera forskningsprojekt som vi
sar att klass faktiskt ökar i betydelse under 90-talet, t ex i fråga om attityder till 
välfärd och arbete. När det gäller välfärd och ekonomiskt välstånd kvarstod, enligt 
en aktuell studie av Halleröd (1998), de skillnader som fanns 1979 femton år se
nare hos samma grupp av individer, och de som hade det bra 1979 hade det ännu 
bättre 1994.

Dagens samhällsdebatt har också visat på ett nymornat intresse för klass och 
klasskillnader och det har naturligtvis att göra med samhällsutvecklingen som visat 
att det långt ifrån är obefogat att fortfarande tala om klasser och klasskillnader. 
Tidningsrubriker som pekar på betydelsen av klass har blivit allt vanligare och även 
idrotten anses återigen vara en klassfråga (enligt t ex en rubrik till en artikel på 
sportsidorna i DN den 8/3 1998).

Om vi nu är många samhällsvetare och debattörer som menar att samhällsklasser 
faktiskt finns och att klass spelar roll, vad anser då folk i allmänhet om detta?
Finns verkligen något sådant som samhällsklasser enligt svenska medborgare?
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Tabell 1: Finns samhällsklasser? Medborgarnas uppfattning 1993 och 1997
efter arbetslivsposition enligt SEI. Procent.

Industri
arbetare

Tjänste-
arbetare

Lägre
tjänstem.

Mellan
tjänstem.

Högre
tjänstem.

Företag/
jordbruk

[Alla]

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

Ja 91 92 92 94 86 95 87 89 89 86 77 84 88  91
Nej 4 2 5 3 8 1 12 6 5 6 17 9 8 4
Tveks, vet ej 5 6 3 4 6 4 1 5 5 8 6 8 4  5

(n) 139 211 203 324 108 187 113 265 75 159 69 79 707 12 2 5

Källor: 1993  års resultat ur Cigéhn, Göran & Johansson, Mats (1997) Klassidentitet i upplösning? 
Umeå: Umeå Studies in Sociology no 111; 1997 års resultat från datam aterialet Klassidentitet -97. 
Materialet från 1993 består av åldrarna 18-65 år, materialet från 1997 av åldrarna 20-64 år. Samtliga 
tabeller i denna artikel ur d e ssa  källor.

Det är helt uppenbart (se Tabell 1) att för folk i allmänhet är frågan om klass 
inget vare sig kontroversiellt eller inaktuellt och man är mycket mindre splittrade i 
sin uppfattning än vad samhällsvetarna är; medborgarnas uppfattning liknar i hög 
grad klassforskarnas. Det intressanta är också att frågan nästan inte är klasskiljan- 
de (och de små skillnaderna i Tabell 1 är heller inte statistiskt signifikanta) till skill
nad från vad som är fallet i så många andra frågor. Tendensen från 1993 till 1997 
innebär också en ökning (utom bland de högre tjänstemännen) av den redan starka 
uppfattningen att det finns samhällsklasser i Sverige.

Klassidentitet
När man studerar klass och klasstillhörighetens konsekvenser finns det en fråga 
som inte alltför ofta beaktas: individernas egen uppfattning om vilken samhälls
klass de tillhör. Normalt gör forskarna en socioekonomisk kategorisering av indivi
derna med hjälp av t ex den svenska s k SEI-koden (socio-ekonomiska indelningen) 
eller den internationellt mera kända och använda Goldthorpe-modellen. Båda dessa 
är baserade på uppgifter om individernas yrke (med kompletterande uppgifter om 
utbildning, facklig tillhörighet och ställning i produktionen som stöd). Detta i grun
den Weber-inspirerade sätt att mäta klass har visat sig vara både robust och säkert 
och ger ofta goda förklaringar till många olika slag av skillnader mellan individer, 
alltifrån inflytande i arbetet till levnadsvillkor och politiska attityder.

Klasstillhörighet är utan tvekan en viktig faktor i människors liv, men hur med
vetna är individerna själva om detta förhållande? Om vi forskare konstaterar att
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människor röstar utifrån sin klass, t ex att arbetarklassens medlemmar röstar socia
listiskt betydligt oftare än medelklassens, finns då en sådan insikt hos arbetarklas
sens medlemmar att deras objektiva, faktiska klasstillhörighet har en sådan tydlig 
påverkan på deras politiska preferenser? Om det är så, hur kan det då komma sig 
att allt fler i arbetarklassen kommit att känna sig som medelklass men ändå röstar 
socialistiskt? Spelar klasskänslorna någon roll för politiska ställningstaganden?

Därmed är vi inne på temat för denna artikel. Innan vi kommer in på frågan om 
klassidentiteten kan det vara bra med några enkla begreppsbestämningar. För en 
del har det nämligen ibland visat sig vara svårt att skilja mellan objektiv klass, eller 
om man så vill forskardefinierad klass, och subjektiv klass, eller individens egen 
uppfattning om sin klasstillhörighet, dvs klassidentitet. På samma sätt är det viktigt 
att skilja mellan klassidentitet och klassmedvetande.

Klass och klasstillhörighet: Objektiv kategori baserad på individens yrke och po
sition i arbetslivet -  som t ex i den svenska socio-ekonomiska indelningen (SEI) 
som används här. Uttryck som klasskillnader, klassröstning, klassbakgrund har sin 
grund i denna objektiva kategori. Arbetslivsposition som används i en del tabeller i 
denna artikel är en fingradering av klasstillhörigheten.

Klassidentitet: Subjektiv kategori baserad på individens egen uppfattning om vil
ken samhällsklass han eller hon tror eller anser sig tillhöra. Synonyma uttryck är 
klassidentifiering, klassidentifikation. Kallas ibland klasskänsla.

Klassmedvetande: Fördjupad subjektiv kategori där individens klassidentitet 
kopplas till olika politiskt-ideologiska föreställningar om och attityder till samhället.

