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Abstrakt 
 
Uppsatsens syfte var att förklara varför arbetarklassen är sjuka-
re än andra yrkesverksamma grupper med hjälp av Marx och 
Webers teorier. Forskningsfrågan formulerades såhär: Går det 
att använda Karl Marx och Max Webers teorier för att förklara 
det faktum att arbetarklassen är mer drabbade av ohälsa än öv-
riga klasser? Studien gjordes uteslutande utifrån litteratur som 
behandlade ämnena klass och ohälsa. Marx och Webers teorier 
hämtades från översättningar av originalkällor. Materialet ana-
lyserades sedan under tre rubriker: ”arbetet”, ”företaget” och 
”samhället”. Analysen visade att trots att det gått mer än ett se-
kel sedan Marx och Webers teorier skrevs så bär deras teorier 
när ett samtida fenomen ska förklaras. Användningen av de 
båda teorierna tillsammans gav en möjlighet att se på klasspo-
sitionens samband med ohälsan utifrån flera perspektiv. Det 
som visade sig ha störst betydelse för att arbetarklassen blir 
sjukare blir med Marx och Webers teorier exploateringen av 
arbetarna, arbetsdelningen och övergången till det målrationel-
la tänkandet. I analysen drogs paralleller mellan mervärdesteo-
rin och utvecklandet av nya sektorer under 1900-talet, mellan 
rationaliseringen och den finansiella marknadens utveckling m 
m. 
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1. Inledning 
Drivkraften bakom det här uppsatsarbetet var att titta närmare på den ojämlikhet som, trots 

decennier av utjämningspolitik, finns mellan klasserna i dagens Sverige. Ojämlikhet definie-

ras av sociologen Charles Tilly som ”…olika fördelning av tillgångar mellan individer, kate-

gorier och grupper, eller större enheter som länder. Tillgångarna kan vara av två slag (…) 

autonoma (som har mening i och för sig själva) och sådana som är relativa, som bara har en 

mening i jämförelse med vad andra har. Hälsa och bostadsutrymme är exempel på det första, 

prestige och makt är exempel på det andra.” (Sunesson, 2002, s.330). Den här uppsatsen 

handlar om varför arbetarklassen drabbas hårdast av ohälsa. Det för att vi som skrivit den här 

uppsatsen ser ohälsan som ett tydligt symptom på ojämlikheten mellan klasserna. Problemati-

ken analyseras ur ett samhällsperspektiv vilket motiveras med hjälp av Tilly som menar att 

ojämlikhet inte ska ses som individuellt i sin yttring och inte ska förklaras med individegen-

skaper eller individuella beslut (Sunesson, 2002, s. 332).  

   Det finns många olika sätt att förklara hur människor påverkas av samhället och hur männi-

skor påverkar samhället. Två av de största tänkarna på området är Karl Marx och Max Weber. 

De har båda skrivit mängder med texter som behandlar varför samhället ser ur som det gör, 

vad som driver människors handlande och vad olika samhälleliga tendenser har för effekter på 

människorna. Många är de som använt sig av deras teorier för att förklara olika samhällsfe-

nomen. Detta är intressant eftersom de skrev sina teorier på 1800-talet respektive början på 

1900-talet. I dag är vi inne på 2000-talet och Marx och Weber används fortfarande. Det trots 

att samhället har genomgått stora förändringar. Några exempel är urbaniseringen och utveck-

lingen av tekniken. Vidare har utbildningsnivån har höjts och idag arbetar många människor 

inom sektorer och med arbetsuppgifter som inte existerade när Marx och Weber skrev sina 

teorier Automatiseringen har medfört att de tyngsta arbetena har försvunnit och att en alltmer 

kvalificerad arbetarkraft efterfrågas. Vidare har andelen tjänstemannayrken ökat p.g.a. företa-

gens ökade behov av anställda som sköter administration och organisering. (Roos, 2000).   

   Vid genomgången av tidigare forskning kring klass och ohälsa hittades inte någon forskning 

som analyserat varför arbetarklassen drabbas hårdare av ohälsa med hjälp av Marx och We-

ber. Nyfikenhet väcktes om hur en sådan analys skulle bli och på vilket sätt de två samhällste-

oretikerna skulle kunna ge olika förklaringsmodeller. Hur håller de för att förklara en ojämlik 

hälsa i vår samtid?  
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1.1 Syfte och problemställning 
Såväl inom forskningen som i det praktiska sociala arbetet är det relevant att ha kunskap om 

mekanismer som hör samman med hur människorna mår och också att ha en medvetenhet om 

hur människors förutsättningar i samhället kan skilja sig åt. Som socionom är det är viktigt att 

kunna se på sociala problem från olika perspektiv. Idag ägnas det sociala arbetet till stor del åt 

ett individfokuserat arbete, varför det är av vikt att lyfta det strukturella perspektivet.  

   Syftet med den här uppsatsen är att använda klassisk samhällsteori för att förklara det fak-

tum att arbetarklassen är mer drabbade av ohälsa än övriga klasser. Utifrån detta har forsk-

ningsfrågan formulerats så här: 

Går det att använda Karl Marx och Max Webers teorier för att förklara det faktum att arbetar-

klassen är mer drabbade av ohälsa än övriga klasser? 

 

1.1.1 Underfrågeställningar 

De frågeställningar som undersöks för att få svar på den övergripande forskningsfrågan är 

följande: 

Lägger rationaliseringstendensen i samhället grunden till ojämlikheten mellan klasserna och 

till att hälsa är en klassfråga? 

Är det exploateringen av arbetskraften som leder till den ojämlika hälsan och kan ett kapitalis-

tiskt samhälle någonsin leda till jämlikhet mellan klasserna på det området?  

Hur passar Marx och Webers teorier in i dagens samhälle? 

 

1.2 Kort sammanfattning av uppsatsarbetet  
En stor del av uppsatsens arbete ägnades åt att kartlägga teorier, begrepp och litteratur. Efter 

noggranna övervägningar bestämdes att uppsatsen skulle behandla arbetsrelaterad ohälsa och 

då främst två av de största folksjukdomarna vi har i Sverige idag, nämligen hjärt- och kärl-

sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. Dessa två är också de sjukdomar som främst lyfts 

i analysen. Empirin består av rapporter och annan litteratur som behandlar klass och ohälsa, 

arbetsrelaterad sjukdom samt arbetsmiljöförhållanden i Sverige idag. Eftersom hela frågan i 

grunden handlar om att undersöka ojämlikhet mellan klasserna presenteras ett flertal klassde-

finitioner. Olika delar av uppsatsen kräver medvetenhet om olika definitioner och framförallt i 

analysarbetet sammankopplas olika klassdefinitioner.  När det gäller teorierna har Marx syn 

på det exploaterande lönearbetet och Webers tankar om rationaliseringen valts ut. Uppsatsar-

betet innebar en mängd avgränsningar. För information om dessa se under respektive avsnitt. 
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2. Metod 
Det här är en uteslutande teoretisk uppsats som går ut på att inte bara beskriva utan också för-

klara bakgrunden till ett samhällsproblem. Ansatsen i denna uppsats är teoriprövande. Därmed 

sätts teorin i fokus, snarare än ”fallet” som undersöks. När en teoriprövning utförs kan finnas 

goda förutsättningar för generaliserbarhet av resultatet förutsatt att teorin kan förklara även 

andra fall som inte ingår i undersökningen. ”När vi håller på med teoriprövande undersök-

ningar är det av stor vikt huruvida teorin i fråga har något att säga också om de fall som inte 

ingår i undersökningen, det vill säga i vilken utsträckning som resultatet kan generaliseras till 

andra fall” (Esaiasson m fl., 2003, s. 98). Tanken bakom uppsatsen är att ohälsan i arbetar-

klassen endast är ett av flera symptom på ojämlikhet mellan klasserna. Med andra ord var 

förhoppningen att resultatet i uppsatsen ska kunna generaliseras till att gälla även andra socia-

la problem som tyder på ojämlikhet.  

Studien bygger helt på litteratur. Inga enkäter, intervjuer eller observationer gjordes i detta 

uppsatsarbete. Med syftet att pröva Marx och Webers teorier hade det varit fullt möjligt att 

välja en kvalitativ eller kvantitativ metod. De valdes dock bort då den forskning som fanns 

kring ohälsa och klass var fullt tillräcklig och ej motiverade till ytterligare en studie. Esaias-

son m fl menar att ett forskningsproblem måste ha inomvetenskaplig relevans och att problem 

uppstår inomvetenskapligt när en ”lucka” finns inom ramen för tidigare studier (2003, kap. 2). 

Det saknades i genomgången av tidigare forskning ett samhällsteoretiskt perspektiv på den 

ojämlika hälsan, vilket motiverade att utifrån en litteraturstudie applicera samhällsteorier på 

problemet och se vad en sådan analys medför.  

 

Alla definitioner och presentationer av de begrepp och teorier som används i denna studie 

gjordes utifrån litteratur på området. Definitionen av ohälsa krävde ett långt resonemang var-

för det placerades i ett eget kapitel där också tidigare forskning på området presenteras. Mate-

rialet om klassbegrepp och teorierna hämtades i första hand från originalkällorna, men i vissa 

fall kompletterades det med sekundärlitteratur. Under rubrikerna ”Arbetarklassen och ohäl-

san”, ”Klassbegrepp” och ”Presentation av teorierna” redogörs för hur avgränsningsprocessen 

inom respektive område gått till.  

 

När relevant litteratur söktes till empirin användes såväl manuell som datorbaserad sökning 

(Backman, 1998, kap. 15). Kombinationen klass och ohälsa användes vid den datorbaserade 

6 



sökningen. Eftersom denna rapport har en samhällsvetenskaplig utgångspunkt valdes tidigt 

bort litteratur inom medicinskforskningen och studier med psykologiska förklaringar till ohäl-

san. Utifrån begränsningen till att ägna uppsatsen åt arbetsrelaterade ohälsa så har arbetsrela-

terad ohälsa också varit ett sökord. Empirin om arbetarklassen och ohälsan har till stor del 

byggt på rapporter från olika statliga verk. Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket har varit 

centrala, likväl har Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Statistiska Centralbyrån haft bety-

delse för insamlandet av empirin. Litteratur söktes också på manuell väg, genom att leta på 

bibliotek och titta i referenslistor till böcker och rapporter. 

 

För att systematisera empirin och teorin bearbetades materialet utifrån tre områden: arbetet, 

företaget och samhället. Det för att sjukdom orsakad av arbete ska kunna analyseras på olika 

nivåer. I analysavsnittet presenteras analysen under dessa tre rubriker.  

 

2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Att göra en analys som bygger på teorier från ett annat sekel medför alltid risker för feltolk-

ningar och missförstånd. Förhållandet mellan en klassisk tänkare och dagens verklighet byg-

ger på de likheter och skillnader som finns i respektive verklighet, och på de möjligheter som 

finns att utifrån en jämförelse mellan klassikerns samtid och vår nutid se vilka relevanta frå-

gor som kan vara gemensamma. Ju längre tidsavstånd som råder mellan läsarens och klassi-

kern, desto viktigare är skillnaden mellan klassikerns och läsarens olika kontexter (Boglind m 

fl, 2003, s. 22). Den mest uppenbara risken när man analyserar ett samtida fenomen med hjälp 

av klassisk teori är att man tillskriver klassikern uppfattningar han aldrig haft och söker efter 

analyser han aldrig gjort. En tillämpning av klassiska teorier på samtida fenomen innebär all-

tid en tolkning vilket gör att ett resultat alltid går att ifrågasätta. Ett sätt att så långt som möj-

ligt komma ifrån feltolkningar är att undvika sekundärkällor i läsning av klassiker. I det här 

uppsatsarbetet har därför teorierna lästs och hämtats från översättningar av originalkällorna. 

Viss sekundärlitteratur har ändå lästs för att kunna kontrollera om fler tolkat texten på samma 

sätt eftersom språk och sammanhang inte alltid varit så lätt att förstå. 

 

När det gäller användningen av begreppen “ohälsa” och ”klass” har också där definitionerna 

och avgränsningarna gjorts ifrån källor som bedömts som pålitliga. Litteratur och forskning på 

området valdes utifrån kriteriet att den ska vara utförd i enlighet med vetenskaplig metod. 

