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Sammanfattning 

Utifrån Zygmunt Baumans teori om arbetsetik och Stefan Svallfors resonemang om 

klassbaserade attityder avser denna studie att analysera attityder till arbetslöshet med fokus på 

klasskillnader men även andra tänkbara faktorer. Att människor i olika klasser har liknande 

intressen, normer och sätt att betrakta samhället på har tidigare forskning observerat. 

Klasskillnader i synen på arbetslöshet är dock mindre beforskat och kommer därför att 

studeras närmare i denna studie. 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i attityder till arbetslöshet. En analys utfördes 

för att undersöka hur bland annat social klass, kön och erfarenhet av arbetslöshet påverkar 

synen på arbetslöshet.    

Metod/data: Datamaterialet som använts är från 2008/2009 års European Values Study 

(EVS) vilket är en tvärsnittsstudie där materialet samlats in genom en enkät. Urvalet 

skickades ut till ett riksrepresentativt urval på 2600 personer över 18 år. Svarsfrekvensen 

slutade på 1187 personer vilket motsvarar 45,7 procent, med en medelålder på 47,9 år. 

Respondenternas attityder till arbetslöshet mättes utifrån ett index bestående utav fem frågor 

genom bivariata och multipla linjära regressionsanalyser (OLS).  

Resultatet visade inte på något statistiskt signifikant samband mellan klass och attityder till 

arbetslöshet. I enlighet med hypotesen hade män sämre attityder till arbetslöshet än kvinnor. 

Har en person egen erfarenhet av arbetslöshet är synen på arbetslösa bättre, liknande resultat 

kunde inte urskiljas för eventuell partners erfarenhet av arbetslöshet. Politisk orientering och 

utbildning var andra variabler som föreföll förklara variationen i attityder bättre än 

exempelvis klass. Ju högre utbildning en individ har och ju mer politiskt vänsterorienterad 

den är desto bättre attityder till arbetslöshet. 

Diskussion: Att inga klasskillnader kunde utläsas i synen på arbetslöshet kan bero på att 

enkäten skickades ut mitt under en ekonomisk kris som påverkat respondenternas attityder 

oavsett klass. Arbetslöshet ses eventuellt som ett resultat av samhällsekonomiska brister 

snarare än en konsekvens av individers personliga egenskaper. Politisk orientering och egen 

erfarenhet av arbetslöshet tenderar att förklara synen på arbetslöshet i större utsträckning.   

 

Nyckelorden i denna rapport är attityd, arbetslöshet, arbetsetik, stigma, klass samt 

könsskillnader.  
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Inledning 

I dagens samhälle betraktas arbetet som en självklar del i varje vuxen människas liv. I själva 

verket kretsar det mesta i samhället kring arbete och vi förväntas arbeta 8 timmar per dag. 

Arbete är något som väckt intresse och tankar hos såväl Aristoteles som Nietzsche och har 

därmed alltid varit något människan funderat över. Men hur ser människor på individer som 

inte arbetar, de arbetslösa? För att förstå attityder om arbetslöshet kommer denna studie ta 

avstamp i Zygmunt Baumans (1998) teori om arbetsetik. Genom att synliggöra utvecklingen 

av den moderna synen på arbete som något självklart avser studien att undersöka varför 

arbetslöshet ses på ett visst sätt. Den tidigare forskningen om arbetslöshet visar på skam, 

stigmatisering och ekonomiska problem. Det är dock en nästintill omöjlig uppgift att försöka 

förklara och ge en generell syn på arbetslöshet som inbegriper hela befolkningen. Genom att 

studera synen på arbetslöshet med fokus på klass och kön men även andra faktorer som 

erfarenhet av arbetslöshet och politisk tillhörighet blir det möjligt att avgränsa studien och få 

en mer nyanserad bild av situationen. Detta kommer förhoppningsvis bidra till en ökad 

förståelse för den stigmatisering som är kopplad till arbetslöshet och varför attityderna skiljer 

sig mellan olika grupper i samhället.   

Individers socioekonomiska bakgrund och klasstillhörighet har sannolikt en inverkan på 

många aspekter av våra liv. Genom att människor arbetar med olika arbetsuppgifter och inom 

olika områden kommer synen på samhället förmodligen skilja sig mellan olika grupper. I 

denna studie kommer klass definieras genom individens arbetskontrakt. Med hjälp av Stefan 

Svallfors (2004) modell om klasspecifika normer och intressen kommer studien att undersöka 

om det existerar några attitydskillnader kring arbetslöshet mellan olika klasser.  Tidigare 

forskning har visat att känslor som skam kopplat till arbetslöshet tenderar att vara mer utbrett 

bland människor i högstatusyrken (Warr, Jackson & Banks, 1988). I övrigt har dock den 

tidigare forskningen kring klasskillnader i synen på arbetslöshet varit något begränsad och 

kommer därför att undersökas närmare i denna studie. Eftersom att det historiskt sett funnits 

stora könsskillnader i anknytning till arbetet kommer denna studie att kontrollera för kön i 

synen på arbetslöshet. Genom att även undersöka individers kontakt med arbetslöshet, politisk 

tillhörighet, utbildningsnivå samt livscykliska effekter till följd av ålder blir syftet att få en 

tydlig bild av synen på arbetslöshet. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det existerar några skillnader i hur människor ser på 

arbetslöshet med fokus på klass, kön och erfarenhet av arbetslöshet. 

 Skiljer sig stigmatiserande attityder till arbetslöshet bland individer i olika klasser? 

 Hur skiljer sig attityder till arbetslöshet mellan män och kvinnor? 

 Hur påverkar erfarenheter av arbetslöshet synen på att inte ha ett arbete? 

Definitioner 

Definitionen av arbete i denna studie är lönearbete, d.v.s. arbete som genererar inkomst. 

Obetalt arbete i hemmet som exempelvis trädgårdsarbete och att städa klassas som att 

individer arbetar utan betalning och är därmed inte inkluderat i analyserna. Klass kommer att 

definieras utifrån vilket arbetskontrakt individen har och arbetslöshet inbegriper både 

långtidsarbetslösa samt korttidsarbetslösa. 

Disposition 

Nedan kommer inledningsvis en teoridel med en historisk tillbakablick gällande synen på 

arbete att presenteras samt klass och stigmatisering, därefter en redogörelse för tidigare 

forskning inom området. Sedan redovisas studiens tillvägagångssätt och vilket datamaterial 

som använts, i avsnittet data och metod. När materialet presenterats redovisas vilket resultat 

studien har kommit fram till och därefter en diskussionsdel med resonemang om resultatet. 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer Baumans teori om arbetets utveckling att presenteras ur en historisk 

kontext samt Svallfors resonemang om klassbundna attityder och värderingar. Därefter 

redogörs det för tidigare forskning kring samhällets syn på de arbetslösa och de arbetslösas 

syn på sig själva. Avslutningsvis presenteras forskning som gjorts om klass- och 

könsskillnader i synen på arbetslöshet. 
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Teori 

Arbetsetiken 

För att närmare förstå synen på arbetslöshet behövs även en förståelse för dess 

motsatsbegrepp, arbete. Genom att tydliggöra synen på arbete blir det lättare att skapa en 

förståelse för varför arbetslöshet betraktas på ett visst sätt. Roland Paulsen (2013) förklarar 

hur arbetsideologin är en relativt ung företeelse som skapades genom ett flertal 

omständigheter, bland annat genom den protestantiska etiken med synen på arbetet som ett 

kall (vilket senare kom att bilda en sorts kapitalistisk anda1). Hayes och Nutman (1981) menar 

att det finns en koppling mellan protestantism och den tillskrivna vikten av att arbeta även om 

det finns tvivelaktigheter i sambandet mellan protestantisk etik och kapitalism. I likhet med 

Paulsen menar de att detta har resulterat i att arbetet betraktas som en livsuppgift där 

individen enbart blir en fullgod samhällsmedborgare om hon har ett arbete. I dagens samhälle 

ses arbete som något självklart och är svårt att ifrågasätta, och där människor sällan reflekterar 

över normerna kring att arbeta. Detta menar Bauman (1998) är ett resultat av en arbetsetik 

som präglar den moderna människan vilket kommer att tydliggöras nedan.  