Varför skulle nu detta med klassidentitet vara av intresse? För drygt 10 år sedan 
genomfördes det s k Katrineholmsprojeketet vid sociologiska institutionen i Umeå 
som en del av maktutredningen. Katrineholmsproj ektet var en uppföljning av en 
klassisk industrisociologisk undersökning från 1949-50 i Katrineholm och Hus
kvarna: Människan i industrisamhället av Segerstedt och Lundquist (1952 och 
1955). Studien i Katrineholm i slutet av 80-talet presenterades i en bok med titeln 
Industrisamhälle i omvandling (Rune Åberg, red, 1990) med ett kapitel om klass
identitet och klassmedvetande (Cigéhn 1990).

Segerstedt, som var den förste svenske professorn i sociologi, hade uppfattningen 
att subjektiv klass i en mening är viktigare än objektiv klass därför att den grupp- 
eller kollektivtillhörighet människor känner också på ett avgörande sätt påverkar 
hur man tänker i andra frågor.1 För att på ett riktigt sätt få klart för sig vad klass
tillhörigheten betyder måste man alltså fråga vilken klass individerna själva anser 
att de tillhör. Denna klassidentifikation kallade Segerstedt också för klasskänsla. 
Segerstedts tankegångar var starkt influerade av Centers (1949) klassiska studie
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kring samhällsklassernas psykologi
Här finns faktiskt en intressant parallell till Marx klassiska distinktion mellan 

klass i sig, dvs en ekonomiskt och socialt bestämd, objektiv klass, och klass för sig 
där klassen är eller blir en klassmedveten politisk aktör.

Det finns alltså en lång sociologisk tradition bakom idén att man skall skilja mel
lan individernas faktiska, objektiva klasstillhörighet, och deras subjektiva, egen- 
definierade klasstillhörighet. Här råder heller inga större meningsskiljaktigheter om 
hur begreppet klassidentitet skall bestämmas och tolkas.

Nästa steg är att tala om klass medvetande, en fråga som i litteraturen behandlats 
på ett mera skiljaktigt sätt. Det finns kanske ingen större anledning att här fördjupa 
sig så mycket i de olika uppfattningar som finns eller funnits i den frågan annat än 
att nämna att en del menar att själva klassidentiteten kan ses som en god indikator 
på klassmedvetande (t ex Knudsen 1988) medan andra menar att klassmedvetande 
måste innebära något mera och starkare än att bara klassplacera sig själv (t ex Gid
dens 1973, Gallie 1983). Rimligen borde klassmedvetande innehålla en politisk- 
ideologisk dimension som rör det samhälle man lever i och som därmed också är 
kopplad till samhällsklassernas levnadsförhållanden, en uppfattning som också förs 
fram av Marshall m fl (1988 a a) och Oskarson (a a).

De flesta som ägnat sig åt frågor kring klassidentitet och klassmedvetande menar 
att en relation är central, nämligen klassidentitetens betydelse för de partipolitiska 
sympatierna. Förenklat tänker man sig det hela sålunda:

Klass -> klassidentitet -> partisympati2

Det är också i det här sammanhanget som klassidentiteten kanske är av störst in
tresse, men själva det förhållandet att människor har eller inte har en klassidentitet 
är ju i sig av intresse. Om klassidentiteten försvagas eller förändras, hur skall då 
detta förstås? Betyder det att klassamhället försvagas eller förändras eller kan det 
finnas andra förklaringar?

Sedan Segerstedts klassiska undersökning för snart 50 år sedan har arbetarklas
sens klassidentitet försvagats kontinuerligt och påtagligt. I Segerstedts undersök
ning (a a 1955) var det hela 83 procent av arbetarna som ansåg sig tillhöra arbetar
klassen. Det riktigt intressanta då var kanske att även tjänstemännen oftare ansåg 
sig tillhöra arbetarklassen än medelklassen: 54 procent jämfört med 32.

De mätningar av klassidentiteten som gjorts sedan Segerstedts tid har använt sig 
olika metoder. Segerstedt använde en öppen frågemetod, dvs en fråga utan fasta 
svarsalternativ där respondenterna själva fick formulera sitt svar. Det blev också 
den metod vi använde i Katrineholm 1987-88. Bland industriarbetarna hade här 
klassidentiteten sjunkit till 48 procent och tjänstemännen var nu klart medelklass-
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orienterade, hela 70 procent (Cigéhn 1990).
I de svenska valundersökningarna har man också mätt klassidentiteten vid flera 

olika tillfällen. Här har man under åren använt lite olika frågemetoder, från början 
med en öppen fråga, men sedan 1968 med en kombination av en öppen och en fast 
fråga.3 Resultaten visar också här en försvagning av arbetarklassidentiteten och en 
ökning av medelklassidentiteten fram till 90-talet, vilket redovisas av Oskarsson (a 
a, se även Cigéhn & Johansson 1997.1 denna senare studie finns också en analys 
av problemet med att mäta klassidentitet och en jämförelse med Oskarssons data 
från valundersökningarna, se kap 2, fr a sid 34-41). De olika frågemetoderna gör 
emellertid att det är svårt att direkt jämföra resultaten, dvs klassidentitetens olika 
procentnivåer, från olika undersökningar. Däremot kan man säga att den samman
lagda bilden är entydig: de olika undersökningarna visar att den långsiktiga tenden
sen inneburit en sjunkande arbetarklassidentitet från 50-talet fram till 90-talets bör
jan.

1993 gjorde vi en rikstäckande uppföljning av Katrineholmsstudien -  en under
sökning vi kallade Klassidentitet -93 (Cigéhn & Johansson a a). Denna undersök
ning var också utformad som ett frågemetodiskt test, veterligen den enda i sitt slag. 
Halva urvalet fick en likadan öppen fråga om klassidentiteten som hos Segerstedt 
och i Katrineholmsundersökningen och halva urvalet en fråga med fasta svars
alternativ. Resultatet av detta frågetest kan sammanfattas på följande sätt:

-  den öppna frågemetoden tenderar att överskatta medelklassidentiteten och un
derskatta arbetarklassidentiteten jämfört med den fasta;

-  den fasta frågemetoden ger stabilare resultat och tydligare samband med andra 
klass- och klassrelaterade variabler.