Med andra ord innebär en eventuell kritik mot begreppsanvändningen i stort sett det samma 

som en kritik mot källorna. För att motverka funderingar kring motiv bakom val av begrepp 
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finns redogörelse för dem i direkt anknytning till respektive avsnitt. I varje del finns också 

referenser till originalkällorna varför det är lätt att undersöka om uppsatsens användning av 

begreppen överensstämmer med ursprungskällornas. Detsamma gäller empirin om ohälsans 

koppling till arbetarklassen. Då den är hämtad från forskningsrapporter och litteratur av er-

kända forskare innebär ett ifrågasättande av uppsatsens empiri också ett ifrågasättande av 

denna forskning. Också där finns förstås möjligheten att undersöka empirins riktighet genom 

att gå till källorna som finns noga återgivna i referenssystemet. 

 

De avgränsningar som gjordes av materialet kan stöta på en del validitetsproblem. Eftersom 

frågeställningen går ut på att förklara arbetarklassens ohälsa men analysen främst utgår från 

att se på två sjukdomar går det att ifrågasätta om det som undersöks verkligen är det som en-

ligt frågeställningen ska undersökas. Valet att främst se till två sjukdomar gjordes efter nog-

granna överväganden som finns beskrivna i avsnittet om Arbetarklassen och ohälsan.  

 

I analysen fördes sedan de olika begreppen och teorierna samman. Hur teorierna används för 

att förklara varför arbetarklassen drabbas hårdare av ohälsa går naturligtvis att ifrågasätta. 

Som redan nämnts här ovanför innebär alltid tolkningar av äldre teorier ett visst mått av risk-

tagande. Det går aldrig helt att undvika att analysen färgas av den som skriver. De delar där 

teorierna inte har raka kopplingar till samtiden behandlas därför i mer resonerande ordalag 

medan de stycken som är direkt tagna från teorierna framförs med avslutande referenshänvis-

ning. Avgränsningarna som gjordes av begreppen som användes ledde till att de slutsatser 

som dras ändå torde ha hög grad av tillförlitlighet. 

 

Eftersom materialet till den här uppsatsen hämtats från många undersökningar om arbetar-

klassen och ohälsan och inte utgått från enstaka personers upplevelser är möjligheten till ge-

neraliserbarhet god.  

 

 

3. Arbetarklassen och ohälsan 
3.1 Ohälsans komponenter 
Den här uppsatsen avgränsas till att handla om dem som innehar ett lönearbete och den ohälsa 

som följer av arbetets art. Den behandlar inte de skillnader i hälsa som orsakas av att befinna 

8 



sig utanför arbetsmarknaden (för forskning kring detta se t ex Härenstam, A., Lindbladh, E., 

Lundberg, U. & Starrin, B., 1999). 

    Klasskillnader i ohälsan kan till viss del förklaras utifrån levnadsvanor. Konsumtion av 

tobak, alkohol och fett är tre konkreta faktorer som har inverkan på vår hälsa och som skiljer 

sig åt mellan klasserna (Rosén, 1991, s. 144). Anledningen till att levnadsvanor inte undersöks 

i uppsatsen är att de ses som mekanismer som är påverkbara på individnivå. Detsamma går 

inte att säga om arbetsrelaterad ohälsa (Lundberg, 2003, 204-206). Syftet med den här studien 

är inte att undersöka individbaserade mekanismer utan istället att lyfta strukturellt förankrade 

skillnader.  

 

För att kunna beskriva ohälsa behöver man känna till ohälsans komponenter. Undersökning av 

ohälsan kan göras på flera olika sätt. Medellivslängd, dödlighet, dödlighet i specifika sjukdo-

mar, förekomst av specifika sjukdomar, självrapporterad ohälsa samt förekomst av vård för 

specifika sjukdomar är faktorer som används för att mäta ohälsa (Folkhälsoinstitutet, 2003:12 

s. 45.).  I Lundbergs rapport om den ojämlika ohälsan görs en åtskillnad mellan sjukdom och 

sjuklighet. Sjuklighet står där för upplevelsen hos den enskilde, medan sjukdom mer står för 

de medicinska aspekterna och kan definieras som en diagnostiserad sjukdom (Lundberg, 

2000).  

   Att undersöka ojämlikhet i ohälsa skulle kunna göras utifrån alla ovan nämnda aspekter. En 

avgränsning av området ohälsa behövdes alltså. I uppsatsarbetet gjordes avgränsningar främst 

utifrån följande tre kriterier: 1. Uppsatsen skulle behandla diagnostiserade sjukdomar. Alter-

nativet hade varit självskattad hälsa, vilket ansågs ge större problem i reliabilitets- och validi-

tetshänseende. Hur man skattar sin hälsa kan bero på en mängd faktorer. När det gäller läkares 

diagnoser finns ingenting som tyder på att klasstillhörighet påverkar vilken diagnos som 

ställs. 2. Sjukdomarna som behandlades skulle vara utbredda, väl kända och inte ha en om-

tvistad diagnos (såsom till exempel begreppet utbrändhet har). 3. Sjukdomarna skulle ha en 

relation till arbetsmiljön. Det för att det ger ett tydligt incitament på att klassposition har bety-

delse för hälsa även idag då många menar att yrkeslivet förändrats så mycket att det inte går 

att tala om ett klassamhälle. Trots förändringar i arbetslivet är det dock så att vissa arbetare 

fortfarande utsätts för en skadligare arbetsmiljö än andra. Det torde visa på att klyftorna i 

samhället kvarstår trots ett förändrat arbetsliv.   

   De här resonemangen ledde fram till att denna uppsats skulle komma att undersöka arbetsre-

laterad, diagnostiserad ohälsa med utgångspunkt i två av de sjukdomar som i dagens Sverige 

definieras som folksjukdomar.  
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3.2 Tidigare forskning 
Det finns en omfattande forskning kring klass och ohälsa. Forskningen på området är både 

kvalitativ och kvantitativ. Den undersöker bland annat psykosociala, biologiska, psykiska 

orsakssamband med ohälsa och klass. En stor del av forskningen bedrivs av olika statliga 

verk, till exempel Folkhälsoinstitutet, Statistiska centralbyrån, Arbetslivsinstitutet och Ar-

betsmiljöverket. En omfattande forskning om skillnader i hälsa mellan olika grupper och olika 

bakgrundsmekanismer till ojämlikhet i hälsa bedrivs av Chess som står för Centre for Health 

Equity Studies (http://www.chess.su.se/, 2004, 20/11). Statistiska centralbyrån genomför på 

uppdrag av Sveriges Riksdag årligen undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden. 

Undersökningarna är de så kallade ULF –undersökningarna och de ligger till grund för myck-

et av den forskning som bedrivs om befolkningens välfärdsförhållanden. Undersökningarna 

startades 1975 och har omfattat totalt ca 200 000 personer. 

   Rapporterna visar alla på att arbetarklassen drabbas i högre grad av ohälsa än andra yrkes-

verksamma grupper (Välfärdsbokslut för 1990-talet 2001:38 och Folkhälsoinstitutet, 2003:12 

m fl). Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden visar dock att skillna-

derna i ohälsa mellan arbetare och mellanskikt minskat något under senare år, men att dessa 

skillnader huvudsakligen beror på ökande hälsoproblem i mellanskiktet. Det är ”… långt ifrån 

givet att allt högre krav på rationaliseringar och högre lönsamhet på sikt skonar personer i 

på papperet gynnade klasspositioner.” (Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, s. 61).  

 

Syftet med de flesta av rapporterna har varit att kartlägga ohälsan. Frågeställningarna handlar 

om vilka grupper i samhället som lider mer av ohälsa, och vilken typ av ohälsa det rör sig om. 

Vidare undersöks också olika bakomliggande faktorer till klasskillnader i ohälsa. De orsaks-

faktorer som främst lyfts när det gäller arbetarklassens sämre hälsa är att de i högre grad lever 

under sådana förhållanden som innebär sjukdomsrisker. Exempel på detta är ekonomisk svår 

uppväxt, små ekonomiska resurser, tunga arbetsförhållanden, giftig arbetsmiljö, större alko-

holkonsumtion m.m. (Lundberg, 1990, Folkhälsoinstitutet, 2003:12, Diderichsen m fl, 1991). 

 

Än idag skiljer sig hälsan åt mellan olika klasser. Arbetarklassen drabbas mer av sjukdom och 

risken att dö för tidigt är omkring 50 procent högre bland arbetare än för tjänstemän. (Att dö 

för tidigt är ett mått som används inom hälsoforskningen, se t ex Folkhälsorapport 2001). En 

stor del av skillnaderna kan förklaras av olikheter i arbetsmiljön (Lundberg, O., 1990, Folk-
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hälsorapport, 2001, s. 376). ”Det har framkommit några få undantag från det generella 

mönstret att människor i arbetaryrken och vissa lägre tjänstemannayrken har en sämre pro-

gnos vad gäller hälsa och överlevnad än tjänstemän på mellan- och hög nivå. Sådana situa-

tioner är intressanta. Men de verkar inte vara särskilt beständiga över tid. Det generella 

mönstret för klasskillnader i ohälsa och dödlighet förändras endast marginellt eller inte alls. 

Systematiska klasskillnader i arbetsmiljön bidrar sannolikt till denna historiska beständighet 

va gäller klasskillnader i hälsa” (Hemström, 2000, s. 192.). 

 

3.3 Folksjukdomar  
En stor del av forskningen om klass och ohälsa handlar om det som kallas folksjukdomar. Hur 

vanligt ett hälsoproblem är, hur allvarligt det är och om det är så att problemet ökar eller 

minskar är några faktorer som bestämmer om ett hälsoproblem kan ses som en folksjukdom 

eller ej. Hur det fördelar sig i befolkningen och vilka konsekvenser det medför för så väl indi-

vid som samhälle är andra faktorer som spelar in på om ett problem ses som en folksjukdom. 

Hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, cancer, rörelseorganens sjukdomar, skador och allergier 

är de sjukdomar som i dag klassas som svenska folksjukdomar. Från Socialstyrelsen utkom-

mer med jämna mellanrum folkhälsorapporter som följer utvecklingen av folksjukdomarna i 

Sverige (Folkhälsorapport, 2001).  

 

Anledningarna till att vi får folksjukdomar växlar. Det finns en mängd faktorer som spelar in. 

Idag talas det mycket ofta om stress. Stress kan påverka alla våra organ och organsystem. Det 

anses finnas samband mellan stressfyllda livssituationer och så gott som alla våra folksjuk-

domar. Andra anledningar kan vara sådant som levnadsvanor, genetiska orsaker och psykoso-

ciala faktorer. Utöver detta kan man hos flera av folksjukdomarna se ett orsakssamband med 

arbetssituationen. Arbetsmiljöforskningen har visat på en mängd empiriskt fastställda sam-

band mellan människors arbete och medicinska reaktioner (Gustafsson, 1994, s. 273). De 

folksjukdomar som främst anses som arbetsrelaterade är hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk 

ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen (Folkhälsorapport, 2001). I analysavsnittet fokuseras 

på två av dem: hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i rörelseorganen. Motivet till detta är 

att hjärt- och kärlsjukdomar är det ohälsoproblem som orsakar flest dödsfall i Sverige och 

sjukdomar i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och förtidspensione-

ring. Psykisk ohälsa är ett vitt och omtvistat begrepp vilket motiverar till att vi inte närmare 

studerar det i denna uppsats (Folkhälsorapport, 2001). 
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3.3.1 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar nästan hälften av alla dödsfall i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar är 

sjukdomar i hjärtat och blodkärlen. Hit hör sjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall 

(stroke) med flera. Forskning finns om orsaker till dessa sjukdomar och vilka faktorer som 

ökar risken av att drabbas. De mest kända faktorerna är ålder, kön och tobaksanvändning. 