 

Den moderna synen på arbete har inte alltid varit självklar. Paulsen beskriver antikens syn på 

arbete som en arbetskritik där filosofer som Platon och Aristoteles var några av kritikens 

föreståndare. Han delar in deras kritik i två huvudbegrepp: distraktion och förnedring 

(Paulsen, 2013: 22-23). Arbetet sågs som en distraktion från det som verkligen var viktigt för 

individen, nämligen att vara fri (från arbete) och med denna frihet kunna ägna sig åt att 

utveckla kropp och själ: i arbete tvingas individen oftast att vara till någon annans förfogande 

vilket ansågs som förnedrande. Målet för arbete är fritiden menar Aristoteles. Grenholm 

beskriver detta som att “byggmästarkonsten existerar för husets skull i den meningen att den 

är ett medel att åstadkomma ett mål, nämligen huset, och i samma betydelse arbetar vi för 

fritidens skull” (Grenholm, 1994: 119). Grenholm menar att fritiden hade som syfte att bringa 

människan lycka (eudaimonia) och att detta gjordes genom kontemplation, d.v.s. genom 

filosofi och användandet av intellektet. Det var något Platon och Aristoteles värderade högst 

av alla aktiviteter vilket dåtidens arbete inte innehöll (Paulsen, 2013). Givetvis ansågs arbetet 

viktigt i syfte att producera materiella behov för människans överlevnad men när detta var 

                                                 

1 För mer ingående förklaring: Max Weber, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 

Argon/Palmkrons förlag 
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uppfyllt så skulle fokus läggas på kontemplation. Arbetet låg därmed långt ner på värdeskalan 

och hade lägre betydelse än andra mänskliga aktiviteter (Grenholm, 1994). Den antika synen 

ligger i stor kontrast till det produktionssamhälle som blev resultatet av industrialismen. För 

att förstå synen på arbetslöshet måste vi blicka tillbaka på den arbetsetik som utvecklades 

under industrialismen.  

Produktionssamhället 

“Arbete är alla människors normaltillstånd; att inte arbeta är onormalt” (Zygmunt Bauman, 

1998: 13) 

 

Under industrialismens kontrollerade former blev arbetsetiken en strategi för att få människor 

att ge upp livet på landet och istället börja arbeta i fabrikerna (Bauman, 1998). Uppgiften låg i 

att få människor, som tidigare sett sitt arbete som något meningsfullt och självstyrt, att 

underkuva sig åt någon annan för dennes syfte och mål. Bauman beskriver arbetsetiken som 

ett sätt att betrakta arbetet som ett värde i sig och något som anses vara fint och nobelt. Att 

arbeta blev därför viktigt oavsett om det fanns någon mening med det eller inte: “Arbetsetiken 

handlade i grunden om att ge upp sin frihet” (Bauman 1998: 16). För fabriksägaren blev det 

viktigt med lydiga och disciplinerade arbetare för att jobbet skulle bli utfört. Det blev en 

människas (fabriksägarens) mening och mål som skulle uppfyllas av en hel arbetsstyrka. 

Arbetsetiken kom därför att underminera den motsättning som uppstod mellan fabriksägare 

och arbetare. Den traditionella synen där individer arbetade i syfte att få sina materiella behov 

tillfredsställda, för att sedan ägna resten av tiden med ledighet, sågs som omodern och med 

avsmak. Istället skulle individen i den moderna tiden av maskiner och rationalitet sträva efter 

att öka sin inkomst med hårdare och längre arbetsdagar vilket blev industrins uppgift att lösa. 

Utöver den redan stigmatiserande behandling de fattiga fick utstå med öknamn som “drägg” 

eller “avfall” förvärrades deras situation genom aktivt handlande från fattigvårdslagstiftare i 

syfte att få ut dem i arbete. Tanken var att inget skulle vara värre än att vara fattig, det 

slitsamma arbetet på fabrikerna skulle vara eftertraktat i jämförelse. Därmed fick 

arbetsetikens idéer med dess moraliska grunder mer stöd för sin sak. I samhället med de 

politiska partierna från både höger- och vänsterskalan sågs full sysselsättning som ett mål och 

en lösning på samhällets alla problem. Alla skulle till slut rymmas in i detta producerande 

ekorrhjul och att vara arbetslös sågs som onormalt och ett brott mot normen. Att arbeta blev 

ett sätt att tillhöra samhället och samtidigt bidra till samhällets överlevnad (Bauman, 1998: 

29).    
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Den rationalitet som genomsyrade industrisamhället byggde på idén om att rikedom skapades 

genom att bearbeta de naturliga resurserna genom mänsklig arbetskraft; en direkt relation 

mellan rikedom och engagemanget av producerande mänsklig arbetskraft. Det blev därför en 

politisk angelägenhet att få människor att arbeta och arbete blev därmed en av politikens 

huvudfrågor: politisk framgång mättes i människors engagemang i produktionsprocessen.  

Arbetsetiken bidrog även till att arbetet blev ett sätt att skapa en identitet (Bauman, 1998). 

Genom sin identitet vet individerna vem de är överordnade samt underordnade, hur de ska 

agera mot varandra och vilka som är deras jämlikar. Det ser således ut som att arbetet 

underlättade vardagen för individerna och gjorde det lättare att orientera sig fram i ett alltmer 

urbaniserat samhälle. Bauman sammanfattar produktionssamhället genom “tre analytiskt 

urskiljbara nivåer”: arbetet fick en central position för individens identitet (den individuella), 

för individens sociala liv där arbetet ses som ett kall och något att vara stolt över (den sociala) 

samt för samhällets struktur med dess institutioner som lärde barn och vuxna arbetsetikens 

koncept, t.ex., värnplikt och religion (det systematiska) (Bauman, 1998: 33). 