Detta är också anledningen till att vi i uppföljningen 1997 (se nedan) enbart an
vänt oss av den fasta frågemetoden. Viktigt att understryka är dock att de två 
frågemetoderna producerar resultat med likadana huvudtendenser. Den öppna frå
gan visade också påtagliga klasskillnader, men sambanden med klass var svagare 
och arbetarklassidentiteten låg alltså på en lägre nivå jämfört med den fasta frå
gan.4

Vilka faktorer kan då antas ligga bakom den försvagade arbetarklassidentiteten? 
Det är antagligen en kombination av språkliga, politiska, sociala och fackliga för
hållanden. I den öppna frågans svar både 1987-88 och 1993 kunde man notera att 
arbetarklass inte var ett alltför vanligt uttryck. I frågekonstruktionen skulle man 
först ange vilka klasser man ansåg fanns och sedan tala om vilken klass man själv 
tillhörde. Ofta gjorde respondenterna en treklassindelning av typen: överklass, me
delklass, underklass och i en sådan indelning placerade arbetarna sig av naturliga
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skäl inte som underklass utan som medelklass. Arbetarklassen existerade inte som 
kollektivt fenomen för många människor.

Arbetarklass i dagens samhälle med ett starkt differentierat yrkesliv har heller inte 
samma vare sig språkliga eller sociala innebörd som tidigare. Yrkesbeteckningar 
med sammansatta ord med ledet ”-arbetare” (t ex fabriksarbetare, metallarbetare) 
blir allt mindre vanliga och förekommer nästan inte alls i arbetarklassyrken inom 
offentlig sektor eller service. Här uppstår därför ett språkligt självkategoriserings- 
problem som försvårar en arbetarklassidentitet. Till detta kommer en del andra 
viktiga faktorer:

Klasskampspolitiken och -retoriken har sedan länge försvunnit från dagordning
en. I dag heter det löntagare, de breda löntagargrupperna osv. Fackliga uttryck som 
kollektivavtal och kollektivanställda håller på att försvinna och arbetsgivarna talar 
hellre om ”medarbetare” än om arbetare och tjänstemän. Klassgränserna suddas 
även på detta sätt ut i språkligt avseende.

Arbetarklasstillhörighet associeras ofta med att man har ett manuellt arbete eller 
att man arbetar inom tillverkningsindustrin. Att arbeta som vårdbiträde eller un
dersköterska betraktas därför inte som att man har ett arbetarklassyrke.

Välfärden och levnadsstandardens utveckling gör det svårt att känna sig som ar
betarklass när man jämför med tidigare generationer eller med samhällets problem
grupper. Medelklassen blir den naturliga referensen när man inte längre upplever 
att man befinner sig i samhällets botten. Det är kanske därför inte orimligt att anta 
att de (åtminstone fram till och med 80-talet) minskade klasskillnaderna även de 
bidragit till arbetarklassens försvagade klassidentitet.

Men, under 90-talet har uppenbarligen något hänt. Den långa trenden med avta
gande arbetarklassidentitet sedan mitten av seklet ser ut att ha brutits -  är det frå
gan om ett genuint trendbrott? 1997 fick vi möjlighet att göra ytterligare en riks
täckande uppföljning som följdriktigt kallas Klassidentitet -97. Här har vi bara an
vänt oss av den fasta frågemetoden och frågorna är därmed ställda på precis sam
ma sätt 1993 och 1997 och är därför direkt jämförbara. Det är också jämförelsen 
mellan dessa data från 1993 och 1997 som kommer att redovisas i denna artikel.

Klassidentitet -97 -  urval, datainsamling och bortfall
Datainsamlingen för Klassidentitet -97 genomfördes av SCB som en postenkät med 
telefonuppföljning under en period som sträckte sig från slutet av september till 
början av november 1997. Nettourvalet bestod av 2001 personer i åldrarna 20 till 
64 år och svarsfrekvensen blev 66 procent eller 1313 individer.5 Svarsfrekvensen 
ligger i nivå med vad som får betecknas som tillfredsställande för postenkäter av

SOCIOLOGISK FORSKNING 1 /9 9  127



den här typen. Frågeformuläret var dessutom omfattande, 21 sidor med drygt 100 
frågor (plus delfrågor), varför resultatet to m  kan betecknas som klart godkänt.

Svarandegruppens geografiska fördelning ser ut som populationens, utom vad 
gäller Skåne län, där man återfinner 13 procent av populationen men i svarande
gruppen 10 procent. För övriga regioner är differensen högst en procentenhet mel
lan svarandegruppen och populationen och de marginella skillnaderna är heller inte 
statistiskt signifikanta. Geografiskt fördelar sig alltså svarandegruppen på samma 
sätt som populationen i åldrarna 20 till 64 år.

Bortfallet bedöms inte ha åstadkommit några snedvridande effekter, men har ett 
besvärande inslag som bör nämnas. Urvalsdragningen resulterade i 51,5 procent 
män och 48,5 procent kvinnor, medan svarandegruppen består av 47,8 procent 
män och 52,2 procent kvinnor. Männen är alltså något underrepresenterade i sva
randegruppen och något överrepresenterade i urvalet. Denna skillnad mellan urva
lets och svarandegruppens könsfördelningar är emellertid inte statistiskt signifikant 
(enl f-test).

Studerar man fördelningen av ålder, civilstånd och inkomst bland män och kvin
nor i urvalet och svarandegruppen återfinner man heller inga signifikanta skillna
der. Det något större bortfallet bland männen har alltså inte lett till några besvä
rande skillnader i andra centrala variabler. Däremot kan man med hjälp av hur 
dessa variabler fördelar sig notera att bortfallet är något högre bland män som är 
ogifta eller lågavlönade eller i åldersgruppen 40-44 år. Normalt återfinner man ett 
högre bortfall just bland ogifta och lågavlönade, men mindre förväntat kanske i 
den nämnda åldersgruppen (utan snarare bland yngre män). Här handlar det säker
ligen ändå om sedvanliga sociala problem som leder till större ovilja att delta i den 
här typen av undersökningar.