Människor med övervikt, diabetes och bristande socialt nätverk löper också större risker för 

att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. De kroppsliga faktorer som är välkända orsaksförklaringar 

är högt blodtryck och höga blodfetter (Folkhälsorapport, 2001). Dessa orsaker hör till det tra-

ditionella sättet att förklara hjärt- och kärlsjukdomars förekomst. Man ser till individen genom 

att lyfta fram dels faktorer som orsakas av livsstil så som övervikt, rökning, samt att man ser 

till genetiska orsaker så som könstillhörighet.  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar förekommer oftare hos arbetare än hos tjänstemän (Folkhälsorap-

port, 2001). Idag hävdar de allra flesta svenska forskarna att faktorer som rökning, blodfett 

och blodtryck endast delvis kan förklara skillnaden i insjuknande mellan olika yrkesgrupper 

(Gustafsson, 1994, s. 273).  Man ser numera att det finns en koppling mellan hur arbetssitua-

tionen ser ut och förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Ungefär 15 procent av hjärtinfark-

terna i yrkesaktiva åldrar kan vara yrkesrelaterade (Folkhälsorapport, 2001, s. 283). När det 

gäller hjärtinfarkt visar forskningen att ca 2000 insjuknar i arbetsrelaterad hjärtinfarkt per år 

och att av dem så dör ca 1000 (Marklund, 2000, s. 413). ”Antal personer som drabbas av 

hjärtinfarkt orsakad av arbetsmiljöfaktorer är ganska litet om det jämförs t ex med psykiska 

besvär och belastningsrelaterade sjukdomar. Om man däremot beaktar antalet dödsfall torde 

hjärtinfarkt vara en av de dominerande yrkesbetingade sjukdomarna ”(Järvholm, 2000, s.301) 

    

Arbetsrelaterad exponering är något som först under de senaste decennierna lyfts fram som en 

orsak till dessa sjukdomar. Vetenskapligt underlag styrker ett samband mellan hjärt-

kärlsjukdom och följande arbetsrelaterade exponeringar: arsenik, koldisulfid, kolmonoxid, 

nitroföreningar (nitroglycerin, nitroglykol), organiska lösningsmedel, passiv rökning, arbets-

relaterad stress, buller och skiftarbete (Östergren & Rosvall, 2002, s. 161). I en studie av 118 

olika yrkesgrupper konstaterades att yrkesgrupper som arbetade skift och hade monotona ar-

betsuppgifter uppvisade överrisk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa yrken utmärkes av en 

kombination av jäkt och brist på kontroll och utvecklingsmöjligheter i arbetet (Starrin, 1983, 

s. 154-155). ”Kombinationen höga krav och litet beslutsutrymme, ’svarar’ statistiskt för mel-

lan 5 och 10 procent av hjärtinfarkterna hos medelålders arbetande män och för mellan 10 

12 



och 15 procent av hjärtinfarkterna hos arbetande kvinnor” (Folkhälsorapport, 2001). Idag 

konstateras ett samband mellan monotont och stressigt arbete med höga krav och lågt besluts-

utrymme och förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar (Lundberg, I., Theorell, Östlin och 

Hogstedt, 1991, kap.4, Folkhälsorapport, 2001).  

 

Vissa forskare menar att arbetsmiljöns påverkan på dessa sjukdomar har undervärderats och 

att arbetets betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar är ett område där det behövs än mer forsk-

ning (Hallqvist & Reuterwall, 2000, 363-364).  

 

3.3.2 Rörelseorganens sjukdomar 

Rörelseorganen består av skelett, muskler, senor, ledband och ledkapslar. Vanliga besvär i 

dem kan komma från ländrygg, nacke, skuldror, arm/hand, höfter och knän. Orsakerna till 

besvären kommer ofta av inflammation i senfästen, muskelvärk och långvarig spänningsvärk. 

Besvären kan även komma från leder som vid reumatiska sjukdomar eller vid broskförslit-

ning. Konsekvenser av sjukdomar i rörelseorganen blir, förutom smärtor, funktionsnedsätt-

ningar genom att man får svårt att förflytta sig, svårt att bära saker och svårt att gripa tag i 

saker. Dessa konsekvenser medför också ofta en sänkt livskvalitet för dem som drabbas och 

många gånger blir besvären bestående (Folkhälsorapport, 2001, s 106-116).  

 

Sjukdomar i rörelseorganen är den vanligaste typen av självrapporterad långvarig sjukdom. 

Belastningssjukdomar förekommer med runt 250 000 fall per år (Marklund, 2000, s.413). 

Sjukdomar i rörelseorganen står för den övervägande andelen av de sjukdomar som anmäls 

till försäkringskassa som arbetsorsakade. De orsakar få dödsfall, men ligger bakom 45 procent 

av de nybeviljade förtidspensionerna bland kvinnor och en tredjedel av männens (Hansson & 

Westerholm, 2001, Folkhälsorapport, 2001 s. 106-116).  

   Rörelseorganens sjukdomar kan ha flera orsaker. Besvär i rörelseorganen kan dock tydligt 

relateras till arbetssituationen och arbetsmiljön. Forskningen visar klara belägg för det och det 

är inte något som är ifrågasatt (Lundberg, I., Theorell, Östlin och Hogstedt, 1991, s. 79). Risk-

faktorerna i arbetsmiljön är dels fysiska belastningar som statiska arbetsställningar, ensidiga 

rörelser och tung manuell hantering. Exempelvis har användning av handmaskinredskap sam-

band med skador på nerver och blodkärl och kan leda till känselbortfall. Helkroppsvibratio-

ner, hög exponering för vridna arbetsställningar och tunga lyft är kopplade till ländryggsbe-

svär. Datoranvändning anses också kunna leda till besvär i rörelseorganen (Folkhälsorapport 

2001, s. 282). Även psykosociala förhållanden som till exempel höga prestationskrav och 
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stress i kombination med låg grad av inflytande påverkar riskerna för att drabbas av dessa 

besvär. En annan psykosocial faktor som visats ha samband med sjukdomar i rörelseorganen 

är låg arbetstillfredsställelse (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2003:4, Folkhälso-

rapport 2001 s. 106-116, Lundberg, U, 2003).  

   Sjukdomar i rörelseorganen är vanligast hos arbetarklassen. Värk eller sjukdomar är 2-3 ggr 

så hög hos arbetarklassen än bland tjänstemän. Till stor del beror det på att de belastningar 

och arbetsförhållanden som orsakar sjukdomarna är koncentrerade till arbetarklassens yrken 

(Lundberg, I., Theorell, Östlin och Hogstedt, 1991, s. 85). En viss utjämning har dock skett 

mellan klasserna detta genom att dessa sjukdomar ökar hos lägre tjänstemän (Folkhälsorap-

port 2001, s 106-116).  

 

3.4 Arbetsmiljön och ohälsan  
Arbete med att förbättra arbetsmiljön för att minska riskerna för sjukdom och olyckor har 

bedrivits länge. Det finns en arbetsmiljölag som dikterar villkor för företagen och fackförbund 

som ska försvara de anställdas intressen på området (Gustafsson, 1994, s.263-350). Trots 

framgångar i att skapa en bättre arbetsmiljö och drägligare villkor för arbetarna så kvarstår 

problemen med arbetsmiljön: ”Arbetsmiljökommissionen fann i sin genomgång av farliga 

arbeten att arbetsmiljön är den viktigaste faktorn bakom klasskillnader i fysisk sjuklighet.” 

(Arbetsmiljökommissionen, 1990, s. 21). Arbetsmiljöfaktorer som är ohälsoframkallande är i 

mycket hög grad koncentrerade till lägre sociala skikt.  Arbetsmiljön spelar stor roll för klas-

skillnader i ohälsa (Lundberg, I., Theorell, Östlin och Hogstedt, 1991, s. 92, Prop. 

2002/03:35). De arbetsrelaterade orsaksfaktorer som forskningen främst lyfter när det gäller 

ohälsa är fysiskt belastande arbetsförhållanden och litet beslutsutrymme kombinerat med höga 

krav. Exempel på fysiskt belastande arbetsförhållanden är: tunga lyft, olämpliga arbetsställ-

ningar, vibrationer och monotona arbeten (t ex Folkhälsorapport 2001, Lundberg, O., 1990, 

Östlin & Lundberg, O., 1991, Härenstam, Lundberg, U., Lindbladh & Starrin, 1999, Mark-

lund, 2000, s. 411). Begreppet krav och kontroll används ofta inom forskningen för att titta på 

psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Kravdimensionen handlar om sådant som arbetstempo, 

tidspress och motstridiga krav. Kontrolldimensionen handlar om kontroll över arbetstempot 

och arbetets planering, samt möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker (Östergren, P- O. 

& Rosvall, M, 2002, s. 177).  
 

Produktionen och arbetsplatserna har förändrats mycket sedan industrialiseringens barndom. 

Vissa sektorer har växt sig större och andra har minskat. Industrin har genomgått många tek-
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niska förändringar och blivit allt mer automatiserad. Under 1900-talet har vissa yrkesuppgifter 

rationaliserats bort med hjälp av ny teknik, främst tunga arbetsmoment inom jord- och skogs-

bruk (Giddens, 1998, s. 348, Folkhälsorapport 2001, s. 276). Produktiviteten inom svensk 

industri har ökat dramatiskt under 1990-talet. Det innebär att en mindre andel av befolkningen 

idag producerar en större mängd varor och tjänster än tidigare. Det är en konsekvens av att 

arbetsuppgifter automatiserats och arbeten omorganiserats. Det innebär bland annat att arbets-

takten intensifierats och arbetsmängden ökats (Wikman, 2000, s. 36).  

   Under olika tidsepoker är det olika ohälsofenomen som står i fokus. I den offentliga debat-

ten kan man ibland få intrycket av att dagens problem är nya och unika. Till stor del beror det 

på att det bara finns utrymme för ett problem i taget och det är då det mest aktuella problemet 

som lyfts. Det medför att problem som länge varit kända kommer i skymundan när nya upp-

täckter görs inom forskningen. När arbetsrelaterad ohälsa undersöks idag har till exempel det 

ökade intresset för psykosociala arbetsmiljöfaktorer till viss del kommit att skymma det fak-

tum att många människor fortfarande arbetar i miljöer med stora fysiska, ergonomiska och 

kemiska risker (Marklund & Wikman, 2000, s. 13).  

 

 

4. Begreppet klass 
4.1 Diskussion om klassdefinitioner 
Definitioner av klass och klasskillnader kan göras på ett flertal sätt. Två av de mest kända 

definitionerna av klass står Max Weber och Karl Marx för. Utifrån deras definitioner har se-

dan ett stort antal nya tolkningar, förtydliganden och tillägg utarbetats för att bättre passa in i 

förändrade samhällsförhållanden. 

    Hur man ska dra gränser mellan olika klasser är något som diskuteras mycket. Till exempel 

anser en del att det inte går att tala om ett klassamhälle i Sverige idag. Det finns de som menar 

att vi idag gått ifrån klassamhället till tjänstesamhället eller informationssamhället (Ahrne, 

Ekerwald & Leiulfsrud, 1995, inledning). Det är dock så att användandet av klassbegrepp är 

”…oundgängligt om man vill försöka analysera sambandet mellan mer långsiktiga samhälle-

liga skeenden och grupper av individers handlingar och tänkesätt.” (Ahrne, Ekerwald & 

Leiulfsrud, 1995, s. 11). För trots att samhället förändrats och industrin inte dominerar som 

arbetsplats så återfinns klasskillnader även på de nya arbetsplatserna (Sohlberg & Leiulfsrud, 

2000, s. 73). Således är klassbegreppet relevant när man vill undersöka hur människans livs-

villkor har ett samband med hur produktionen och ekonomin ser ut i ett samhälle.  

15 



   Marx och Webers klassbegrepp är aktuella i analysavsnittet i denna uppsats. Deras begrepp 

användes dock inte i den forskning som refererats för det empiriska materialet om ohälsan. 

Eftersom den här uppsatsens forskningsproblem handlar om arbetarklassen och det inte är 

alldeles enkelt att i olika sammanhang veta vilken definition som används i olika texter följer 

här en presentation av de olika begreppen. 

 

I Sverige i dag används ofta socioekonomisk indelning (SEI) när det ska göras statistiska jäm-

förelser mellan olika klasser. I den skiljer man ut fem olika yrkesgrupper bland de lönean-

ställda. Dessa är okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, lägre tjänstemän, tjänstemän 

på mellannivå och högre tjänstemän. Vilka som där ses som arbetare respektive tjänstemän 

grundar sig främst på facklig tillhörighet i LO respektive TCO/SACO. Vidare görs också en 

skillnad mellan egna företagare och anställda. Denna indelning liknar mycket Erikson och 

Goldthorpes definition av klasserna. De i sin tur har haft Weber som sin inspirationskälla 

(Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, kap.1). I den forskning som finns om klass och ohälsa är det 

främst denna indelning i klass som använts. När definitionen arbetarklass används under ru-

briken ”Arbetarklassen och ohälsan” är det med utgångspunkt från yrkesgruppen arbetare.  