Konsumtionssamhället 

När arbetsetiken väl fick sitt fäste och blivit normaliserat riktades istället energin mot 

produktionen och de varor som kunde konsumeras, en kamp om att få en större del av 

produktionen. Penningmängd och materiellt välstånd blev ett sätt att mäta människors status 

och värde. Bauman (1998) menar att denna kamp handlade om en kompensation och 

återupprättelse för den värdighet som gått förlorad under produktionssamhället då hantverkare 

blev fabriksarbetare. Samhället hade nu övergått från en samhällsordning med individer som 

producenter till individer som konsumenter: skillnaden mellan produktionssamhället och 

konsumtionssamhället är att det senare lägger större tonvikt på konsumtion snarare än 

produktion. I en tid då vi kan producera allt mer med mindre arbetsstyrka finns det inte längre 

något utrymme för alla samhällets individer att finna mening i att producera varor. Maskiner 

och annan teknik ersätter den mänskliga arbetsstyrkan och därför är det inte lika angeläget 

som det tidigare var att bevara prodiktionssamhällets arbetsetik. På så sätt har 

produktionssamhällets institutioner med uppgift att disciplinera och skola individen till rutiner 

och monotont arbete inte samma syfte som den en gång haft. Att konsumera betyder valfrihet 

och att därför vara underordnad produktionens arbetsetik går emot idén om konsumtion 

(Bauman, 1998).  
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Bauman nämner hur politikerna idag pratar om hur sjunkande produktion är ett resultat av 

minskade vinster vilket i sin tur beror på minskad konsumtion, och att det är upp till 

konsumenterna att lösa problemet. Ett sunt samhälle definieras genom god ekonomisk tillväxt 

vilket sker genom att människor är villiga att spendera pengar, ta krediter och lån etcetera. 

Arbetets tidigare så viktiga aspekt för identiteten blir mindre betydande då det idag är allt fler 

tidsbegränsade anställningar och yrken på deltid, vilket utesluter den trygghet och varaktighet 

som förr var viktig. Att därför se arbetet som ett kall är lika med en mental och känslomässig 

katastrof och identiteten måste istället byggas på andra grunder, nämligen konsumtion. 

Valfriheten i konsumtionen speglar på så sätt den “flexibla” arbetsmarknaden där identiteten 

inte är lika fast fixerad vid arbetet som förut (Bauman, 1998: 47).  

 

Hur kan konsumtion möjligen vara lönsam om identiteten är fast fixerad kring arbetet? Det 

går inte menar Bauman. Identiteten måste vara flexibel och kunna skapas likt modets snabba 

förändringar vilket är tydligt i ett marknadscentrerat samhälle. Pengar är ett måste för 

konsumtion men mindre viktigt är det hur pengarna har frambringats, det kan vara genom 

arbete, krediter eller annat. Den duktiga och skickliga arbetaren som gjort sig framgångsrik på 

sitt arbete var inom produktionssamhällets arbetsetik föremål för beundran men i 

konsumtionssamhället är det istället rikedom själv som beundras. Rikedom som kan användas 

på nöjen, konsumtion och allt annat som används för att alstra behagliga upplevelser; “Det är 

vad man kan göra som betyder något, inte vad som ska göras eller vad som har gjorts” 

(Bauman 1998: 64). Alla tidigare resor, inköp och bedrifter spelar mindre roll, det som 

betyder något är rådande förmögenhet och den status det ger. Detta är ett tecken på att 

individen kan göra vad hon vill, köpa vad hon vill och vara vem hon vill. I ett 

konsumtionssamhälle är det avsaknaden av konsumtion som är stigmatiserande (Bauman, 

1998). Däremot bidrar arbetslöshet till sämre ekonomi och sänkt konsumtion vilket bör göra 

arbetslösa till en stigmatiserad grupp i samhället. Att vara arbetslös idag leder inte till 

livshotande tillstånd och genom att få pengar från exempelvis a-kassa, arv eller annat 

möjliggörs en utökad valfrihet som är nära kopplat med valet att kunna konsumera som 

individen själv vill. Däremot menar Bauman (1998: 60) att om en individ inte kan konsumera 

på ett sätt som uppfattas som “normalt” så leder det till stigmatisering genom brott mot 

normen.  Att vara arbetslös i dagens konsumtionssamhälle bör därför vara stigmatiserande 

men i mindre bemärkelse än tidigare när arbetet sågs som det viktigaste för individen.   
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Även Stefan Svallfors (2004) diskuterar denna påstådda övergång till ett 

konsumtionssamhälle. Ur ett postmodernt perspektiv blir arbetet mindre viktigt för individers 

identitet medan konsumtionsintressen istället blir viktigare för individens identitetsskapande. 

Svallfors ställer sig dock kritiskt till denna övergång och argumenterar istället för att arbetet 

blir allt viktigare för individen. Arbetet kommer inte endast vara viktigt för försörjningen utan 

även för individers existentiella identiteter. Han resonerar kring att traditionella identiteter 

försvagas och människor identifierar sig inte längre på samma sätt med roller så som 

“hemmafru” eller “församlingsmedlem”. Istället kommer arbetet finnas kvar som grund i 

skapandet av identiteten. I denna studie kommer det inte att göras någon distinktion om 

huruvida det är målet att konsumera eller arbetsetiken som leder till stigmatisering vid 

arbetslöshet. Stigma kan bero på många olika saker och troligtvis finns båda aspekterna med 

idag. Studien kommer inte heller att undersöka skillnader i synen på arbetslöshet mellan 

produktionssamhället och konsumtionssamhället. Att undersöka detta hade givetvis varit att 

föredra men på grund av tidsbrist och bristande datamaterial var det inte möjligt. Däremot kan 

denna studie förhoppningsvis ge en bättre förståelse för dagens syn på arbetslöshet som senare 

kan ligga till grund för vidare jämförelser med produktionssamhällets arbetsetik.  

Stigmatisering och arbetslöshet 

De flesta förstår fördelen med att ha ett arbete jämfört med att inte ha det. Framförallt när 

strävan efter statussymboler som materiellt välstånd och konsumtion är mer eller mindre 

styrande i vårt kapitalistiska samhälle; statussymbolerna kan därför ses som ett sätt att skilja 

ut dem som har ett arbete och de som inte har något. Paulsen förklarar det som att vi ser 

rikedom som en symbol för hårt arbete och fattigdom som ett resultat av lathet (Paulsen, 

2010). I hänsyn till detta kan arbetslöshet ses som ett stigma. Erving Goffman beskriver 

stigma som ett uttryck av negativa egenskaper hos en person. Han nämner viljesvaghet och 

brist på hederlighet som några exempel, “fläckar” på den personliga karaktären (Goffman, 

2011). Det är inte egenskaperna i sig som är negativa utan de blir det utifrån en kontext, när 

egenskaperna skiljer sig från det som anses vara normalt. Härigenom går det att förstå stigmat 

som arbetslösheten skapar och hur det troligtvis påverkar människors syn på arbetslösa 

individer. Inflytelserika personer som Göran Persson har sagt att “[f]rihet är för många 

vanliga människor att ha ett jobb och att inte behöva vara orolig för arbetslöshet och 

sjukdom” (Persson, 1996: 38). Oavsett sanningshalten i detta uttalande så kommer det han 

utrycker med stor sannolikhet att påverka synen människor har på arbetslöshet. Denna 

patologiska syn på arbetslöshet stärker, eller åtminstone bibehåller, stigmat i ordet och 
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företeelsen. Hayes och Nutman beskriver ett liknande fenomen ur en utländsk kontext där 

individer som inte arbetar av olika orsaker så som strejker, lockouter eller arbetslösa individer 

till följd av ekonomiska kriser, beskrivs negativt i media som “idle”2 och “many thousands 

idle” (Hayes & Nutman, 1981: 6). Trots att det inte bara gäller arbetslöshet så beskriver 

författarna hur media lägger en moralisk innebörd i uttalanden gällande människor som inte 

arbetar. Perssons uttalande och till viss del Hayes och Nutmans beskrivning är två exempel på 

hur arbetslöshet uttrycks i samhället och på så sätt befäster synen på arbetslöshet som något 

avvikande och negativt. Detta görs istället för att lägga fokus på företagens ansvar mot 

samhället och det ekonomiska systemets brister som i grund och botten är en betydande orsak 

till problemet (Hayes & Nutman, 1981). Denna typ av negativa medierapportering av 

arbetslösa blir i synnerhet problematisk då många människor tar till sig information utan att 

fundera över kvaliteten på uttalanden, och i många fall inte heller källan till informationen. 