Om bortfallet överhuvudtaget fått några konsekvenser för resultaten i den här 
studien torde det snarast handla om en underskattning av klasskillnader i frågor 
som är centrala här, t ex klassidentitet, åsiktsorientering, synen på skillnader i lev
nadsvillkor och liknande frågor av politiskt-ideologisk karaktär.

Arbetarklassens klassidentitet vänder uppåt
Arbetarklassens klassidentitet, som under hela efterkrigstiden uppvisat en nedåtgå
ende tendens, ser nu ut att vända uppåt och gör det dessutom på ett påtagligt sätt 
enligt de data som presenteras här (Tabell 2). Samtidigt tenderar också klasskäns
lorna att polariseras mellan arbetar- och medelklass. Industriarbetarna ökar sin ar
betarklassidentitet med 14 procentenheter, tjänstearbetarna med 17. De lägre tjäns
temännen ökar sin medelklassidentitet med 8 procentenheter, mellantjänstemännen
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med 5 och de högre tjänstemännen med 3. På motsvarande sätt finner vi minsk
ningar av medelklassidentiteten i arbetarklassen, främst bland tjänstearbetarna som 
minskar sin medelklassidentitet med hela 18 procentenheter, och en minskning av 
arbetarklassidentiteten i medelklassen, men där inte lika påtagligt. Den samman
tagna effekten av arbetslivsposition (beräknad med hjälp av eta) har också ökat på
tagligt, från 0,29 år 1993 till hela 0,38 år 1997.

Tabell 2: Klassidentitet enligt fasta  svarsalternativ 1993 och 1997 efter 
arbetslivsposition enligt SEI. Procent.

Industri
arbetare

Tjänste
arbetare

Lägre
tjänstem.

Mellan
tjänstem.

Högre
tjänstem.

Företag/
jordbruk

[Alla]

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

Aklassid
Mklassid
Indiff

53 67 
31 22 
16 11

39 56 
45 27 
16 17

25 28 
47 55 
28 17

14 12 
62 67 
24 22

4 5 
71 74 
25 21

20
49
30

18
49
33

30 35 
48 47 
22 19

(n) 140 211 204  319 109 187 113 266 76 159 69 79 711 12 2 1

Anm: Aklassid=arbetarklassidentitet; mklassid=medelklassidentitet; indiff=indifferenta, dvs sådana som 
inte vill eller kan klassplacera sig själva. Eta 1993 = 0,29; eta  1997 = 0 ,38. Skillnaden mellan 1993 
och 1997 är statistiskt signifikant för de två materialen i sin helhet (f-test, p < 0,01). Detta gäller även 
varför sig för de två centrala kategorierna industriarbetare (chi-2, p < 0,05) resp tjänstearbetare (chi-2,
p < 0,001).

Slår man samman de olika arbetslivspositionerna till klasskategorierna arbetar
klass och medelklass (ej i tabell) framträder resultaten i viss mån ännu tydligare. 
Arbetarklassens arbetarklassidentitet ökar från 45 till 60 procent och medelklass
identiteten sjunker från 39 till 25 procent. Medelklassens arbetarklassidentitet lig
ger stilla på 15-16 procent medan medelklassidentiteten ökar från 57 till 63 pro
cent.

Samtidigt som klassidentiteten blir tydligare kopplad till klass förändras svenskar
nas vänsterorientering (enligt ett politiskt åsiktsorienteringsindex6) inte lika enty
digt, utom bland industriarbetarna som ökar sin vänsterorientering med 12 pro
centenheter (se Tabell 3). Den försvagade vänsterorienteringen är mest påtaglig 
bland de lägre och högre tjänstemännen (-8), men motsvaras inte hos dessa av en 
lika stark högerorientering. En intressant förändring kan vi iaktta bland företagare 
och jordbrukare vars högerorientering minskar (-8). Den mest höger orienterade 
gruppen är därmed de högre tjänstemännen.
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Tabell 3: Politisk åsiktsorientering (index) 1993 och 1997 efter arbetslivsposition. Procent.

Industri- Tjänste- Lägre Mellan Högre Företag/ [Alla]
arbetare arbetare tjänstem. tjänstem. tjänstem. jordbruk

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

Vänster 44 56 52 48 41 33 38 36 34 26 22 20 41 39
Mitt 36 35 34 37 33 38 31 31 18 22 28 37 31 33
Höger 20 10 13 15 26 29 31 34 49 53 50 42 27 29

(n) 233 153 321 187 168 117 256 222 142 139 116 59 1236 877

Anm: Åsiktsorienteringsindexets konstruktion beskrivs i Cigéhn & Johansson (a a, s  122-123). Se även 
fotnot 6. Eta 1993 = 0,26; 1997 = 0 ,31

Här finns dock stora skillnader vad gäller anställningssektor. De offentlig- 
anställda högre tjänstemännen är betydligt mindre högerorienterade (34 procent) 
än de privatanställda (70 procent). Dessutom är de offentliga högre tjänstemännen 
oftare vänsterorienterade (44 procent) än de är högerinriktade. (Dessa resultat ej i 
tabell.)

En bild av en tydligare klassmässig polarisering träder fram. Skillnader som redan 
tidigare var starka blir ännu starkare. Klassamhällets grepp om medborgarna för
svagas inte utan förstärks. Detta ser man också om man bara utgår från 
individernas uppfattning om sin egen klasstillhörighet, dvs klassidentiteten, och inte 
tar hänsyn till deras faktiska klassposition (se Tabell 4). Vänsterorienteringen ökar 
bland dem som uppfattar sig som arbetarklass, medan den minskar bland dem som 
uppfattar sig som medelklass. Hos de senare sker också en ökning av höger
orienteringen. En intressant förändring återfinns i gruppen som inte kan eller vill 
klassplacera sig själva, dvs de som här kallas indifferenta. I den gruppen ökar fak
tiskt vänsterorienteringen relativt mycket.