   Det finns vissa problem med Marx och Webers definitioner då de är så uppenbart färgade av 

den tid då de var verksamma. Samhällsstrukturen ser annorlunda ut idag och det som kan kal-

las arbetarklass återfinns inom flera områden än vad de gjorde på 1800-talet. På 1800-talet 

och 1900-talets första hälft var arbetarklassen främst anställd inom industri, jordbruk och gru-

vor. I dag återfinns en mängd yrken som innebär en underordnad position och lågt beslutsut-

rymme inom exempelvis tjänstesektorn. Ett annat problem är att en del av de som Marx defi-

nierade som arbetare på 1800-talet, utifrån dess relation till ägande av produktionsmedlen, 

idag har en relativt gynnsam position. Det gör det svårt att koppla dem samman med till ex-

empel SEI-indelningens definition av arbetare. Detta ledde till att det i uppsatsen användes en 

fjärde definition, nämligen sociologen Therborns. Anledningen till det är att analysen krävde 

en definition som kunde knyta ihop de olika klassbegreppen. Vidare sågs Therborn som en 

som lyckats sammanföra flera olika strömningar i klassdiskussionen. Han har en marxistisk  

grundsyn, där han ser att utgångspunkten för klasserna är att de är bärare av  

bestämda samhällsstrukturer och –processer, av bestämda produktivkrafter och produktions-

förhållanden. Samtidigt har han anammat ett problematiserande tänkande kring ägandet och 

ickeägandet. Här har han hämtat en del av sina avgränsningar av klasstillhörigheten från den 

fackliga organiseringen. Detta gör att han trots allt närmar sig den indelningen som i grunden 

liknar Webers yrkesklasser. 
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I analysen kommer alla nämnda klassbegrepp att vara aktuella.  

 

4.2 Marx klassdefinition 
”De som endast äger sin arbetskraft, de som äger kapital och de som äger jord, vilkas in-

komstkällor är arbetslön, profit och jordränta, alltså lönearbetare, kapitalister och jordägare, 

bildar de tre stora klasserna i det moderna på det kapitalistiska produktionssättet vilande 

samhället.” (Marx, 1973, s. 784) 

  Marx syn på begreppet klass riktar in uppmärksamheten på yttre faktorer som styr de eko-

nomiska orättvisorna i samhället. ”Klass” handlar inte om de åsikter eller uppfattningar män-

niskor har om sin position i samhället utan snarare om objektiva villkor som gör att vissa har 

större tillgång till rikedom än andra (Giddens, 1998, s. 283). Enligt Marx är klassamhället 

ingenting nytt. Exempel på tidigare sociala grupperingar är plebejer och slavar, livegna och 

baroner, mästare och gesäller o.s.v. Som Marx ser det har det kapitalistiska samhället i huvud-

sak två klasser: bourgeoisie (borgarklass) och proletariat (arbetarklass). Dessa är varandras 

direkta motsatser. Bourgeoisien står för exploaterandet av proletariatet som alltså är de explo-

aterade. Borgarklassen är de som förfogar över produktionsmedlen, köper arbetskraften och 

leder produktionen för att öka kapitalet. Arbetarklassen säljer sin arbetskraft och producerar 

mervärde (vinst) åt kapitalägarna. Utöver dessa två klasser finns också mellanstånden. De är 

den lille industriidkaren, den lille köpmannen, hantverkaren och bonden.  Marx nämner också 

trasproletariatet som samhällets understa skikt. Det är de som till exempel livnär sig på prosti-

tution och kriminalitet. Gemensamt för alla dessa övriga "stånd" är att de på grund av utveck-

lingen av det kapitalistiska samhället med eller mot sin vilja kommer att proletariseras. Därav 

den förenklade klassindelningen i två klasser. Även om det stämmer att det kapitalistiska sy-

stemet i huvudsak karaktäriseras av lönearbete är det ändå inte alldeles enkelt att se alla löne-

anställda som en klass. Det erkänner också Marx även om han mest gör detta i förbigående. 

(Marx & Engels, 1998, s.15-39 , Marx, 1973, s. 784-785). En anledning till att han inte disku-

terar det närmare i hans klassanalyser är förmodligen att klassförhållandena såg annorlunda ut 

på hans tid. Det relativt lilla mellanskikt som fanns bestod huvudsakligen av bönder och köp-

män. 

 

En klassanalys ska förklara relationen mellan klasserna och också kunna förklara sociala fe-

nomen utifrån detta. Men hur kan detta göras om man bortser från det som allmänt kallas för 

medelklass. Denna klass utgör i dag inte någon liten minoritet man kan bortse ifrån. En som 
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förnyat Marx klassdefinition är Erik Olin Wright. Han problematiserar bland annat vad det 

betyder att vara "middle class". Den gruppen består av en mängd människor som inte äger 

kapitalet, är köpt arbetskraft men ändå i sin position i produktionen i mångt och mycket står 

närmare kapitalägaren. De kan vara högavlönade, besitta speciella kunskaper som gör dem 

svåra att ersätta, de kan ha delegerade maktbefogenheter m m som gör att de både är exploate-

rade och i viss mån exploaterande i sina roller som kapitalägarens förlängda arm. De har vad 

som kan kallas motsägelsefulla positioner (Wright, 2000, kap.1).  

 

4.3 Webers klassdefinitioner 
Weber definierar klasstillhörigheter i termer av idealtyper. Han ser i motsats till Marx att den 

ekonomiska klasstillhörigheten endast är en bland flera olika komponenter som bestämmer 

klasstillhörighet. Som Weber ser det kan man dela in människor i klass utifrån olika klassitua-

tioner. Dessa definieras utifrån: materiell försörjning, yttre social ställning och inre liv, vilket 

bygger på den kontroll individen har över materiella ting eller prestationsförmågan. Han skil-

jer också på ägarklasser, yrkesklasser, sociala klasser och statusgrupper. Webers klassindel-

ning går inte direkt att överföra på verkligheten då de endast är idealtyper. De klasserna som 

är mest typiska för den utvecklade kapitalismen, d v s dagens samhälle, är yrkesklasserna. 

(Månson, 2003, kap. 6, Boglind, Eliaeson & Månson, 2003, kap. 3 ). Där ses ”…inte bara 

ekonomiskt ägande och ställning i produktionsprocessen som viktiga kriterier för människors 

och gruppers position i samhället, utan lika viktigt är att olika professioner (jurister, läkare, 

psykologer etc) monopoliserat rätten till yrkesutövning och skapat barriärer för utomstående 

genom att kräva speciella utbildningar och examina för de som vill ingå i professionen.” 

(Boglind, Eliaeson & Månson, 2003, s.163.). Då Webers klassdefinitioner är mycket kom-

plexa och täcker så många områden och tidsperioder presenteras här endast yrkesklasserna. 

   Inom yrkesklasserna kan man se tre olika grupper. De första är de positivt privilegierade 

som utmärker sig genom: ”monopol på ledningen av produktionen till gagn för klassmedlem-

marna och deras förvärvsintresse” och ”tryggande av deras förvärvsmöjligheter genom infly-

tande på politiska och andra organisationers ekonomiska politik” (Weber, 1983, I: 211). Ex-

empel från denna klass är: företagare, fria yrken med speciell utbildning såsom läkare, jurister 

m m, och arbetare med ”unika” kvalifikationer. 

Den andra gruppen yrkesklasser är de negativt privilegierade. Det handlar om arbetare med 

olika kvalifikationer: kvalificerade, medelkvalificerade och okvalificerade. Den tredje grup-

pen som kan urskiljas är de som räknas som medelklasser. Där räknar Weber in de självstän-
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diga bönderna och hantverkarna och dessutom till viss del vissa tjänstemän och vissa ”fria 

yrken”. (Weber, 1983, I: 211) 

 

Till skillnad från Marx ser inte Weber och hans efterföljare klassrelationerna som baserade på 

exploatering. Tyngdpunkten ligger i stället på att skillnaden mellan klasserna ligger i resurser 

och livschanser. Ägande, auktoritet och kunskapsmakt ses som viktiga komponenter i klass-

bestämning men antas inte nödvändigtvis leda till att individer har likartade erfarenheter och 

klassintressen. 

   Två av de i Sverige mest kända weberianska klassforskarna är Erikson och Goldthorpe. De-

ras klassindelning påminner mycket om den socioekonomiska indelningen som nämndes i 

inledningen av detta avsnitt. Den är dock större och mer teoretiserad. Allt som allt arbetar de 

med sju klasser som i sin tur har ett antal undergrupperingar (Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, 

kap.1).  

 

4.4 Therborns klassdefinition 
 I uppsatsarbetet valdes att utgå från Göran Therborns definition av klass. Han har utgått från 

Marx klassdefinition och vidareutvecklat den för att passa dagens samhälle bättre. Therborn 

lånar dock drag av den weberianska traditionen att definiera klass (Lundberg, O., 1990, s. 19). 

Här följer en kortare definition av klass utifrån hans analys. 

 

Therborn säger att ett klassamhälle med penningekonomi kan delas in i fyra huvudsektorer. 

Dessa är produktion, cirkulation, tjänster och reproduktion. Produktionssektorn handlar om 

behandlingen av produkter, deras uppfinnande, konstruerande, tillverkning, lagring och trans-

porterande samt ledningen och kontrollen av dessa arbeten. Cirkulationssektorn är den verk-

samhet som består i förmedling och förvaltning av ägande och nyttjanderättigheter, och av 

köp och försäljning. Den tredje sektorn, tjänstesektorn utgör den del som utför tjänster åt and-

ra personer för deras välbefinnande, bekvämlighet eller förströelse, exempelvis frisering, 

städning, servering, underhållning m.m. Den fjärde och sista sektorn är reproduktionsektorn. 

Där finner man allt arbete med att upprätthålla eller frambringa nytt mänskligt liv och grund-

läggande sociala relationer. Exempel från denna sektor är: utbildning, vård, rättskipning och 

allmän förvaltning. 

   Människors position i dessa sektorer präglas av ekonomiska processer, maktförhållanden 

och arbetssituationer.  Tittar man sedan utifrån dessa tre faktorer på dem som rör sig inom de 

olika sektorerna går det att särskilja olika klasser. D.v.s. beroende på vilken maktposition man 
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har i sitt arbete, hur arbetssituationen ser ut, hur arbetet värderas lönemässigt och statusmäs-

sigt bestäms klasstillhörigheten. Något som också har betydelse är historien bakom de olika 

sektorerna. Inom olika yrkesgrupper finns olika historiska omständigheter som präglat dem. 

 

Klasstillhörigheten bestäms alltså inte endast utifrån kriteriet lönearbetare kontra arbetsköpa-

re. Utifrån detta definierar Therborn arbetarklassen så här:  

   ”Arbetarklassen i snäv bemärkelse, de produktiva mervärdesproducerande arbetarna. Dit 

hör arbetarna i industri, byggnadsverksamhet, vatten och energiverk jord och skogsbruk som 

är anställda av företag som styrs efter lönsamhetskriterier d v s enskilda företag eller offent-

liga aktiebolag.(…..) Arbetarklassen i vid bemärkelse bör omfatta alla dom vars maktsitua-

tion arbetsförhållande som löntagare och historiska organisationsprägel är likartad. D v s 

den bör omfatta också de offentliganställda utan delegerade maktbefogenheter och privata 

cirkulations-, tjänste- och reproduktionsanställda i likartad situation. För svensk del innebär 

detta att maktlösa kontorsanställda inte räknas in så som tjänstemannaorganiserade medan 

butikspersonal gör det.” (Therborn, 1981, s.20-22). 

 

Den stora del löntagare som hamnar utanför arbetarklassen kallar Therborn för mellanskikt. 

Han ser dem inte riktigt som en egen klass. De har så kallade motsägelsefulla positioner och 

är en produkt av ett kapitalistiskt produktionssätt. (Therborn, 1981, s. 22). Med så kallade 

motsägelsefulla positioner menas att de delar sina intressen mellan borgarklassen och arbetar-

klassen. Det gör de bland annat genom att de å ena sidan inte producerar mervärdet åt någon 

annan än kapitalägaren, men å andra sidan har större beslutsutrymme än de rena arbetarna. De 

kan till exempel ha delegerade maktbefogenheter över andra anställda inom företaget. De som 

"...styr statsapparaten och de som  utgör dess väpnade arm..." (s.23) betecknar han som spe-

ciella kategorier och förklarar dem som knutna till den härskande klassen d v s till borgarklas-

sen. 

 

4.5 Uppsatsens användning av klassbegrepp 
I uppsatsen redovisas inte hur stor arbetarklassen är i förhållande till andra klasser. Avsikten 

är heller inte att lyfta en speciell sektor inom arbetslivet. Utifrån det ansågs klassdefinitioner 

med många olika graderingar och ren yrkesmässig indelning inte nödvändiga för analysen. 

Syftet med att använda klassbegreppet är att visa att det finns en grupp i samhället som drab-

bas hårdare än andra av hur samhället ser ut. Där stämmer uppsatsens intention ganska bra 

överens med Therborns idé om i vilket sammanhang en klassanalys är relevant. Han säger att 
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”Klassanalysens grundfrågor inte är den sociala skiktningens och sociala rörlighetens fråge-

ställning. (…) Utan: Vilka är det samhälles ekonomiska drivkrafter som människor lever i? 