John Zaller kallar detta för “peripheral” message processing (1992: 47).    

 

I Sverige innebär arbetslöshet i sig inget livshotande tillstånd. Vi lever i en välfärdsstat och 

individer som av någon anledning blivit sjuka eller förlorat sitt arbete kommer få hjälp att 

klara sig. Men i många fall kommer tidigare levnadsmönster att begränsas utifrån de 

minskade inkomsterna och minskade sociala relationer vilket leder till att personen kommer 

att skilja sig från normen (Mood & Jonsson, 2015). Normerna är nödvändiga för samhället då 

de fungerar som en gemensam bas för samhällets individer att luta sig emot, som delvis 

bevaras genom samhällets institutioner (Goffman, 2011). Det är därför viktigt att följa 

normerna i samhällets sociala spel för att därmed undvika risken av att rubba 

samhällsordningen. De som inte följer normerna av olika skäl riskerar att stigmatiseras av 

samhället. 

Klass 

Att attityder kring sociala fenomen i samhället skiljer sig mellan klasser är något bland annat 

Goldthorpe (1985) och Svallfors (2004) har observerat. Utifrån ett funktionalistiskt perspektiv 

beskriver Goldthorpe (1985) klass där han menar att individer i samma klass delar liknande 

värderingar och preferenser. Svallfors (2004) nämner olika domäner som med fördel kan 

studeras utifrån klass där attityder till arbete och medföljande belöningar och kostnader 

                                                 

2 I svensk översättning betyder detta bland annat “lata sig” och “sysslolös”. Två oftast väldigt negativt 

laddade ord. 
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(produktion och distribution) har en särskild betydelse i studiet av klasskillnader. Detta 

eftersom frågor som attityder till arbetsplatsen, engagemang i arbete, inkomstfördelning och 

lönesättning etcetera har sitt ursprung i individers anställningsrelation vilket påverkar 

individers attityder och är därför viktigt i studiet av klass (Svallfors, 2004). Individer som har 

gynnade positioner i samhället i form av livschanser och distribution av resurser har 

förmodligen annorlunda attityder rörande detta än individer som är mer utsatta utifrån sin 

marknadsposition och anställning.  Genom att klass påverkar individers syn på arbete i sådan 

gemensam grad så finns det anledning att tro att även synen på arbetslöshet är klassbundet då 

det har att göra med både produktion och distribution; hur samhällets resurser ska fördelas sett 

till individers relation till produktionen (Goldthorpe, 1985; Svallfors, 2004).  Det finns 

därmed anledning för personer i en viss klass att sympatisera med en typ av politik som 

gynnar distributionen av samhällets resurser för denna klass. Även Zaller (1992: 99) har visat 

att beroende på vilken politisk orientering en individ har kommer åsikter och attityder till 

olika samhällsfrågor att se annorlunda ut.  

 

För att förstå sambandet mellan klass och attityder har Svallfors (2004) tagit fram en modell 

som belyser de mekanismer som ligger till grund för skillnader i attityder. Utifrån modellen 

kan två mekanismer urskiljas vilka är: 1) klassberoende intressen samt 2) normer. Han 

definierar intressen som förfogandet över resurser som krävs för att uppnå ett mål och att 

dessa handlingsutrymmen begränsas eller utökas beroende av individers anställningsrelation. 

Utifrån detta menar Svallfors att individer i olika klasser bildar sina attityder med 

utgångspunkt i vad som gynnar dem mest och olika klassintressen blir därför en tydlig grund 

till attitydskillnader. Detta har en stark koppling till den andra mekanismen som är 

klassberoende normer. Åsikter om normalitet och annorlundaskap påverkas av den grad 

individens klass är underordnad eller överordnad på arbetsplatsen. Tillhör individen en klass 

med starka positioner på marknaden kommer dennes attityder förmodligen skilja sig från en 

individ som tillhör en klass med en mer underordnad ställning. Svallfors (2004) menar att 

individer med litet utrymme för att själva bestämma över sitt arbete eventuellt kommer att 

bilda mer inskränkta föreställningar om hur personer ska leva sitt liv. Det är vanligare bland 

individer i överordnade ställningar att ha bättre överseende med hur människor väljer att leva 

sitt liv. Dessa intressen och normer bidrar till att göra vissa attityder mer sannolika beroende 

på vilken klass individen befinner sig i. Han menar att dessa normer delvis påverkas av 

klassintressen men även av sociala interaktioner och kommunikation (Svallfors, 2004). För att 

förstå klasskillnader i attityder är normer om rättvisa och fördelning de viktigaste. Utifrån 
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denna tankegång om attitydskillnader mellan klasser finns det skäl att tro att skillnader även 

går att urskilja i synen på arbetslösa. Svallfors (2004) argumenterar alltså för att individer i 

lägre klasser utvecklar en snävare syn på normen kring arbete. Utifrån det resonemang 

Svallfors för är det möjligt att förvänta sig att arbetslöshet bör vara ett brott mot denna norm 

och resultera i sämre attityder till arbetslöshet. Detta resonemang går emot mycket av den 

tidigare forskning som presenteras nedan vilka har observerat att individer i högre klasser har 

sämre attityder till arbetslöshet. 

 

Denna studie kommer i sin definition av klass utgå från Svallfors (2004) perspektiv på klass 

utifrån yrkestitlar och anställningsrelationer som grundar sig i Erikson, Goldthorpe och 

Portocareros (1979) klasschema. Arbetskontraktet som speglar individers anställningsrelation 

har visat sig vara ett adekvat mått för att mäta klass (Goldthorpe, 2000). En viktig särskiljning 

görs mellan individer som äger produktionsmedel och individer som inte gör det samt om 

anställningen är kortsiktig eller långsiktig (Goldthorpe, 2000; Svallfors, 2004). Individer med 

kortsiktiga anställningskontrakt har vanligtvis ett arbetaryrke medan långsiktiga anställningar 

är vanligare bland individer i högre tjänstemannayrken. Svallfors beskriver vidare att det finns 

två dimensioner där arbeten skiljer sig ifrån varandra och som utgör grunden för skilda 

arbetskontrakt. Den ena dimensionen är huruvida arbetet kräver specifik utbildning och 

kunskaper. Den andra syftar till hur enkelt det är för arbetsgivaren att övervaka den som 

arbetar. Arbetaryrken kännetecknas oftast av att de är lättövervakade och kräver sällan 

specifika kunskaper medan ett “service”-kontrakt kännetecknas av ett svårövervakat arbete 

med behov av specifika kunskaper och utbildning. Sedan finns det ett kontrakt som benämns 

som blandat kontrakt där arbetet exempelvis är lättövervakat men kräver specifika kunskaper. 

Individer som har ett anställningskontrakt av blandad sort betraktas ofta som lägre tjänstemän. 