Ett ökat åsiktsavstånd mellan vänsterorienterade och högerorienterade framträ
der också tydligt när man studerar en sådan fråga som om man anser att skillna
derna i levnadsvillkor är för stora eller för små i Sverige (Tabell 5). Här har en re
dan stor procentdifferens mellan vänster och höger ökat från 36 procentenheters 
skillnad 1993 till 55 fyra år senare med avseende på om man anser att skillnaderna 
i levnadsvillkor är för stora samtidigt som de vänsterorienterades uppfattning blivit 
mycket markerad. 1993 ansåg 71 procent av de vänsterorienterade att skillnaderna 
i levnadsvillkor var för stora, 1997 hade denna uppfattning ökat till 89 procent.

Något anmärkningsvärt är att mer än en fjärdedel av de högerorienterade 1997 
ansåg att skillnaderna i levnadsvillkor var för små. Lägger vi till den grupp som

130 SOCIOLOGISK FORSKNING 1 /9 9



Tabell 4: Politisk åsiktsorientering (index) efter klassidentitet 1993 och 1997. Procent.

Arbetar- Medel- Indlfférenta Alla
klassid klassld

År -93 -97 -93 -97 -93 -97 -93 -97

Vänster 51 55 36 31 27 35 39 39
Mitt 36 35 32 33 38 29 34 33
Höger 12 11 32 36 36 36 27 29

(n) 185 266 316 486 135 161 636 913

Eta 1993 = 0,23; eta 1997 = 0 ,27

Tabell 5: Uppfattning om skillnaderna i levnadsvillkor är för stora eller 
för sm å efter politisk åsiktsorientering (index) 1993  och 1997. Procent.

Vänster- M itt- Höger
orientering emellan orientering

År -93 -97 -93 -97 -93 -97

För stora skillnader 71 89 55 70 35 34
Lagom 21 7 34 20 47 29
För sm å skillnader 4 3 6 4 13 27
Vet ej 4 2 5 6 4 10

(n) 534 352 405 301 358 260

Eta 1993 = 0,24; 1997 = 0 ,45

hade uppfattningen att skillnaderna var lagom får vi en andel klart över hälften av 
de högerorienterade som hyser en uppfattning som innebär att man accepterar 
klassamhällets ojämlikhetseffekter (även om de högerorienterade själva knappast 
skulle tolka förhållandena i sådana termer).

Den ökande klass- och åsiktspolariseringen i 90-talets Sverige framträder än tydli
gare om man studerar medborgarnas klassmedvetande (Tabell 6), som är en nyska
pad variabel konstruerad av variablerna klassidentitet och politisk åsiktsoriente
ring.7 Avståndet mellan industriarbetare och högre tjänstemän, som var stort redan 
1993, ökar kraftigt. Industriarbetarnas arbetarmedvetande ökar med hela 19 
procentenheter medan de högre tjänstemännens medelklassmedvetande ökar med 
12. Samtidigt sjunker också industriarbetarnas ”felaktiga” medvetande, dvs
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Tabell 6: Klassmedvetande (= klassidentitet + åsiktsorientering) 
1993  och 1997 efter arbetslivsposition. Procent.

Industri
arbetare

Tjänste-
arbetare

Lägre
tjänstem.

Mellan
tjänstem.

Högre
tjänstem.

Företag/
jordbruk

[Alla]

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

Arbetarmedv 44 63 37 46 21 18 16 9 3 4 10 11 26 27
Oklart medv 18 14 21 19 22 20 22 26 28 18 24 14 22 20
Medelklmedv 24 14 26 20 30 49 39 45 45 57 36 44 32 37
Indifferent 15 9 15 16 27 12 23 20 24 22 29 32 21 17

(n) 123 151 164 186 92 114 103 219 71 139 58 57 611 866

Eta 1993  = 0,26; 1997 = 0,44.

medelklassmedvetande, med 10 procentenheter. De högre tjänstemännens redan 
låga nivå på ”felaktigt” medvetande förändras däremot inte.

Den kanske intressantaste förändringen svarar de lägre tjänstemännen för. Deras 
oklara position mellan arbetarklass och medelklass -  tidigare ofta närmare arbetar
klassen -  verkar ha klarnat eftersom de ökar sitt medelklassmedvetande allra mest 
med 19 procentenheter och hamnar på den näst högst högsta nivån av medelklass
medvetande. Detta närmande till den övriga medelklassen sker alltså i en arbets
marknadssituation där de lägre tjänstemännen varit den kanske mest utsatta tjän
stemannagruppen -  en något oväntad utveckling som ändå gör att det åter kanske 
är befogat att säga att klassgränsen mellan arbetarklass och medelklass går vid 
kontorsdörren, åtminstone i symbolisk och subjektiv mening.

Den samlade effekten av arbetslivsposition ökar närmast dramatiskt (eta ökar 
från 0,26 till 0,44) vilket bara ytterligare understryker den ökade betydelsen av 
klass.

Ingenting i de här redovisade analyserna av det nya datamaterialet visar på någon 
uppluckring av klassamhället och dess effekter på människors attityder och ideolo
giska orienteringar. Nittiotalet ser tvärtom ut som om klassamhället gjort en 
mycket stark återkomst även i det avseendet.

Klassröstande
Klassröstandet har på samma sätt som arbetarklassidentiteten minskat eller försva
gats från 50-talet. Men -  här är det inte i första hand arbetarklassens förändrade 
värderingar som är orsaken utan medelklassens. Klassröstande mäts ju normalt
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med det s k Alfords index som helt enkelt är procentskillnaden mellan arbetarklas
sens socialiströstande och medelklassens. Om arbetarklassens socialiströstande är 
oförändrat eller svagt minskande och medelklassens starkt ökande får vi som resul
tat ett minskat klassröstande. Detta är också vad som har hänt och orsakerna till 
detta är antagligen främst två:

-  Den sociala mobiliteten: medelklasspersoner med arbetarklassbakgrund fortsät
ter att rösta med utgångspunkt i föräldrarnas klass och de upplevelser man hade 
under uppväxten.