Vad gör de i denna samhällsprocess?” (1981, s. 13-14).  

 

Medvetenhet finns om att samtliga modeller som här redovisats brister när det gäller att be-

stämma position för de människor som inte arbetar. Det är bevisat att människor i de katego-

rierna drabbas hårdast av olika sociala problem. De har heller inte tillgång till de sociala 

skyddsnät som är knutna till att man har ett arbete vilket ytterligare förstärker den sociala pro-

blematiken. En ytterligare aspekt som rör just ohälsa i denna grupp är att många av dem, i 

likhet med lågavlönade arbetare, inte uppsöker sjukvården i samma utsträckning som den öv-

riga befolkningen. Kostnadsfrågan lär vara den största orsaken till detta (Starrin, Forsberg & 

Rantakeisu, 1999, kap. 2). Den gruppen berörs dock inte i den här uppsatsen, då den avgrän-

sats till att röra lönearbetare. 

 Det som klassdefinitionen behövde ge var en enkel och avgränsande indelning av arbetar-

klassen i jämförelse med den övriga lönearbetande befolkningen. Där passade det bra att an-

vända Therborns arbetarklass och mellanskikt. Med hjälp av dessa två begrepp ringas de 

grupper in som behöver urskiljas i denna uppsats. Det vill säga de som arbetar och har en an-

ställning. I den avgränsningen uteslöts gruppen företagare då jämförelser mellan företagare 

och lönearbetare inte kommer att göras. 

 

En annan anledning till att Therborns arbetarklassdefinition är användbar är att den lyfter frå-

gan om hierarkier, makt och inflytande på ett annat sätt än vad den socioekonomiska indel-

ningen gör. Den frågan är viktig när man studerar sambandet mellan klass och ohälsa. I mate-

rialet om arbetsrelaterad ohälsa har krav- och kontrollmodellen återkommit för att beskriva 

psykosocial arbetsmiljö. Krav i detta sammanhang står för arbetstempo, tidspress och motstri-

diga krav. Kontroll står för kontroll över arbetstempot och arbetets planering samt möjligheter 

att utvecklas och lära sig nya saker. (Östergren & Rosvall, 2002:15, s. 177). Tanken är att det 

stämmer överens med Therborns utgångspunkt att maktförhållanden och arbetssituation är två 

komponenter som bestämmer klasstillhörighet. Höga krav och låg kontroll i arbetet innebär 

till exempel att man arbetar under höga krav på högt arbetstempo, samtidigt som man har ett 

lågt beslutsutrymme och därmed inte kan påverka sin arbetssituation. Många yrken med såda-

na förutsättningar ses som arbetarklassyrken oavsett vilken klassdefinition man utgår ifrån. 

Det går inte att bortse ifrån att en mängd yrken inom mellanskiktet har höga krav på sig om 

ett högt arbetstempo. Det som skiljer dem från arbetarklassen är dock att de ofta har vissa 
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delegerade maktbefogenheter och att de ofta besitter vissa kunskaper som ger dem utrymme 

att fatta fler egna beslut. De allra flesta yrken som består av monotona, ensidiga rörelsemo-

ment under stressiga arbetsförhållanden är typiska arbetarklassyrken. SCB:s arbetsmiljöun-

dersökningar och undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) visar att ”…arbetare långt 

oftare än tjänstemän (mellanskiktet) har tunga lyft, olämpliga arbetsställningar, fysiskt belas-

tande och monotona arbetsuppgifter, är utsatta för olycksfall och mer sällan har möjligheter 

till vidareutbildning inom ramen för sin tjänst.” (Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, s. 60). 

 

 

5. Presentation av teorierna  
Marx och Weber är två stora samhällsteoretiker som debatterats mycket. De har det gemen-

samt att de inte alldeles enkelt kan placeras i ett fack. Deras teorier omfattar såväl sociologi 

och filosofi som ekonomi. Många har inspirerats av deras tankar och använt deras teorier för 

att förklara olika fenomen. Det är också drivkraften bakom den här studien, varför uppsatsen 

ägnas åt att testa deras teorier och se hur det fungerar att applicera dem som förklaringsmodel-

ler kring ett av de sociala problem som finns i dagens form av samhälle.  
 

5.1 Val av teorier  
Såväl Marx som Weber har utarbetat ett flertal teorier. Arbetet med att välja bland deras teori-

er utgick från följande kriterier: Teorin ska ha relevans när det gäller att se på arbetets ut-

formning. Därmed kunde snabbt sorteras bort teorier som främst behandlar andra områden. 

Teorin behöver inte sätta in fenomenet i en historisk kontext. Den behöver med andra ord inte 

förklara kapitalismens ursprung eller liknande eftersom det inte är det frågeställningen hand-

lar om. Det som däremot var viktigt med teorierna är att de visar på strukturer, system och 

tendenser i samhället som påverkar människors vardagsliv och att de utan större problem 

kunde kopplas samman med ett nutida produktionssätt. Det eftersom det är arbetsrelaterad 

ohälsa som är fokus i uppsatsen. 

Utifrån ovanstående kriterier valdes två av Marx och Webers grundläggande tankar om sam-

hället. När det gäller Marx blev det hans syn på exploateringen av lönearbetarna och när det 

gäller Weber tesen om den spridda rationaliseringstendensen. Här presenteras deras teorier.  
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5.2 Marx 
Materialet till det här avsnittet om Marx beskrivning av lönearbetet hämtades till största delen  

från tredje och fjärde avdelningen i Kapitalet Första boken (1969) och Ekonomisk-filosofiska 

manuskripten (1977). I mervärdesteorin som återges i Kapitalet kan man se drivkraften bakom 

varför arbetaren, enligt Marx, exploateras i det kapitalistiska systemet. I alienationsteorin som 

mest finns beskriven i ekonomisk-filosofiska manuskripten kan man läsa om vilka effekter 

exploateringen får för arbetaren.  

 

5.2.1 Marx och exploateringen av arbetarklassen i det kapitalistiska systemet 

Marx berördes djupt av de orättvisor som han ansåg att ett kapitalistiskt system gav upphov 

till. Förhållandet mellan klasserna i detta system kännetecknas enligt Marx av exploatering 

eller utsugning (Giddens, 1998, s. 282).  Marx beskriver arbetarens situation inom det kapita-

listiska produktionssättet i nästan alla hans skrifter. Han framför mängder av kritik mot kapi-

talismens effekter på människorna och främst för arbetarna. Bland annat säger Marx att ar-

betsdelningen i det kapitalistiska systemet utarmar arbetaren till en maskin som i en allt hår-

dare konkurrens måste slita ut sig. Han säger också att ett arbete vars ändamål endast är att 

föröka rikedom (åt andra) alltid är skadligt och ohälsosamt (Marx, 1977, s. 154). Något som 

kan vara viktigt att komma ihåg är att han ser de sociala konsekvenserna som en följd av det 

kapitalistiska systemet. Han ser inte de enskilda kapitalisterna som de skyldiga, deras hand-

lingar är också de en konsekvens av systemet (Boglind, Eliason & Månson, 2003, kap. 2). I ett 

kapitalistiskt system behöver det inte bara vara kapitalisterna som drivs av längtan efter rike-

dom. Får lönearbetaren en löneförhöjning kan det väcka samma ”rikedomstörst” som hos ka-

pitalisten. Skillnaden mellan kapitalisten och arbetaren är dock att arbetaren får stilla denna 

törst genom att ”offra sin kropp” (Marx, 1977, s. 152). Ju mer en arbetare vill förtjäna desto 

mer måste de ”… offra av sin tid, avsäga sig sin frihet och utföra slavarbete i girighetens 

tjänst. Därmed förkortar de sin egen livstid.” (Marx, 1977, s. 151).  

 

5.2.2 En kort sammanfattning av Marx mervärdesteori och det alienerade arbetet 

Marx ser arbetet som grunden i den process som formar och utvecklar såväl människan som 

världen. Människan skapar sig själv genom sitt arbete - sin fria verksamhet. Sättet att arbeta 

har sett olika ut under olika epoker, men grunden har alltid varit att människan arbetat för sin 

överlevnad. I det kapitalistiska samhället behöver arbetaren, för att kunna överleva, sälja sin 

förmåga att arbeta till kapitalet. Det vill säga att han inte använder sin arbetskraft för eget ar-

bete utan i stället arbetar för någon annans nytta (Marx, 1969, s. 153-160). Lönearbetet i det 
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kapitalistiska samhället tillfredsställer i sig inga behov hos människan, enligt Marx, utan blir 

bara ett medel att tillfredsställa behov utanför arbetet. Marx ser inte lönearbetet som något 

naturligt utan ser det som ett historiskt fenomen som skapats inom ramen för det kapitalistiska 

samhället. 

 

”Absolut mervärde är den allmänna grundval, varpå den kapitalistiska produktionen vilar…” 

(Marx, 1969, I: 444). Enligt Marx blir arbetarens förmåga att arbeta en vara på marknaden. 

Som vara får arbetskraften ett visst värde. Mervärdet är det värde som skapas av lönearbeta-

rens arbete utöver värdet av hans arbetskraft. Detta mervärde tillägnar sig kapitalisten gratis. 

(Marx, 1969, I: 444). Kapitalisten köper arbetskraften på marknaden och sammanför den med 

produktionsmedlen (d v s arbetsmaterial och produktionsverktyg) som han själv äger. De va-

ror som sedan produceras blir hans egendom. Värdet av dem överstiger värdet av de produk-

tionsmedel och den arbetskraft som förbrukats på dess framställning. Detta överskott av värde 

uppstår på så sätt att arbetaren förbrukar endast en del av arbetsdagen för att skapa det värde 

som reproducerar hans arbetskraft. Men kapitalisten tvingar arbetaren att arbeta hela arbets-

dagen, d v s förlänger arbetsdagen utöver den nödvändiga arbetstiden (den tid som behövs för 

att producera de materiella nyttigheter som är nödvändiga för hans och familjens existens). 

Det betyder att en del av dagen får arbetaren avvara sin arbetskraft och får betalt och resteran-

de tid arbetar han gratis. Detta ”gratisarbete" tillfaller kapitalisten i form av mervärde. Mer-

värdet skapas alltså, enligt Marx, av arbetarens merarbete som är samma sak som hans obe-

talda arbete (Marx, 1969, s.444 – 446). 

 

Syftet med den kapitalistiska produktionen är just att skapa mervärde. Storleken på mervärdet 

som arbetaren skapar åt kapitalisten är alltså beroende på relationen mellan den del av dagen 

som arbetaren arbetar ”åt sig själv” och den delen som han skapar mervärde åt kapitalisten 

(Boglind, Eliason & Månson, 2003, s. 76-79). Kapitalisten kan öka mervärdet antingen genom 

att förlänga arbetsdagen eller genom att pressa ner den nödvändiga arbetstiden. När arbetsda-

gen inte kan förlängas på grund av till exempel lagstiftning är ett enkelt alternativ att intensi-

fiera arbetsdagen och stegra produktiviteten.  D v s att arbetaren ska producera mer under 

kortare tid. Om detta ska ge mervärde åt kapitalisten innebär det att lönen inte får öka i sam-

ma omfattning. Med andra ord är arbetslönen, enligt Marx, bara skenbart lön för en hel dags 

arbete (Marx, 1969, s.443 – 446). 
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”Emedan han skiljs från sitt eget arbete, innan han trädde in i produktionsprocessen, och 

avträdde det till kapitalisten, som införlivade det med kapitalet, frambringar arbetet ständigt 

produkter, som inte tillhör arbetaren."(Marx, 1969, I:501). 

I det kapitalistiska systemet blir, som sagt, arbetarens förmåga att arbeta en vara på markna-

den. Förhållandet mellan arbetaren och produktionen hans arbete består i påverkas starkt av 

detta. Produkten han framställer blir någon annans produkt och arbetaren är inte delaktig i 

hela processen av framställandet utan endast ”en maskindel”, avlägsnad ”från arbetsproces-

sens intellektuella värden” (Marx, 1969, I:570). Med andra ord får arbetaren inte utveckla sig 

eller förverkliga sig själv genom sitt arbete.  