I denna studie om synen på arbetslöshet kommer klass att utgå ifrån dessa tre olika 

arbetskontrakt samt egenföretagare som är i en enskild kategori. Värt att tillägga är att även 

Bauman menar att de individer som idag har möjlighet att bygga en livslång identitet på 

arbetets grunder är de med högt kvalificerade och privilegierade yrken (Bauman, 1998: 45). 

En trygghet och förmån i likhet med det trygga och gynnande servicekontraktet. 
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Tidigare forskning 

Samhällets syn på de arbetslösa 

Att arbetslöshet skulle bottna sig i olika personliga egenskaper är en uppfattning som många 

människor har där inställningen är att arbetslösa har en sämre attityd till arbete än de som 

arbetar (Gallie, 1994). Uppfattningar om arbetslösa kan däremot skifta väsentligt beroende på 

rådande världsekonomi vilket bl.a. en australiensisk studie har observerat. I Australien har 

opinionsundersökningar och enkäter mellan åren 1979-1999 visat att arbetslöshet betraktats 

som ett allvarligt problem för landet (Eardley & Matheson, 1999). De arbetslösa betraktas 

som ett större problem än frågor gällande exempelvis invalida, äldre och barn. Däremot har 

åsikterna om hur allvarligt arbetslöshet är skiftat i takt med det ekonomiska läget i landet och 

världen. Synen på arbetslöshet har skiftat från att betraktas som lathet och andra negativa 

egenskaper hos enskilda individer till att se arbetslöshet som ett resultat av ett dåligt 

fungerande ekonomiskt system. Likt en pendelrörelse skiftar denna syn beroende på hur 

ekonomin ser ut i världen under rådande stund. I goda ekonomiska tider tenderar människor 

att skylla arbetslöshet på egenskaper hos individen medan i dåliga ekonomiska tider skyller de 

arbetslösheten på det ekonomiska systemet (Eardley & Matheson, 1999; Hayes & Nutman, 

1981). Eardley och Matheson (1999) beskriver att australiensare tenderar att se arbetslöshet 

och arbetslösa på ganska strängt sätt jämfört med andra länder. Arbetarklassen visar större 

agg mot arbetslösa samt att yngre individer i större utsträckning är ansvariga för sin egen 

arbetslöshet. Något som kan bero på att de individer som har minst att säga till om och har ett 

litet handlingsutrymme förmodligen också är de mest upprörda menar författarna. De menar 

vidare att det kan bero på att arbetarklassen har en begränsad kunskap om varför människor 

blir arbetslösa. Bland annat genom att arbetslösa är mindre insatta i den ekonomiska debatten, 

som i stor utsträckning kan påverka arbetslöshet men även att arbetarklassen i större 

sannolikhet blir påverkade av massmedias framställning och rapportering av arbetslösa (se 

beskrivning av massmedias framställning av arbetslösa under stigmatisering och arbetslöshet) 

(ibid). Majoriteten av australiensarna vill inte heller öka bidragen för de arbetslösa. 

Författarna menar att analysen av studien hade kunnat underlättas om de visste vilken relation 

individer har till arbetslöshet: om individerna själva har varit arbetslösa, haft någon 

närstående som varit det eller om de anammat åsikterna från andrahandskällor så som media 

och andra kontakter. Även hur länge de arbetslösa varit arbetslösa beskrivs som en möjlig 

betydande faktor för åsikter. 
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De arbetslösas uppfattning 

Många studier har visat på att arbetslöshet är ett smärtsamt tillstånd för individen där känslor 

som skam är vanligt förekommande. Leif Jönssons (2003) doktorsavhandling tar upp 

ekonomiska problem och skam som arbetslöshet orsakar. Med hjälp av enkätundersökningar 

och intervjuer lyckas han visa hur ekonomiska påfrestningar och skam påverkar personers 

självuppskattade hälsa negativt. Hayes och Nutman (1981) beskriver att arbetslösa uppfattar 

sig själva genom samhällets syn på dem som lata, arbetsskygga, och att de snyltar på 

skattepengar som andra betalar. De resonerar kring att det är ett resultat av arbetsetiken. 

Författarna menar att detta även syns genom arbetslöshetsåtgärder som fokuserar på att snabbt 

slussa ut arbetslösa på arbetsmarknaden snarare än att utveckla åtgärder som ger dem verktyg 

för att hantera och klara av en längre tids arbetslöshet. Att försöka få ut arbetslösa på 

arbetsmarknaden är ibland inte möjligt, speciellt i tider av lågkonjunktur. De konstaterar 

fortsatt att arbetslöshet har en inverkan på människors status i samhället, och genom att bli 

beroende av andra människor eller statliga bidrag påverkas människors självkänsla negativt. 

Att vara beroende av andra människor skapar ofta känslor av misslyckande och skam, 

samtidigt som känslan av att inte vara behövd leder till en meningslös tillvaro. Dessa 

skamfyllda upplevelser beskriver även Blomsterberg och Furåker (2003) som diskuterar att 

känslor av skam och underlägsenhet är vanligt bland arbetslösa eftersom de misslyckats med 

att försörja sig själva genom betalt arbete. I en annan studie av Jönsson (2002) konstaterar han 

att vissa arbetslösa upplever starkt negativa känslor som att vara parasiter eftersom de tvingas 

leva på andras pengar, och de känner sig ständigt nedvärderade från samhället. Likt Hayes 

och Nutman (1981), beskriver Jönsson (2002) även att arbetslösa blir bemötta av samhället 

som att deras arbetslöshet är ett resultat av att de inte anstränger sig tillräckligt. 

Klasskillnader i synen på arbetslöshet 

Att arbetslösa ofta upplever sig stigmatiserade av samhället verkar kunna bekräftas av tidigare 

forskning, men är stigmatiserande attityder gentemot arbetslösa mer framträdande i högre 

klasser än lägre klasser? Tidigare forskning om klasskillnader i synen på arbetslöshet är 

relativt begränsad och tämligen gammal och genom att studera detta blir det förhoppningsvis 

möjligt att upptäcka eventuella förändringar som har skett över tid. Det finns däremot tidigare 

forskning som studerat hur de arbetslösa upplever sin situation som arbetslös utifrån deras 

klasstillhörighet. Hur de arbetslösa ser på sig själva ger förhoppningsvis en fingervisning 

kring deras syn på arbetslöshet i samhället överlag.   
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En svensk studie som undersökte människors attityder till arbetslösa fann att människor i 

arbetarklassen anser att arbetslösa inte bör ha det sämre ekonomiskt ställt än vad de i nuläget 

har i jämförelse med människor som arbetar (Blomsterberg & Furåker, 2003). Däremot tycks 

en vanlig inställning bland människor i arbetarklassen vara att de arbetslösa skulle kunna 

anstränga sig mer för att få ett arbete. Vidare beskriver författarna att stigmatiserande attityder 

gentemot arbetslösa människor är vanligt förekommande men att det även finns en korrelation 

mellan attityder och egna erfarenheter av arbetslöshet (Blomsterberg & Furåker, 2003). Har 

personen varit i kontakt med arbetslöshet genom att exempelvis själv varit arbetslös, riskerar 

att bli arbetslös eller har människor i ens nära umgängeskrets som upplevt arbetslöshet är 

sannolikheten mindre för skuldläggande attityder mot de arbetslösa. Allport (1958) menar att 

individer formar sina attityder utefter dem personer som står henne närmast, d.v.s. släkt och 

nära vänner för att sedan avta ju svagare relationerna är. Enligt Allports resonemang kan det 

innebära att individer som har anhöriga med erfarenhet av arbetslöshet får en större kunskap 

om arbetslöshet vilket bör minska fördomarna. Blomsterberg och Furåker (2003) observerade 

även att högutbildade människor i större utsträckning tenderar att lägga skulden för 

arbetslöshet på den arbetslöse själv. Att det är vanligare som högutbildad att skylla på 

personliga attribut hos de arbetslösa skulle kunna kopplas till Jönssons (2002) observation, att 

tjänstemän förhållandevis ofta avstår från att söka bidragsstöd på grund av skamfyllda 

upplevelser kopplat till detta. 