-  Socialdemokratins politik som under lång tid och i allt högre grad försökt vinna 
röster från medelklassen.

Om man betraktar socialistsympatierna i det här redovisade datamaterialet uti
från ett klassröstningsperspektiv med hänsyn till såväl klassidentitet som social mo
bilitet får man en del intressanta resultat (Tabell 7). Här ser vi stora skillnader i 
klassröstning mellan stabil arbetarklass med arbetaridentitet och stabil medelklass 
med medelklassidentitet. För dessa klassmässigt stabila individer uppvisar klassrö- 
standet en nivå som man får gå långt tillbaka i tiden för att återfinna. Vi kan också 
se att tendenserna är i stort sett likadana både 1993 och 1997, men att nivån på 
socialistsympatierna var lägre 1997 än 1993. Detta beror naturligtvis på att det po
litiska opinionsläget var helt annorlunda hösten 1993 än hösten 1997.8

Klassröstandet är lägre för alla andra kategorier än de som i både subjektiv och 
objektiv mening är klassmässigt stabila. För en alldeles speciell kategori jämförelse 
får vi t o m en negativ klassröstningskoefficient både 1993 och 1997. Det är när vi 
jämför de nedåtmobila (dvs som rört sig från medelklass till arbetarklass) som har 
en medelklassidentitet med de uppåtmobila (dvs som rört sig från arbetarklass till 
medelklass) som har en arbetarklassidentitet. Här kan man säga att klassbakgrun
den i subjektiv mening är viktigare än den egna klasstillhörigheten och kanske t o m att 
detta gäller speciellt för de uppåtmobila med tanke på deras höga nivå av socialist
sympatier. Alldeles klart är i alla fall att både klassbakgrund, social mobilitet och 
klassidentitet kan bidra till förståelsen av det minskade klassröstandet mätt på det 
vanliga sättet.

En aspekt på klassröstandet som inte är så vanligt förekommande är att beräkna 
det s k relativa klassröstandet, en metod som förespråkas av bl a Marshall m fl 
(1988). Här har vi hittills bara talat om det absoluta klassröstandet när vi jämfört 
procentandelen socialister i de olika kategorierna. Dessa procentandelar påverkas 
av hur materialet är fördelat i övrigt (t ex andelen som sympatiserar med andra 
partier och andelen osäkra) och kan därför ge missvisande resultat. Om man bara 
jämför de kategorier som man direkt är intresserad av kan man i stället beräkna
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Tabell 7: Andel socialister bland dem som uppgivit partisympati hösten 1993 
resp hösten 1997 efter social mobilitet och klassidentitet. Procent.

Socialister
1993

Socialister
1997

(n)
1993

(n)
1997

Stabil arbetarklass Arbetarklassidentitet 93 84 55 119
Medelklassidentitet 90 64 41 33
Indifferenta 64 54 14 13

Nedåtmobila Arbetarklassidentitet 78 67 55 66
Medelklassidentitet 56 38 43 45
Indifferenta 56 38 16 24

Uppåtmobila Arbetarklassidentitet 68 87 25 30
Medelklassidentitet 62 53 39 80
Indifferenta 50 35 16 20

Stabil medelklass Arbetarklassidentitet 75 57 55 30
M edelklassidentitet 31 26 41 229
Indifferenta 30 23 14 75

Klassröstningsindex 1993 (= procentdifferens mellan socialistsympatisörer i 
arbetarklassen respektive medelklassen) för vissa kategorijämförelser:
1. Stabil arbetarkl/arbetarklassid -  stabil m edelkl/medelklassid = 93  -  31 = +62
2. Nedåtmobila/arbetarklassid -  uppåtm obila/medelklassid = 78 -  62 = +16
3. Nedåtmobila/medelklassid -  uppåtm obila/arbetarklassid = 56 -  68 = -1 2
4. Stabil arbetarkl/medelklassid -  stabil medelkl/arbetarklassid = 90  -  75 = +15 
Genomsnittlig klassröstning = +36

Klassröstningsindex 1997 (som ovan)
1. Stabil arbetarkl/arbetarklassid -  stabil m edelkl/medelklassid = 84  -  26 = +58
2. Nedåtmobila/arbetarklassid -  uppåtmobila/medelklassid = 67 -  53 = +14
3. Nedåtmobila/medelklassid -  uppåtm obila/arbetarklassid = 38 -  87 = -49
4. Stabil arbetarkl/medelklassid -  stabil medelkl/arbetarklassid = 64  -  57 = +7 
Genomsnittlig klassröstning = +31

Anm: De som inte uppgivit partisympati, dvs svarat vet ej, inget parti eller annat parti än riksdagspartie
rna är ej medtagna. (Miljöpartiet alltså exkluderade 1993, men ingår som icke-socialistisk sympati 
1997.) Detta för att kunna få e tt motsvarande mått på klassröstning som används av valforskarna. Den 
genomsnittliga andelen socialister blev dock på detta sä tt relativt hög på grund av opinionsläget hösten 
1993. Källor: som tidigare

odds, dvs chansen för t ex arbetare att rösta socialistiskt jämfört med borgerligt, 
och motsvarande odds för medelklassen. Om man sedan beräknar kvoten mellan 
dessa chanser får vi s k oddskvoter. Dessa oddskvoter uttrycker då hur mycket hö
gre chansen är för att en arbetare skall rösta socialistiskt jämfört med en medel
klassperson.

Mätt på detta sätt har även det relativa klassröstandet minskat något mellan 
1993 och 1997 när man jämför hela arbetarklassen med hela medelklassen, odds
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kvoten har sjunkit från 5,3 till 4,0. 1993 var det alltså 5,3 gånger vanligare att en 
arbetare uppvisade socialistsympatier än att en medelklassperson gjorde det; 1997 
hade detta minskat till att bli 4 gånger vanligare. Fortfarande var det dock mycket 
vanligare att uttrycka socialistsympatier i arbetarklassen än i medelklassen. En jäm
förelse mellan industriarbetare och högre tjänstemän visar att oddskvoten var näs
tan oförändrad 1997 jämfört med 1993: det var 7,8 gånger resp 7,7 gånger vanli
gare med socialistsympatier bland industriarbetarna jämfört med de högre tjänste
männen.