 

Marx menar att exploateringen av arbetskraften i det kapitalistiska systemet får stora konse-

kvenser för arbetaren såväl fysiskt som psykiskt. Lönearbetaren utvecklar inte ”någon fri fysik 

eller andlig energi utan förstör sin fysik och ruinerar sin ande.” (Marx, 1977, s. 184). Inom 

det kapitalistiska systemet genomförs alla metoder som ökar produktiviteten på den enskilde 

arbetarens bekostnad. I Kapitalet skriver Marx så här: Arbetaren försäljer "…egen arbetskraft 

för ökning av främmande rikedom eller ökning av kapital (…) Alla medel, som ökar produk-

tionen, slår om till medel, som behärskar och kontrollerar producenten”. (Marx, 1969, I:570).  

Med detta produktionssätt menar Marx att arbetaren upplever att arbetet inte är något frivil-

ligt, utan istället något yttre och påtvingat. Vidare skriver han att:  ”Objektet som arbetet pro-

ducerar, dess produkt, framträder som ett för arbetet främmande väsen, som en av producen-

ten oavhängig makt.” (Marx, 1977, s.181). Samtidigt som arbetaren upplever lönearbetet som 

påtvingat utav en yttre makt och han ”andligen och kroppsligen blir en maskin” blir han bero-

ende av sitt ensidiga, bestämda arbete. Som vara betraktad är han utlämnad till marknadspri-

sets svängningar, kapitalets placering och kapitalistens lynne (Marx, 1977, s. 152). 

 

I det kapitalistiska samhället polariseras människorna. Arbetarna definieras i egenskap av 

arbetskraft till kapitalisten och människan bakom arbetet känner sig främmande för sitt eget 

arbete. Samtidigt ”… visar sig kapitalet som en samhällelig makt, vars funktionär kapitalisten 

är. Denna samhälleliga makt står inte längre i någon som helst relation till det arbete som en 

enskild individ kan prestera. Den blir en alienerad, oberoende samhällsmakt, som likt ett ting 

står i motsättning till samhället och i denna egenskap är kapitalistens källa till makt.” (Marx, 

1973, III:240). 
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5.3 Weber 
Här ska Webers tankar om rationaliseringen och hur den påverkar samhället beskrivas. Mate-

rialet om Webers rationaliseringstes har främst hämtats från Ekonomi och Samhälle. Förståel-

sesociologins grunder (Weber, 1983, 1985, 1987).  

 

5.3.1 Weber och rationaliseringstendensen  

Weber såg, till skillnad från Marx, att det var många faktorer utöver ekonomin och produktio-

nen som präglade det kapitalistiska samhället. Den alltmer ökade rationaliteten hade en stor 

roll och den kommer att påverka såväl samhället som individerna. Rationaliseringen är ett 

centralt tema som återkommer i många delar av Webers verk.  

   Främst använder Weber begreppet rationalisering för att förklara olika typer av handlande 

och hur det formar samhället. Som ett redskap för att undersöka den sociala verkligheten utar-

betade han olika idealtyper. Bland annat utvecklade han fyra idealtyper att förstå det sociala 

handlandet: traditionellt, affektivt, värderationellt och målrationellt. Idealtyperna utgör rena 

typer med vilka det verkliga handlandet överrensstämmer mer eller mindre. Ofta utgörs verk-

ligheten också av en blandning av idealtyperna (Weber, 1983, I: 19). Rationaliseringstenden-

sen leder till att människors handlande allt mer går från traditionellt, affektivt och värderatio-

nellt handlande till målrationellt handlande (Månson, 2003, s. 125). ”… Den handlar målra-

tionellt som avpassar sitt handlande med hänsyn till syfte, medel och sekundära verkningar. 

Detta innebär att han rationellt överväger alternativa medel för att nå målet, sekundära kon-

sekvenser av måluppnåendet liksom också den relativa betydelsen av olika mål. Det betyder 

att han varken handlar affektuellt (och framförallt inte emotionellt) eller traditionellt…” 

(Weber, 1983, I: 19).  Detta innebär att människan allt mer lär sig att kalkylera och beräkna 

för att på bästa sätt nyttja de medel hon har för att nå de mål hon satt upp. 

   Rationaliteten beskrivs också genom en ”ökad teoretisk behärskning av verkligheten genom 

mer precisa och abstrakta begrepp” (Weber, 1996, s. 9-10). Denna förklaring rör sig på ett 

mer abstrakt plan och handlar om att skapa begrepp och lagar gällande verkligheten. Webers 

rationaliseringstendens handlar därmed om att utvecklingen kommer att gå mot att bli allt mer 

rationell såväl i handlandet som i tanken.  

 

5.3.2 Weber och rationaliseringen av ekonomin och samhället 

”Ekonomins ökade opersonlighet på basis av en ökning av marknadsrelationerna följer helt 

sina egna opersonliga lagar, och om man bryter mot dessa bli följden ekonomiskt misslyck-
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ande och i längden ekonomisk ruin. Rationella ekonomiska relationer innebär alltid avperso-

nifiering i denna mening…” (Weber, 1985, II:141). 

Weber menar att det moderna kapitalistiska företaget är rationellt tack vare sin förmåga att 

kalkylera och beräkna på ett opersonligt sätt. Genom detta kan det planera sitt handlande och 

därigenom hela personalens handlande. Detta är också utmärkande för den rationella kapita-

lismen (Boglind, Eliason & Månson, 2003, s. 177-178). Weber ser att det kapitalistiska före-

taget till stor del har den ”militära disciplinen” som förebild. Företaget beräknar med hjälp av 

lämpliga mätmetoder hur det så effektivt som möjligt kan använda den individuelle arbetaren 

på samma sätt som de gör med vilket som helst annat opersonligt produktionsmedel. ”Här 

anpassas människans psykofysiska utrustning fullständigt efter de krav som omvärlden, verk-

tyget, maskinen, m a o funktionen, ställer på dem. Den berövas sin rytm, given genom de egna 

organiska sammanhangen, och under rationell analys om de olika musklernas funktioner och 

skapande av en optimal kraftekonomi ges den en rytm, som svarar mot arbetets betingelser. 

Hela denna rationaliseringsprocess går här, som överallt, och fr a i den statliga byråkratin, 

parallellt med centraliseringen av de opersonliga produktionsmedlen under herrens kon-

troll.” (Weber, 1987, III: 234-235). Weber hade det amerikanska scientific management sy-

stemet som exempel för att visa var denna form av rationalitet lyckats bäst (Weber, 1987, III: 

234-235). Detta system innebar en arbetsdelning där arbetet delades in i små enheter som var 

mätbara (Giddens, 1998, 371). 

 

”Kapitalismens uppkomst är ett specialfall av rationaliseringen som universell process. I och 

med kapitalismen skapades nya sociala strukturer, som bestämde relationerna mellan männi-

skorna, i synnerhet maktrelationerna.” (Weber, 1983, I:XXXVI).Weber ser det som att den 

ekonomiska rationalitetens utveckling samspelar med ökad rationalitet på andra områden till 

exempel inom religionen, musiken, välgörenheten och politiken. Vetenskapen utvecklas och 

dominerar människans världsbild (Boglind, Eliason & Månson, 2003, s. 179).  Det moderna 

kapitalistiska samhället bygger alltså enligt Weber mycket på rationaliteten. Dels har det 

mänskliga handlandet, som vi tidigare skrev, gått mot att bli allt mer målrationellt och dels har 

företagandet följt samma mönster. Även samhällsuppbyggnaden kan ses gå mot mer rationella 

former. Den byråkratiska administrationen utgör en vikig del av det alltmer rationella sam-

hällslivet. ”Byråkratisk administration innebär auktoritetsutövning genom kunskap. Det är 

denna egenskap hos den som gör den speciellt rationell.” (Weber, 1983, I:152). Genom kun-

skap och specialisering fördelas också makten. Det moderna samhället har också en lagstift-

ning som är förutsägbar och rationell (Moe, 1995, s. 26). Att organisera såväl socialt som 
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ekonomiskt liv rationellt innebär att man grundar organiseringen på principer om effektivitet 

och på tekniska grundval som styrs av vetenskap (Giddens, 1998, s. 27).     

   De kapitalistiska produktionsförhållandena var för Weber endast ett av många uttryck för en 

världsomspännande rationalisering, som är överordnad både det kapitalistiska samhället och 

andra möjliga samhällsformationer. De styrelseformer och de maktrelationer som rationaliser-

ingen medför skulle enligt Weber leva kvar och till och med förstärkas vid utveckling av and-

ra system än det kapitalistiska. Rationaliseringen är universell och överordnad andra drivkraf-

ter i mänsklighetens historia (Weber, 1983, I:XXXV –XXXVII).  

 

En konsekvens av rationalitetens utveckling är att världen ses som förklarbar och kalkylerbar, 

den blir med andra ord avmystifierad. Sökande efter mening, hyllande av ideal får stå tillbaka 

för kalkylerande av effektiva medel för att nå mål. Baksidan av detta är enligt Weber att män-

niskan blir en ”specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar 

sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia” (Weber, 1978, s. 85-

86). Weber oroade sig över att rationaliteten skulle leda till att människan skulle hamna i en 

”järnbur av varor och förordningar” och tappa sin mänsklighet. Enligt Weber var det sökande 

av ideal och val av värden som är den existentiella grunden i livet. Genom att människan och 

samhället har blivit alltmer rationella och lärt sig kalkylera och förklara skulle denna grund 

alltmer försvinna.  

 

 

6. Analys av ohälsan med hjälp av Marx och Weber 
Här är avsikten att använda tidigare presenterade delar av Marx och Webers teorier för att 

förklara varför arbetarklassen drabbas hårdare av ohälsa. Främst kommer ohälsan i form av 

hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen som är två av de största folksjukdo-

marna i Sverige i dag behandlas. 

Är det rationaliseringstendensen i samhället som är grunden till ojämlikheten mellan klasserna 

och till att hälsa är en klassfråga? Är det exploateringen av arbetskraften som leder till den 

ojämlika hälsan och kan ett kapitalistiskt samhälle någonsin leda till jämlikhet mellan klasser-

na på det området? . 
Är Marx och Webers teorier aktuella när vi använder dem på ett nutida problem? 

 

Analysen byggs utifrån tre områden: arbetet, företaget och samhället.  
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6.1 Arbetet  
Lönearbetaren utvecklar inte ”någon fri fysik eller andlig energi utan förstör sin fysik och 

ruinerar sin ande.” (Marx, 1977, s. 184). Inom det kapitalistiska systemet genomförs, enligt 

Marx, alla metoder som ökar produktiviteten på den enskilde arbetarens bekostnad. På 1800-

talet var det ganska tydligt att arbetarna ”förstörde sin fysik” på fabriksgolven och att de inte 

hade arbetsuppgifter där de fick tillfälle att använda sitt intellekt eller sin kreativitet. Arbetsti-

den kunde uppgå till 12 timmar om dagen och arbetsveckan sex dagar i veckan. Det fanns i 

stort sett ingen lagstiftning som reglerade arbetsmiljön vilket ledde till att arbetarna, som på 

den tiden även inbegrep barn, kunde utnyttjas till bristningsgränsen. Såväl Marx som Weber 

menade att arbetarna inom kapitalistiska företag fick använda sin fysik på ett sätt som strider 

mot deras naturliga förutsättningar. Enligt Weber skulle arbetet i det rationella kapitalistiska 

företaget komma att organiseras utan större hänsyn till annat än att på bästa sätt nå företagets 

mål.  ”Här anpassas människans psykofysiska utrustning fullständigt efter de krav som om-

världen, verktyget, maskinen, m a o funktionen, ställer på dem. Den berövas sin rytm, given 

genom de egna organiska sammanhangen, och under rationell analys om de olika musklernas 

funktioner och skapande av en optimal kraftekonomi ges den en rytm, som svarar mot arbetets 

betingelser.” (Weber, 1987, III: 234-235). Idag, när många talar om att vi gått ifrån klassam-

hället, glöms ofta bort att det finns en mängd människor som arbetar på fabriksgolvet, inom 

gruvindustrin, som arbetar med stuvning och paketering med mera. Sådana arbeten innebär 

ofta mycket tunga lyft, monotona rörelser och arbeten med maskiner som bestämmer arbets-

takten. Det är vad som kallas klassiska arbetaryrken. De stämmer överens med definitionen av 

arbetarklassyrken oavsett vems definition som används. 