 

Warr, Jackson och Banks (1988) diskuterar eventuella skillnader i klass kopplat till psykisk 

hälsa vid arbetslöshet. De resonerar kring att människor i medelklassen förmodligen upplever 

en starkare stigmatisering kopplat till arbetslöshet eftersom arbetslöshet är mer sällsynt där än 

i arbetarklassen. Författarna fann dock att den psykiska hälsan vid arbetslöshet mellan 

människor i medel- och arbetarklass inte skiljde sig åt, vilket inte stämde överens med deras 

initiala tanke att det var mer stigmatiserat att vara arbetslös i högre klasser och därmed sämre 

psykisk hälsa. En möjlig förklaring till att inga skillnader kunde urskiljas kan enligt dem vara 

att arbetande män i medelklassen generellt sett har en bättre psykisk hälsa från början än de 

arbetande männen i arbetarklassen. Det blir därav en större förändring i välbefinnandet för 

män i medelklassen än i arbetarklassen vid arbetslöshet. Skillnaden i hur män i medelklassen 

mådde innan och efter dem blivit arbetslösa är alltså större än för män i arbetarklassen, det 

blir således ett större fall i den psykiska hälsan för medelklassmän. De diskuterar dock att 

detta bör forskas vidare på och är inget de med säkerhet kan uttala sig om.   
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En annan studie fann att gifta mäns psykiska välbefinnande i högstatusyrken inte påverkades 

vid arbetslöshet i de fall där socialbidrag ej tagits emot (Artazcoz m.fl., 2004). Däremot fanns 

en negativ korrelation mellan psykisk hälsa för gifta män i högstatusyrken som blivit 

arbetslösa förutsatt att de tog emot socialbidrag. Arbetslöshet var alltså skadligare för männen 

när de tog emot socialbidrag än när inte tog emot det. De diskuterar att en möjlig förklaring 

till detta kan vara att det är mycket stigmatiserat att ta emot socialbidrag som arbetslös gift 

man med en tidigare karriär i ett högstatusyrke. Däremot menar de att det krävs mer forskning 

på området för att vidare ge en djupare förklaring. Även Jönsson (2002) observerade att 

uppemot tre av tio tjänstemän avstod från att ansöka om socialbidrag trots behörighet till det, 

vilket han förklarar som ett resultat av motviljan till att bli förknippad med en stigmatiserad 

grupp såsom socialbidragstagare och arbetslösa. De upplevde socialbidrag som förnedrande 

och ansåg det vara en samhällelig belastning att ta emot det. 

 

Då utbildning ofta samvarierar med klass är det en variabel som kommer att inkluderas i 

studien, något som även Svallfors berörde i klassavsnittet. Narayan och Krosnick (1996) har 

observerat att hur individer svarar på enkäter gällande attityder skiljer sig beroende på vilken 

utbildning individen har. De var väldigt försiktiga med en tolkning om varför, men menar att 

en möjlig orsak kan vara bättre kognitiv förmåga hos individer med högre utbildning vilket 

resulterar att de tänker igenom enkätsvaren mer noggrant. 

Könsskillnader i synen på arbetslöshet 

I och med att det historiskt sett och även idag finns en idé om att mannens uppgift i familjen 

är att upprätthålla en ekonomisk trygghet går det att misstänka att män har mer skamfyllda 

känslor kopplat till arbetslöshet än vad kvinnor har. Jönsson visade i en studie (2002) att män 

i större utsträckning än kvinnor upplever det skamfyllt att söka socialbidrag trots att de är 

behöriga till det. Det är vanligare för både män och kvinnor som har sökt socialbidrag att ha 

skamfyllda upplevelser vid arbetslöshet än för dem som inte är berättigade eller inte sökt 

socialbidrag. Warr, Jackson och Banks (1998) observerade liknande mönster där män 

upplevde större besvär vid arbetslöshet än vad kvinnor gjorde. Författarna förklarar det som 

en följd av att män ofta har mycket ansvar och ekonomiska förpliktelser, samt på grund av 

idén om att mannen ska försörja sin familj. Skillnader i hur män och kvinnor påverkas av 

arbetslöshet undersöktes även i en spansk studie där personernas civilstatus inkluderades 

(Artazcoz m.fl., 2004). Mellan ensamstående kvinnor och män erhölls inga skillnader i 
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psykiskt välbefinnande vid arbetslöshet. Däremot observerades en skillnad mellan gifta män 

och kvinnor. Gifta arbetslösa män hade generellt sämre psykiskt välbefinnande än kvinnor 

som var gifta och arbetslösa. Detta kan förklaras genom det Warr, Jackson och Banks (1998) 

beskrev ovan om idén att det är mannens uppgift att försörja familjen. Även Bauman (1998) 

betonar mannens roll i produktionssamhället där han beskriver att den patriarkala 

familjestrukturen, med mannen som överhuvud, var en viktig del i att upprätthålla ordning i 

samhället. Mannen fungerade som ett verktyg för att nå ut och skola arbetsetiken, som 

handlade om disciplin och lydnad för auktoritet, till de individer som arbetet inte nådde ut till, 

nämligen kvinnor och barn. Därför var idén om mannen som familjeförsörjare så viktig för 

arbetsetiken. Dessa tankar med mannen som familjeförsörjare finner vi mer eller mindre än 

idag. 

 

Utifrån de teorier och tidigare forskning som presenterats kommer denna studie undersöka 

synen på arbetslöshet utifrån dessa hypoteser: 

H1 = Individer i högre sociala klasser har sämre attityd till arbetslöshet än individer i lägre 

sociala klasser. 

H2 = Män har sämre attityd till arbetslöshet än kvinnor. 

H3 = De som själva har varit arbetslösa eller genom sin partner varit i kontakt med 

arbetslöshet har bättre attityd till arbetslöshet. 

Data och metod 

Här kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras med en beskrivning av variablerna som 

inkluderats i analyserna. 

Data 

Denna studie är baserad på datamaterial från European Values Study (EVS, 2010a), vilket är 

en tvärnationell undersökning som har utförts runt om i Europa i fyra omgångar mellan åren 

1981-2008 (dock ett år senare i Sverige: 2009/2010). Materialet är hämtat från International 

Social Survey Programme (ISSP). Studien syftar till att skildra förändringar i attityder över tid 

samt till att jämföra attityder mellan olika länder i Europa. Det är därmed en tvärsnittsstudie i 



 

 16 

kombination med en longitudinell aspekt. I denna uppsats kommer fokus endast att ligga på 

den senaste undersökningen i Sverige - 2009/2010. EVS samarbetar med Statistiska 

centralbyrån och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Datamaterialet är 

riksrepresentativ för Sveriges befolkning med ett obundet slumpmässigt urval på 2600 

personer över 18 år från SCB:s register över totalbefolkningen. Alla personer som är med i 

registret har därmed lika stor sannolikhet att inkluderas i studien. Materialet har samlats in 

genom en enkät i pappersform som skickades ut med post där respondenterna blev 

informerade om betydelsen av att medverka (EVS, 2010a). I följebrevet informerades de om 

att deltagande i studien belönas med en TIA-lott samt information om etiska 

forskningskriterier. Svaret returnerades med post i ett medföljande portofritt kuvert. Efter det 

första utskicket sändes ett uppföljningsbrev ut till de individer som ännu inte svarat. 