I det här sammanhanget är det dock av än större intresse att se vad klassidentite
ten har för betydelse. Jämför man individer i arbetarklassen som har en arbetar- 
identitet med individer i medelklassen som har en medelklassidentitet får vi mycket 
höga oddskvoter som dessutom verkar öka. I början av 90-talet var det 9,3 gånger 
vanligare med socialistsympatier bland arbetare med arbetaridentitet än bland me
delklasspersoner med medelklassidentitet. I slutet av 90-talet har denna oddskvot 
stigit till 9,6. Bland svenska medborgare som uttrycker de ”rätta” klasskänslorna 
är alltså klassröstning (eller som det här egentligen handlar om: klassbaserade par
tisympatier) något mycket påtagligt, och föga talar för att detta skulle försvagas 
med tanke på de data som här presenterats. Klassröstning ser alltså inte ut att till
höra en svunnen tid, även om ledande politiska sociologer som Clark och Lipset 
(1991) hävdat detta.

Om man skulle sammanfatta de tendenser till förändringar från 1993 till 1997 
som framkommit i denna artikel (och även andra gjorda analyser som ej redovisats 
här) med hjälp av en utvidgad modell baserad på den tidigare presenterade bilden 
över hur påverkan går från klass över klassidentitet (alt klassmedvetande) till parti
sympatier kan det presenteras på följande sätt:

Vad som tycks ske är att en tidigare relativt stark direkt påverkan från klass till 
partisympati, här speciellt socialistsympatier, förändras till att bli en indirekt påver-

Figur 1: Klass och klassidentitets påverkan på socialistsympatier. Förändringstendenser 1993-97.
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kan över klassidentiteten. Det starkt ökande sambandet mellan klass och klass
identitet är här den viktigaste orsaken, och frågan är vad t ex de svenska partierna 
gör för att fånga upp och motsvara denna nygamla bild av det svenska klas
samhället -  varken klasser eller klasskänslor förefaller vara i något upplösningstill
stånd.

Avslutande kommentar
I den ständigt pågående debatten om samhällsklassernas vara eller inte kan man 
rimligen inte komma förbi att klasser och klasskillnader faktiskt finns och spelar en 
viktig roll. Detta tycks också medborgarna mena, inte minst genom att så starkt 
uppge uppfattningen att samhällsklasser finns och i så relativt hög grad anse sig 
själva tillhöra en klass.

Den fram till nittiotalet försvagade klassidentifieringen i arbetarklassen skulle ha 
kunnat ses som ett möjligt stöd för tesen om ”klassernas död”, men redan innan 
det möjliga trendbrott till ökande arbetarklassidentitet som redovisats i den här ar
tikeln kunde man även i den förra undersökningen från 1993 finna betydande och 
systematiska klasskillnader både i fråga om klassidentitet och i politiskt-ideologiska 
idéer och föreställningar som är nära knutna till denna.

Om den ökade klassidentiteten i arbetarklassen verkligen innebär ett trendbrott 
så är det snarare fråga om förstärkta (eller cementerade) klasskillnader när det gäl
ler andra klassrelaterade attityder och värderingar. Klassmässiga fördelnings- och 
inkomstskillnader må ha minskat fram till början av nittiotalet, men försvann ald
rig och förefaller nu ha ökat igen. För att kunna avgöra om det verkligen handlar 
om ett trendbrott i fråga om arbetarklassidentitetens utveckling måste det emeller
tid till ytterligare minst en mätning utförd på samma sätt.

I takt med nittiotalets urholkning av välfärden ser det ut som om arbetarklassens 
medlemmar åter är mera beredda att erkänna att de tillhör arbetarklassen och inte 
någon diffus medelklass. Om arbetarklassen tidigare möjligen trodde att välfärds- 
utvecklingen hade gjort eller skulle kunna göra de flesta till ”klassresenärer” i sub
jektiv mening så förefaller denna förhoppning numera ha tappat mycket av sin att
raktionskraft. ■
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Noter
*En starkt förkortad och förenklad version av denna arti
kel publicerades i Tiden nr 3 1998  med en annan rubrik 
(”Arbetarmedvetandet återvänder”) sa tt av Tiden.

1 Den m o d ern e  a m e rik an sk e  k la ss fo rsk a re n  och 
marxistiske teoretikern Wright (1989 och 1997) har fram
fört en liknande uppfattning om klassidentifikation som 
Segerstedt. Wright menar att klassidentiteten på sam m a 
sä tt som andra centrala identiteter (t ex religiösa och 
etniska) kan forma hela ens uppfattning om vad som är 
viktigt i livet.

2 Vissa, bl a Westholm (1991), m enar att partisympatier
na även kan påverka klassidentiteten, dvs a tt kausal- 
ordningen kan vara omvänd. Se Cigéhn & Johansson (a 
a, kap 5) för en analys av denna problematik.

3 Valundersökningarnas frågemetod från 1968 och framåt 
innebär att man börjar med att fråga om intervjupersonen 
räknar sig till någon sam hällklass och vilken klass perso
nen i så  fall tänker på om svaret är ja. I de fall svaret är 
nekande ges följdfrågan om personen anser sig tillhöra 
arbetar-eller m edelklassen. Genom denna metod menar 
man sig fånga in en stark klassidentitet (den spontant 
uppgivna) respektive en svag klassidentitet (via den fasta 
följdfrågan). Metoden innebär i viss mening att man "maxi
merar” möjligheten att fånga in en klassidentitet hos inter
vjupersonerna. För en närmare beskrivning av frågemeto- 
den, s e  Oskarsson a a, sid 114-115. Den starka eller 
spontant uppgivna klassidentiteten i valundersökningarna 
kan d e lv is  s ä g a s  m o tsv a ra  den  ö p p n a  fråg an  i 
Katrineholmsundersökningarna och i Klassidentitet -93.