   Framförallt sjukdomar i rörelseorganen kan härröras från yrken som kännetecknas av fysis-

ka belastningar som statiska arbetsställningar, ensidiga rörelser och tung manuell hantering 

(Folkhälsorapport, 2001 s. 106-116). Det är kanske den typen av sjukdomar man först tänker 

på när man talar om arbetsrelaterad sjukdom. De arbetsplatser som Marx och Weber utgick 

ifrån när de beskrev ovanstående var i första hand industrins. I dag är inte längre industrisek-

torn den enda dominerande arbetsplatsen. Utöver den finns också en mängd arbeten som in-

nebär liknande arbetsuppgifter och villkor i de sektorer som vuxit fram under 1900-talet 

(Nilsson & Paulsson, 1983, kap.2). En analys av dagens klassproblem kräver därför en nyare 

klassdefinition. Arbetarklassen i vid bemärkelse bör omfatta alla dom vars maktsituation ar-

betsförhållande som löntagare och historiska organisationsprägel är likartad. D v s den bör 

omfatta också de offentliganställda utan delegerade maktbefogenheter och privata cirkula-

tions-, tjänste- och reproduktionsanställda i likartad situation.” (Therborn, 1981, s.20-22). 
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Med hjälp av Therborns definition av arbetarklassen vidgas den grupp arbetare som arbetar 

under sådana villkor att de ”förstör sin fysik”.   När forskningen idag talar om att arbetarklas-

sen lider mer av sjukdomar i rörelseorganen omfattar den arbetarklassen i Therborns defini-

tion. Det vill säga att arbetarklassdefinitionen i forskningen behandlar arbetare inom alla de 

sektorer som Therborn nämner. Yrken som kännetecknas av tunga lyft och statiska arbets-

ställningar idag är till exempel undersköterskor, sjukvårdsbiträden, butikskassörer, städare, 

brevbärare, fordons- och truckförare, och lagerarbetare (Arbetsmiljöverket & Statistiska Cen-

tralbyrån, 2003). 

 

Marx beskriver i sin alienationsteori hur exploateringen av lönearbetaren försätter arbetaren i 

en position där han kontrolleras av hela produktionssättet. ”Objektet som arbetet producerar, 

dess produkt, framträder som ett för arbetet främmande väsen, som en av producenten oav-

hängig makt.” (Marx, 1977, s.181). Marx hävdade att lönearbetet medförde känslor av makt-

löshet. Förutom det faktum att arbetaren i form av vara på marknaden är utbytbar så produce-

rar han åt någon annan som bestämmer villkoren. Med det kapitalistiska produktionssättet blir 

såväl produkten som själva produktionen något som bestämmer över arbetaren.  Med ut-

gångspunkt i Therborns definition av arbetarklass och mellanskikt tas maktaspekten med. De 

lönearbetare som har delegerade maktbefogenheter och är anställda på grund av att de besitter 

specifika kunskaper hamnar i ett annat läge än de som definieras som arbetarklass. Mellan-

skiktet blir inte i lika hög grad exploaterad då de inte på samma sätt som arbetarklassen är 

utbytbara på varumarknaden. De har också mer makt i sitt arbete genom att de står närmare 

kapitalisten i sin yrkesutövning. Genom att se exploateringen av lönearbetarna som något som 

går att gradera, går det att skilja ut arbetarklassen som de mest exploaterade. 
Maktaspekten är relevant när bakomliggande orsaker till arbetsrelaterad sjukdom undersöks. 

Som redan angetts drabbas människor som har yrken med höga krav och lågt beslutsutrymme 

hårdare av arbetsrelaterad sjukdom. Höga prestationskrav och stress i kombination med låg 

grad av inflytande påverkar riskerna för att drabbas av sjukdomar i rörelseorganen och samma 

samband finns med förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar (Lundberg, I., Theorell, Östlin 

och Hogstedt, 1991, kap.4, Folkhälsorapport, 2001).   

   I det kapitalistiska samhället behöver arbetaren, för att kunna överleva, sälja sin förmåga 

att arbeta till kapitalet. (Marx, 1969, s.153-160). Då arbetarna är köpta som arbetskraft för att 

producera åt kapitalisten har de inte makten att avgöra arbetstempo eller att utforma arbets-

miljön efter egna önskemål. Den köpta arbetskraften bör också producera mervärde, varför så 

mycket arbete som möjligt bör utföras på så kort tid som möjligt. När arbetsdagen inte kan 
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förlängas på grund av till exempel lagstiftning är ett enkelt alternativ att intensifiera arbets-

dagen och stegra produktiviteten. (Marx, 1969, s.443 – 446).  Produktiviteten per arbetare har 

ökat under 1900-talet. Mycket på grund av automatiseringen av arbetet men också genom att 

organisera arbetet effektivare. Med Webers rationaliseringstes visas också på hur arbetaren är 

i händerna på företagsledningens kalkylerande om bästa sätt att uppnå mål: I ett företag som 

styrs rationellt beräknas och kalkyleras allt opersonligt och detta medför att företaget kan 

planera dels sitt eget handlande men också personalens handlande. Det målrationella företa-

get använder de medel som finns för att på mest effektiva sätt uppnå mål. Ett led i effektivise-

ringen under kapitalismens framväxt var att dela upp arbetet. En blick på det faktiska ekono-

miska handlandet visar att olika prestationer är fördelade på olika människor och att de sam-

ordnas till gemensamma insatser i högst olika kombinationer med de reala produktionsmed-

len. (Weber, 1983, I:77). Arbetsfördelningen innebar att arbetet delades upp i specifika upp-

gifter där olika grupper utifrån sina kompetenser utförde olika delar.  Den sortens uppdelning 

har brett ut sig till att gälla de allra flesta arbetsplatserna. Arbetsfördelningen medför att vissa 

får positioner där de har makt att sätta upp målen och besluta över arbetsförfarandet medan 

andra hamnar långt ifrån beslutsprocessen. Arbetsfördelningen innebär också att en grupp 

anställda, de som saknar specifika kunskaper, får okvalificerade, monotona arbeten. Marx 

menade att all ökning av produktiviteten sker på arbetarens bekostnad och att arbetaren får 

betala med sin kropp. I dag vet man att den stress som följer av intensifiering av arbetet i 

samband med höga krav och låg kontroll är sjukdomsframkallande. Med andra ord att en ök-

ning av produktiviteten också har ett pris för den anställde. Även om det fysiska arbetet un-

derlättats något med hjälp av maskiner så blir arbetaren sjuk på grund av att också den 

psykosociala arbetsmiljön är nedslitande för hälsan.  

 

”… Den handlar målrationellt som avpassar sitt handlande med hänsyn till syfte, medel och 

sekundära verkningar. Detta innebär att han rationellt överväger alternativa medel för att nå 

målet, sekundära konsekvenser av måluppnåendet liksom också den relativa betydelsen av 

olika mål. Det betyder att han varken handlar affektuellt (och framförallt inte emotionellt) 

eller traditionellt…” (Weber, 1983, I: 19). 

   Det rationella tänkandet styr till stor del också arbetarens handlande. En arbetare utan speci-

fika kunskaper och med låg position på marknaden har inte så många valmöjligheter att kal-

kylera med. Hans möjligheter att få en inkomst ligger i ett arbetaryrke. Samtidigt kan han vara 

medveten om de sjukdomsrisker det medför. Kalkylerandet får då gälla inkomstmöjligheten 

kontra sjukdomsrisken. ”Ekonomins ökade opersonlighet på basis av en ökning av marknads-
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relationerna följer helt sina egna opersonliga lagar, och om man bryter mot dessa bli följden 

ekonomiskt misslyckande och i längden ekonomisk ruin. Rationella ekonomiska relationer 

innebär alltid avpersonifiering i denna mening…” (Weber, 1985, II:141). Arbetaren kan inte 

ta hänsyn till känslomässiga aspekter i sitt val av inkomstkälla. Han måste tänka rationellt för 

att undvika ”ekonomisk ruin” även om det är på bekostnad av hans fysik. 

 

6.2 Företaget 
Med utgångspunkt i exploateringstanken och rationaliseringstendensen har nu själva arbetet 

fått en beskrivning. Hur, utifrån dessa två grundtankar, motiverar då företagen att de använder 

personalen på ett sådant sätt att det ger faktiska konsekvenser för deras hälsa? 

 

Syftet med den kapitalistiska produktionen är just att skapa mervärde (Marx, 1969, s.443 – 

462). I dag bedrivs ett arbete för att förbättra arbetsmiljön. En mängd förbättringar har skett 

under 1900-talet. Med utgångspunkt i krav och kontrollmodellen syns, trots detta, att en klass 

i samhället för att kunna försörja sig måste utsätta sig för en bevisat ohälsosam arbetsmiljö. 

Genom att använda Marx perspektiv förklaras det med att mervärdesdriften inte motiverar en 

bättre arbetsmiljö än den lagen kräver. Så länge tillgången på arbetskraft är tillräcklig behöver 

inte omsorgen om arbetarna utvecklas eftersom de är utbytbara. Är kraven på arbetsmiljön för 

stora kommer också företaget att vilja flytta sin produktion någon annanstans där arbetskraf-

ten kan exploateras mer. I tredje världen är på många håll tillverkningsindustrin fortfarande 

organiserad på ett sätt som påminner om hur det såg ut på Marx tid varför många företag valt 

att förlägga sin produktion där (Nilsson & Paulsson, 1983, kap. 2). Genom att hålla arbetarna 

medvetna om risken för flyttning av produktionen kan företaget genomföra försämrade villkor 

med - åtminstone delvis- deras samtycke. I dag finns också en ökad konkurrens mellan företag 

i olika länder. Sveriges medlemskap i EU har medfört en allt tätare ekonomisk integration 

vilket får följden att Sveriges ekonomi alltmer blir beroende av vad som sker i andra länder. 

Internationaliseringen av företagsamheten och kapitalets nya rörlighet har förstärkt företagens 

maktställning ytterligare. Därmed har statens roll som medlare mellan arbete och kapital fått 

krympa till förmån för upprättandet av goda villkor för företagandet (Sohlberg & Leiulfsrud, 

2000, kap.1). 

 

Arbetaryrkena har förändrats och ägandet av kapitalet ser annorlunda ut än på Marx tid. Mer-

värde ska idag inte bara utvinnas i arbetet med förädling av naturresurser, utan också i till 
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exempel förmedling av tjänster som organiseras av privata företag. Marx mervärdesteori tar 

inte upp det sättet att försöka utvinna vinst. Det går dock att se likheter i produktion av varor 

och produktion av tjänster. För att ett företag ska kunna göra en vinst på att förmedla tjänster 

måste de som utför tjänsterna, det vill säga de löneanställda, arbeta under sådana villkor att 

köparen av deras arbetskraft vinner mer av deras arbete än vad han betalar tillbaka i lön. Med 

andra ord motiveras exploateringen av arbetarna på samma sätt oavsett om företaget bearbetar 

naturresurser eller om de säljer tjänster. 

Webers rationaliseringstes visar hur rationaliteten motiverar ett exploaterande av arbetaren för 

att uppnå mål i produktionen. Målet behöver inte alltid vara mervärde, det skulle lika gärna 

kunna vara produktionens effektivitet i sig. Där skiljer sig Marx och Webers förklaringar. 

Vinst är naturligtvis centralt för alla företag i ett kapitalistiskt system. Samtidigt kan det fin-

nas andra mål som kan vara centrala på målrationella grunder. Även ickevinstdrivade koope-

rationer skulle kunna vara rationellt organiserade. Ett arbete som innebär sjukdomsrisker 

inom ett sådant företag kan också motiveras med att de inte kan ta hänsyn till värderingar eller 

traditioner. 

    Rationaliteten beskrivs också genom en ”ökad teoretisk behärskning av verkligheten ge-

nom mer precisa och abstrakta begrepp” (Weber, 1996, s. 9-10). Inom de kapitalistiska bola-

gen och inom nationalekonomin i stort har det vuxit fram ett språk och ekonomiska lagar 

kring den ekonomiska cirkulationen. I dag har ekonomin gått ifrån att handla om pengar i dess 

bokstavliga mening. Nedskärningar i personalgrupper, intensifiering av arbetet o s v görs med 

motiveringar som bygger på teoretiska resonemang och begrepp som kräver specialiserad 

ekonomisk kunskap för att förstå. Den finansiella marknaden har genomgått drastiska föränd-

ringar under 1900-talet och för företagen har aktiemarknadens utveckling blivit central (Ek-

lund, kap. 10). Tillväxt och vinst kan nu ses som mer abstrakta begrepp som ligger långt ifrån 

den löneanställde arbetarens kontroll.  

 

6.3 Samhället 
Vad är grunden till att klassklyftor finns och behövs klassklyftorna för att samhällssystemet 

ska bevaras?  