Datainsamlingen pågick mellan 25 november 2009 till 10 januari 2010 och svarsfrekvensen 

blev 1187 personer. 

Externt- och internt bortfall 

Enkäten skickades ut till 2600 personer i Sverige varav 38 personer inte kunde nås, 70 

personer tackade uttryckligen nej till att delta, 13 personer var psykiskt eller mentalt 

oförmögna att delta och 1283 personer hördes inget ifrån. Svarsfrekvensen slutade på 45,7 

procent. Med tanke på denna svarsfrekvens genomfördes en bortfallsanalys där statistik 

jämfördes mot SCB för att försäkra sig om att personerna i studien är representativa för 

Sveriges befolkning. 1187 personer svarade på enkäten varav 625 kvinnor (53 procent) och 

554 män (47 procent) vilket är något fler kvinnor än i totalbefolkningen i Sverige där 

fördelningen är helt jämn (SCB, 2015a). Medelåldern i studien är 47,9 (standardavvikelse, 

15,4) vilket är något högre än medelåldern i Sverige för alla personer i åldrarna mellan 18-74  

som ligger på 44,8 år (SCB, 2015b). Utifrån vad som kan avläsas av bortfallsanalysen är 

medelåldern i studien högre än i totalpopulationen och kvinnorna är något överrepresenterade 

även om skillnaden är liten. Generalisering av resultaten bör därför uttryckas med viss 

försiktighet. Svallfors diskuterar att högre tjänstemän ofta är överrepresenterade i studier som 

rör åsikter (Svallfors, 2004) vilket även observerats i denna studie. Den högsta klassvariabeln 

består av ca 500 respondenter medan dem med arbetarkontrakt är ca 400 personer. Sedan är 

lägre tjänstemän ca 100 st. och egenföretagare 65 st. Andelen utlandsfödda i studien är 13,4 

procent vilket betraktas som representativt för Sveriges befolkning där andelen var 14,5 

procent år 2009 (SCB, 2009).  
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Det interna bortfallet var relativt stort för några variabler och redovisas mer ingående i tabell 

1. Variablerna som rör respondenternas partners erfarenhet av arbetslöshet fick ett högt internt 

bortfall eftersom individer som inte har eller haft ett förhållande exkluderas. Frågorna som 

mäter attityder till arbetslöshet hade ett internt bortfall på ca 20 procent. Att respondenter 

avstod från att svara på dessa frågor kan bero på att de upplevs som känsliga exempelvis för 

respondenter som själva är arbetslösa. Variabeln som mäter politisk orientering hade ett 

internt bortfall på 13,6 procent vilket kan vara ett resultat av att en del respondenter inte har 

bildat sig en politisk uppfattning än, t.ex. den yngre delen av respondenterna. 

Validitet och reliabilitet 

Som beskrivet ovan har studien använt sig utav ett obundet slumpmässigt urval vilket ökar 

den externa validiteten. Att mer än 50 procent valde att inte besvara enkäten kan dock 

försämra möjligheten till att generalisera förutsatt att det finns en systematik i det externa 

bortfallet. I denna studie verkar det vara individer i lägre klasser samt individer i yngre åldrar. 

Svarsfrekvensen kan förmodligen delvis förklaras av att det idag förekommer en utbredd 

enkättrötthet (Svallfors, 2004).  

 

I studier som rör människors attityder går det att förmoda att ordvalen i enkätfrågorna är av 

stor vikt (Zaller, 1992). Om frågan exempelvis är värdeladdad kommer detta troligtvis 

påverka hur vissa respondenter svarar, antingen medvetet eller omedvetet. Sättet som frågorna 

är formulerade på kan även påverka individen till att svara utefter vad som upplevs socialt 

önskvärt. Hur svarsalternativen i attitydfrågor är formulerade riskerar också att inverka på hur 

respondenterna svarar, bortsett från ordföljd och hur frågorna är ställda (Narayan & Krosnick, 

1996). Forskare bakom EVS har dock lagt ner mycket arbete för att öka enkätens 

vetenskapliga standard och hela processen handleddes av EVS-rådgivare (EVS, 2010b).  

 

Enkäter som rör attityder påverkas ofta av olika faktorer. Zaller (1992) menar att människor i 

stor utsträckning inte är vana vid att diskutera politiska frågor på regelbunden basis, ännu 

mindre egna politiska åsikter (exempelvis om arbetslöshet och andra inrikes- och 

utrikesfrågor). Vid enkätfrågor om attityder kommer därför svaren att influeras av de idéer 

som individer för tillfället har påverkats av. Idéer som bland annat är influerad av 
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medierapportering, så kallad “priming effects”3, och respondenterna påverkas också av 

ordningsföljden på frågorna i enkäten. Zaller tar även upp “reference groups” som kan 

påverka hur respondenter svarar på enkäter gällande åsikter. Här syftar han på att personer ur 

samma grupp (religion, politik etcetera) är mer benägna att svara utifrån den världsåskådning 

som gruppen har. Zaller (1992: 78) tar upp ett exempel där katoliker svarade 

överensstämmande med den kyrkliga doktrinen gällande frågor om bland annat 

preventivmedel i en enkät. Om vi inte kontrollerar för dessa typer av grupper riskerar vi att 

felaktigt utläsa sambandet mellan klass och attityder mot arbetslösa eftersom andra 

medierande faktorer kan ligga som bakomliggande eller mellanliggande variabler. Genom att 

konstanthålla går det att avläsa om eventuella skillnader i attityder är klassbundna eller om det 

egentligen förklaras mer av andra faktorer så som egna erfarenheter av arbetslöshet eller 

politisk orientering som korrelerar med klass (Schneider, Hommel & Blettner, 2010). 

 

Något som eventuellt kan göra klassvariabeln problematisk är könsaspekter i måttet på klass 

eftersom kvinnan, åtminstone historiskt sett, i större utsträckning påverkas av en manlig 

respektives klassposition än tvärtom eftersom män oftast har bättre anknytning till 

arbetsmarknaden samt bättre position (Edlund, 2003). Om en kvinna tillhör en kategori som 

inte är det högst rankade arbetskontraktet kan det bli problematiskt att veta exakt i vilken 

klass hon tillhör då sannolikheten är större att mannen har ett bättre arbetskontrakt. Detta 

resonemang är emellertid begrundat i hur situationen var för över ett decennium sedan och 

idag har kvinnor en relativt stark anknytning till arbetsmarknaden och bör inte påverkas i lika 

stor grad av mannens position på arbetsmarknaden.     