4 Det finns heller ingen anledning att m isstänka att resul
ta ten  för den fasta  frågan från Klassidentitet -93  skulle 
vara osäkra på grund av en halverad svarandegrupp. Om 
vi enbart hade använt den fasta  frågan skulle resultaten 
för hela svarandegruppen med stor sannolikhet ha se tt 
ut som i den halva som nu fick den fasta  frågan. Fördel
ningen av de två frågetyperna skedde slumpmässigt inom 
ramen för hela det stora urvalet (nettourval 1988  indivi
der med 1519  svarande). Det var alltså inte fråga om två 
olika urval.

5 Datainsamlingen för K lassidentitet-9 3 gjordes senhös
ten 1993  som en datoriserad telefonintervju (DATI) av 
SCB med e tt lika s to rt urval men med en bättre svars
frekvens på 76 ,4  procent. Se även Cigéhn & Johansson 
a a för bortfallsanalys m m.

6 Åsiktsorienteringsindexet är baserat på fyra frågor med 
likartad konstruktion: ”1 den politiska debatten har fram
förts förslaget a tt...” varpå följde delfrågorna: ”minska 
den offentliga sektorn”, ”sa ts a  på privat företagsam het 
och m arknadsekonomi”, ”sa tsa  på privat sjukvård” sam t 
”minska inkom stskillnaderna”. Svarsalternativen som 
gavs till varje delfråga var ”mycket bra förslag”, ”ganska

bra förslag", "varken bra eller dåligt förslag”, "ganska 
dåligt förslag”, "mycket dåligt förslag” sam t ”vet e j”. För 
att få beteckningen vänsterorienterad krävdes minst två 
vänstersvar och högst e tt högersvar och det omvända 
gällde för a tt få beteckningen högerorienterad. För mitt
gruppen gällde att ha minst tre neutrala svar (”varken 
bra eller dåligt”) eller två höger- och två vänstersvar. "Vet 
ej ”-svaren exkluderades.

7 Utgångspunkten och det primära vid konstruktionen av 
variabeln klassm edvetande är klassidentiteten och till 
denna kopplas sedan åsiktsorienteringen på följande sätt: 
för a tt få beteckningen arbetarm edveten krävs a tt man 
förutom en arbetaridentitet antingen är vänsteroriente
rad eller intar en mittposition, för att få beteckningen 
m edelk lassm edveten  krävs förutom en m edelk lass
identitet a tt man är högerorienterad eller intar en mitt
position. För att bli placerad i katergorin "oklart medve
tande” har man antingen uppgett en arbetaridentitet och 
uppvisar högeråsikter eller uppgett en medelklassidentitet 
och uppvisar vänsteråsikter. De indifferenta är helt en
kelt de som inte säger sig tillhöra någon klass vare sig 
de har höger- eller vänsteråsikter. Denna konstruktion 
kan naturligtvis diskuteras. Man skulle t ex även kunna 
skapa kategorierna starkt och svagt klassm edvetande, 
men då ökar antalet kategorier och även överskådligheten.
I Klassidentitet -97  har 61  procent av de arbetarmedvetna 
vänsteråsik ter och skulle kunna säg as  ha e tt stark t 
arbetarmedvetande, medan 52 procent av de medelklass
medvetna har högeråsikter och skulle alltså på motsva
rande s ä t t  kunna s ä g a s  ha e tt  s ta rk t m ed e lk lass
medvetande.

8 Det är mycket som talar för a tt medborgarnas åsikter i 
välfärdspolitiska frågor, och därmed deras politiska åsikts- 
orientering, är stabilare än deras parti sympatier, se  Svall
fors (1996) analyser av välfärdsopinioner. Detta tyder 
också våra två undersökningar på, särskilt om man be
traktar hela materialen (se marginalfrekvenserna i Tabell 
4). Även om partisym patierna varierar relativt mycket 
under längre tidsperioder tycks de ändå vara stabila un
der kortare tidrymder. Under sam m a period (sept-nov 
1997) som datainsamlingen för Klassidentitet -97  ge
nomfördes gjordes också opinionsmätningar av Sifo och 
Temo (okt -97) sam t SCB:s stora partisympatimätning 
som publicerades i nov 1997 . Fördelningen av parti
sympatier i Klassidentitet-97  överenstämmer mycket väl 
med d e ssa  undersökningar. De skillnader som kunde 
iakttas i förhållande till SCB:s material var en lägre andel 
socialdemokrater och en högre andel osäkra i vårt m ate
rial. Den tydligaste skillnaden i förhållande till Sifos och 
Temos siffror var den högre andelen vänsterpartister i 
vårt material. I fråga om partisympatier speglar uppen
barligen vårt material det politiska opinionsläget hösten 
1997 på e tt lika bra sä tt som andra mätningar utförda 
vid ungefär sam m a tidpunkt. De skillnader som ändå 
fanns kan mycket väl (framför allt i förhållande till SCB:s 
material) bero på att i vår undersökning inte deltog några 
ålderspensionärer.
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ABSTRACT

Class identity at the end of the century
GÖRAN CIGÉHN

There has been a long term decline in working class identity in Sweden since the fif
ties, but now, in the late nineties, there has been a strong shift upwards. This can be 
seen in two Swedish survey data sets from 1993 and 1997. Data also show a wide
ning gap between classes regarding class identity and other class related beliefs and 
opinions. These findings can be interpreted as an increasing class polarization con
cerning ideological orientations. Former strong associations between class and such 
orientations have become even stronger.

Class voting has weakened in absolute terms (i.e. using the Alford index) when 
comparing the working and middle classes. However, if you control for class iden
tity there is a remarkably strong class voting tendency when using odds ratios as a 
measure of relative class voting.

Class voting is also highly dependent on class origin. Workers with working class 
origin and working class identity have a very pronounced tendency to support so
cialist parties compared to their middle class opposites. Such a comparison gives an 
unusually high score on the Alford index.

The idea of ”the death of class” can find no support in these findings, on the con
trary the class society seems to hold a real firm grasp of its citizens.

SOCIOLOGISK FORSKNING 1 /9 9  139