    Marx menade att lönearbetet till skillnad från slavsystem eller livegensystem döljer det 

faktum att arbetarna utnyttjas för andras vinning eftersom de får lön för sitt arbete. I dag ifrå-

gasätts nästan aldrig lönearbetet som arbetsform. Däremot arbetas det mycket från exempelvis 

fackligt håll för att förbättra arbets- och lönevillkor. Att det skulle vara själva produktionssät-

tet som skapade problem i samhället finns däremot inte på dagordningen. 
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Med Marx perspektiv blir arbetarklassen sjukare för att samhället är kapitalistiskt och drivs av 

mervärdesprincipen som kräver att det finns arbetare som kan exploateras. Så länge produk-

tionssättet ser ut som det gör d v s att en del äger kapital och andra säljer sig till kapitalet går 

det inte att få ett jämlikt samhälle och därmed inte heller jämlik hälsa. Samtidigt finns det 

vissa problem med att direkt dra en sådan slutsats då Marx inte tog med i beräkningen att en 

stor del av kapitalet skulle ägas av till exempel den offentliga sektorn som indirekt är med-

borgarnas. Den stora del löneanställda som arbetar för den offentliga sektorn, som med Ther-

borns definition tillhör arbetarklassen, är inte omnämnd i Marx mervärdesteori eftersom den 

växte fram först på 1900-talet. Därmed går det inte att rakt av jämföra deras arbetssituation 

med dem som arbetar inom industrin. Det är dock möjligt att se på det faktum att många 

kommuner brottas med sin budget. Som arbetsgivare måste de utvinna så mycket arbete som 

möjligt ur sina anställda för att skattemedlen ska räcka till att hålla verksamheten i gång. Eko-

nomin hos de olika arbetsgivarna präglar därmed de villkor arbetarna har att arbeta i. Med 

andra ord går det att se att ekonomin motiverar exploatering av arbetarna och de ohälsopro-

blem som därmed åsamkas även inom andra sektorer än de privat ägda. 

   Med Webers klassdefinition går det också att se att maktpositionen är central. Den som ut-

nyttjar arbetskraften behöver inte alltid vara den som äger kapitalet. Det kan också vara den 

som har makt över kapitalet. Inom offentliga sektorn kan man urskilja en grupp anställda som 

har makten att styra resurserna (det vill säga skattebetalarnas pengar och arbetskraften). De 

ekonomiska resursernas fördelning i till exempel lön varierar mycket beroende på vilken 

maktposition den anställde har. Arbetsvillkoren skiljer sig åt och den med högst maktposition 

dikterar villkoren för dem med lägre position. Det sker i linje med arbetsdelningen och byrå-

kratiseringen som växt fram i rationalitetens anda. Den rationella uppbyggnaden av såväl pri-

vata som offentliga företag och arbetsplatser ifrågasätts sällan.  

   Hur kan Webers teori om rationaliseringen förklara att klassklyftorna finns kvar? Weber såg 

att det var en rad komponenter som bestämde klasspositionen. Weber menade att klassamhäl-

let inte bara var en produkt av det kapitalistiska produktionssättet. Enligt Weber formas ett 

samhälle inte bara av ekonomin. Vetenskapen och tekniken är exempel på andra faktorer som 

måste tas med i beräkningen när ett samhälle ska förstås. I rationalitetens anda skulle veten-

skapen utvecklas och ta över det sätt vi såg på världen. I dag har man stor tilltro till framför-

allt den medicinska vetenskapen och medicinen försöker lösa en allt större del av människor-

nas problem. Klasskillnader i ohälsa angrips ofta på medicinsk väg. I ett rationellt samhälle 

där människan ska anpassas efter ett rationellt produktionssätt kan medicinen användas för att 

sjukförklara de människor som inte klarar av det. Sjukdomar i rörelseorganen står för de flesta 
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sjukskrivningarna och förtidspensionerna i Sverige idag. Ett rationellt produktionssätt gör 

människor sjuka och en rationell lösning på det problemet är att med hjälp av medicinen och 

lagstiftningen lyfta ut dem från arbetsmarknaden när de inte längre kan användas effektivt. Ett 

läkarutlåtande kan lyfta ut obrukbara arbetare ur produktionen på laglig väg. Systemet med 

sjukersättning och sjukpenning gör också att arbetarna inte har lika stor anledning att oppone-

ra sig mot de arbetsvillkor de har. När de bli sjuka finns det en utväg för dem att försörja sig 

trots att de slitit ut sina kroppar. Genom att lagstiftarna inte lyfter in värderationella eller af-

fektiva aspekter på arbetarklassens ohälsa så bevaras klasskillnaderna i ohälsan. I stället för 

att kritisera produktionssättet som föder dessa sjukdomar söker de styrande politikerna lös-

ningar i medicinen, genom läkarkåren som idag har en relativt hög maktposition i sitt ämbete.  

Byråkratin enligt Weber med den specialisering den innebär gör att medicinaren- specialisten 

får stå oemotsagd och att den outbildade arbetaren med mindre kunskaps och maktresurser 

inte blir lyssnad på. Ett samhälle med "specialister utan ande" ifrågasätter inte orättvisorna.  

   Genom att lyfta två av de största folksjukdomarna vi har i Sverige idag ser man att klass har 

betydelse för hälsan. Gällande produktionssätt delar upp befolkningen i klasser som har olika 

villkor i arbetsmiljö. Med Marx perspektiv är det också ett tillstånd som kommer att bestå så 

länge samhället är kapitalistiskt och mervärdesprincipen väger tyngst. Ska orsakerna till var-

för det finns klassklyftor i hälsan förklaras får man med Webers perspektiv ta med fler aspek-

ter än att bara se till hur ekonomin är uppbyggd. Rationaliteten skulle enligt honom komma 

att leva kvar även om samhällsekonomin förändras.  Weber har inte lika enkla resonemang 

kring klass. Rationaliteten är universell och rör alla områden. Allt som kommer ut av rationa-

liteten är inte produkter av ett kapitalistiskt samhälle utan det kapitalistiska samhället är i stäl-

let en produkt av rationaliteten. Beroende på hur man definierar klass blir det också olika svar 

på frågan om klassklyftorna går att lösa. Rationaliseringen innebär som sagt en specialisering 

och specialisering föder också olika grupper i samhället som har olika villkor. Marx tänkte sig 

ett klasslöst samhälle bortom det kapitalistiska. I hans mening skulle klasserna upplösas om 

alla ägde kapitalet tillsammans. Utvecklandet av produktionen under kapitalismen skulle 

komma arbetarna till godo eftersom de i det klasslösa samhället skulle veta hur man effekti-

vast producerade det som behövdes. Weber däremot såg att ett kommunistiskt samhälle skulle 

ytterligare byråkratiseras och specialiseras och att människor skulle känna sig som "fångna i 

en järnbur" oavsett hur ekonomin såg ut så länge rationaliteten dominerade. Med andra ord 

ger de två olika bilder av hur framtiden skulle kunna komma att se ut. Klass enligt Weber är 

något annat än klass enligt Marx. Frågan är om arbetarna skulle vara friskare i ett, med Marx 
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definition, klasslöst samhälle eller om det är rationaliseringen som gör arbetaren sjuk. Hur 

skulle maktaspekten förändras och hur skulle krav och kontrollaspekten förändras? 

 

 

7. Diskussion 
Tanken fanns att den ojämlika hälsan skulle vara ett symptom på att Sverige i dag fortfarande 

är ett klassamhälle. Frågeställningen i uppsatsen var om det går att använda Marx och Webers 

teorier för att förklara klasskillnaden i ohälsan. Hur kan man då säga att frågeställningen be-

svarades?  

   Såväl Marx som Weber visar på samhällets uppdelning av människor i olika grupper som 

har olika resurser att förfoga över. När det gäller Marx finns också direkta kopplingar till hur 

arbetarklassyrken leder till sjukdom. Weber däremot för fram sina teorier på ett mer abstrakt 

plan varför kopplingen där inte blev lika självklar. Deras teorier har både likheter och skillna-

der. Att använda dem tillsammans har lett till att analysen kunde fördjupas att gälla fler aspek-

ter. Marx teori är så uppenbart präglad av den kontext den skrivits i varför en analys av ett 

samtida fenomen behövde kompletteras med en ny definition av klass. Svaret på varför arbe-

tarklassen är sjukare än andra yrkesgrupper får hänga lite i luften. Med utgångspunkt från 

Marx teorier blir svaret att arbetarklassens ohälsa orsakas av kapitalägarnas exploatering av 

dess arbetskraft. Weber däremot ser inte det ekonomiska systemet som ensam komponent till 

varför samhället ser ut som det gör. Vår slutsats i analysarbetet blev med hjälp av Webers 

teori att ett genomrationaliserat samhälle accepterar att en klass blir sjukare än en annan. Ett 

företagsekonomiskt såväl som politiskt, juridiskt och vetenskapligt kalkylerande kan finna att 

ett visst mått av orättvisa är nödvändigt för ett rationellt organiserande av samhället. Såväl 

Marx som Weber ser att arbetaren betraktas som vara i ett kapitalistiskt samhälle och att den 

används på ett sätt som innebär exploatering. Skillnaden är dock att medan Marx ser det eko-

nomiska systemet som ”boven i dramat” så visar Weber på hur rationaliseringen och byråkra-

tiseringen leder till att människor får olika positioner med olika konsekvenser till följd av det-

ta. 

Idag har de klassiska arbetaryrkena minskat till förmån för lägre tjänstemannayrken. Andelen 

tjänstemän ökade under perioden 1920 – 1980 från 10 % till 30 % (Nilsson & Paulsson, 1983, 

kap.2). När företagen växer och administration och organisering kräver mer personal har 

gruppen lägre tjänstemän ökat. Deras arbetsuppgifter finns inte på fabriksgolvet, men kan 

ändå innebära avsaknad av makt och kontroll. Ohälsan är fortfarande störst bland arbetarna, 

men den grupp som ökat i ohälsotal under senaste åren är de lägre tjänstemännen (Folkhälso-
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rapport, 2001). Det är ganska intressant när man ser på problemet med hjälp av Marx teori 

och klassbegrepp. Att betrakta lägre tjänstemän som lönearbetare utan del i ägande av kapital 

som endast används för att öka vinningen för kapitalägaren kan ge en förklaring till varför 

ohälsan stiger i den gruppen. Det vill säga att allt som görs för att öka mervärdet i ett företag 

sker på lönearbetarens bekostnad. 

 

Det Marx och Weber har gemensamt är att de sätter in alla fenomen i ett samhälleligt perspek-

tiv. Att se på arbetarklassens ohälsa - och andra sociala problem - som konsekvenser av hur 

samhällssystemet ser ut öppnar upp för bredare diskussioner om hur man kommer till rätta 

med problemen. Med ett sådant synsätt lyfts frågan till faktorer som ligger utanför de enskilda 

individernas kontroll. Det leder också till att åtgärder för att minska klassklyftan i ohälsa mås-

te göras på en annan nivå. Under uppsatsarbetet har lästs mängder med forskning på området, 

regeringens proposition Mål för folkhälsan (2002/03:35) har studerats noga. Ingenstans har 

själva samhällssystemet ifrågasatts. Lönearbetet som produktionssätt och rationalitetens ut-

bredning verkar inte vara av intresse för vare sig styrande politiker eller media. Vad beror det 

på? Kan det vara så att de är företeelser som tas för givna? Eller beror det på att de som sitter 

på makten inte vill rubba det samhällssystem som gett dem de positioner de sitter på? 

 

Den här uppsatsen hade kunna ha gjorts på liknande sätt med hjälp av såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod. Den uteslutande teoretiska metoden gav dock större möjligheter till genera-

liserbarhet eftersom det fanns en mängd material skrivet där olika metoder redan använts. Att 

själva göra enkäter eller intervjuer på ett område där det finns omfattande forskning sågs i det 

här arbetet som onödigt. Därmed torde den valda metoden för att besvara uppsatsens forsk-

ningsfråga vara den mest relevanta.  

 

Uppsatsarbetet har väckt intresse för att studera fler frågor utifrån ett klassiskt samhällsteore-

tiskt perspektiv. Här har den arbetsrelaterade ohälsan undersökts. En liknande studie skulle 

kunna göras på klassklyftan i livsstilsbetingade sjukdomar, psykisk ohälsa o s v. Klassfrågor 

är alltid intressanta och fenomenet kan studeras utifrån olika indikatorer. Ohälsa är endast ett 

av många sociala problem som kan analyseras med hjälp av klassiska samhällsteorier.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att Marx och Weber har något att tillföra när samtida fenomen 

ska förklaras. Deras teorier har inte förlorat sin aktualitet trots att det gått över ett sekel sedan 

de skrevs. 
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