 

Vissa variabler i studien hade relativt få individer i olika subkategorier vilket gör att studien 

får förhålla sig något försiktigt i tolkningen av samband. Att några subkategorier har få 

individer kan även ha påverkat låg signifikans på vissa analyser. Klassindelningen som 

använts är baserat på EGP-klasschema som består utav fyra olika klasser vilka motsvarar fyra 

arbetskontrakt; servicekontrakt (högre tjänstemän), blandade kontrakt (lägre tjänstemän), 

arbetarkontrakt samt egenföretagare (Goldthorpe, 2000). I detta datamaterial består gruppen 

servicekontrakt av väldigt många individer jämfört med andra klasser vilket väcker frågor om 

                                                 

3 “TV news often functions to make ideas more accessible for use in answering questions about the 

attribution of social and political responsibility. In this way, TV news is said to affect attitude reports 

without permanently changing individuals' underlying attitudes” (Zaller, 1992: 78) 
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urvalet inte är helt representativt för Sveriges befolkning. Andra klasskodningar har 

undersökts, bland annat European Socio-economic Classification som även den baseras på 

individers arbeten (Rose & Harrison, 2006). Denna klassindelning blev snarlik EGP-

kodningen där den högsta klassen i princip var lika stor, vilket styrker antagandet att det är 

urvalet som inte är fullständigt representativt. Även variabler med stort internt bortfall bör 

behandlas med viss försiktighet eftersom det kan finnas en systematik i vilka som avstår från 

att svara på frågorna i enkäten.  

Operationalisering av variabler 

Frågorna som inkluderades för att studera synen på arbetslöshet rörde klasstillhörighet, kön, 

egen och partners erfarenhet av arbetslöshet, ålder, utbildning, politisk orientering samt frågor 

som mätte respondenternas attityder till arbetslöshet. Nedan kommer en beskrivning av de 

ursprungliga enkätfrågorna vilka sedan kodades om till färre kategorier (se variabelkodning).  

Beroende variabel 

För att mäta människors attityder till arbetslösa användes fem olika frågor vilka sedan slogs 

ihop till ett index. Detta resulterade i att de lämpades att användas som beroende variabel i 

linjära regressionsanalyser. Frågorna som ingick i indexet bestod utav fem frågor där 

respondenterna fick ange i vilken grad de instämmer eller tar avstånd från olika påståenden. 

Svarsalternativen var sex stycken: “Håller med helt och hållet”, “Håller med”, “Varken 

eller”, “Tar avstånd”, “Tar avstånd helt och hållet” samt “Vet ej”. Samtliga ”Vet ej”-

svarsalternativ kodades om till system missing. Frågorna var: “För att utveckla sina talanger 

helt och hållet måste man ha ett arbete”, “Det är förödmjukande att ta emot pengar utan att 

behöva arbeta för dem”, “Människor som inte arbetar blir lata”, “Att arbeta är en plikt mot 

samhället” och “Arbete skalla alltid komma i första hand, även om det innebär mindre fritid”.  

Oberoende variabler 

Här kommer en beskrivning av samtliga oberoende variablerna som inkluderats i analysen: 

Klass - respondenterna fick genom ett öppet svarsalternativ svara på vilken deras 

huvudsakliga sysselsättning är eller varit. Detta kodades sedan om av forskare bakom 

European Values Study (EVS, 2010b) till elva kategorier utifrån EGP-klasschema (Erikson, 

Goldthorpe & Portocarero, 1979): “Higher controllers”, “Lower controllers”, “Routine 

nonmanual”, “Lower sales-service”, “Selfemployed with employers”, “Selfemployed no 

emplyers”, “Manual supervisors”, “Skilled worker”, “Unskilled worker”, “Farm labor” och 
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“Selfemployed farmer”. Dessa kategorier kodades därefter om till fyra kategorier vilket 

beskrivs mer ingående under variabelkodning. 

Kön - frågan som användes var “Är du man eller kvinna” med svarsalternativen “Man” och 

“Kvinna” och kodades därefter om till en dummyvariabel där kvinna är referenskategori. 

Ålder - åldersvariabeln mättes med ett öppet svarsalternativ. 

Utbildning - frågan var vilken respondentens högsta avslutade utbildning var och bestod från 

början utav tio svarsalternativ: “Saknar formell utbildning”, “Folkskola, 6 år”, “Realskola, 

fackskola eller flickskola”, “Grundskola, 9 år”, “Gymnasium, studentexamen”, 

“Påbyggnadsutbildning efter gymnasium (t.ex. kvalificerad yrkesutbildning)”, “Vårdskola, 

socialhögskola (äldre utbildning)”, “Kandidatexamen eller 

högskoleexamen/högskoleingenjör”, “Magister/masterexamen, civilingenjör eller liknande 

längre utbildning” och “Forskarutbildning (licentiat eller doktorsexamen)”. Variabeln 

kodades om till fyra kategorier (se variabelkodning). 

Politik - för att ta reda på vilken politisk tillhörighet respondenterna hade ställdes frågan: 

“När det gäller politik talar man ofta om vänster och höger. Hur skulle Du vilja placera Dig 

själv på den här skalan”. Svarsalternativen var en tiogradig skala där 1 stod för “vänster” och 

10 för “Höger”  

Arbetslöshet - frågan löd “Har du under de senaste 5 åren varit arbetslös mer än 3 månader i 

sträck?”. Samma fråga ställdes även om respondentens eventuella partners erfarenhet av 

arbetslöshet och svarsalternativen var “Ja”, “Nej” och “Vet ej”. 

Beroende av bidrag - likaså här fick respondenten svara på frågan om både sig själv och 

eventuell partner, frågan löd: “Har du vid något tillfälle varit beroende av socialbidrag 

(ekonomiskt bistånd från socialtjänsten) under de senaste fem åren?”. Svarsalternativen var 

“Ja”, “Nej” och “Vet ej”. 

Metod 

Nedan följer en mer ingående beskrivning på hur materialet har bearbetats och analyserats. 

Eventuella problem med variablerna diskuteras samt hur de etiska forskningsprinciperna har 

behandlats under studiens framfart.    

Databearbetning och analys 

För att analysera datamaterialet användes statistikprogrammet SPSS version 23. I den 

inledande fasen togs deskriptiv statistik fram över samtliga variabler för att få en bra översikt 
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över fördelning och bortfall. Därefter kodades det interna bortfallet, inklusive de som svarat 

“Vet ej”, om till system missing och en del variablers svarsalternativ slogs ihop med varandra. 

Eftersom alla oberoende variabler förutom ålder var på nominal- eller ordinalskalenivå 

skapades dummyvariabler för varje svarskategori och lämpar sig därmed för kommande 

linjära regressionsanalyser. Frågorna som rörde attityder till arbetslösa normerades så att 

indexet gick från 0-5 istället för 5-25. När attityder mäts är det vanligtvis ett flertal frågor som 

fungerar som indikatorer på attityder eftersom attityder ofta är svåra att mäta direkt (Svallfors, 

2004). Index blir därmed en sammanfattning på svar från olika frågor. För att mäta frågornas 

samhörighet med varandra utfördes ett skalreliabilitetstest där cronbach’s alpha mättes upp till 

0,68. Som tumregel brukar värden under 0,6 innebära låg reliabilitet mellan frågorna medan 

värden på 0,7 eller mer betraktas som helt tillfredställande (Svallfors, 2004: 249-250). 

Alfavärdet i studien är således inte perfekt men så nära 0,7 att indexet betraktades ha 

tillräckligt hög reliabilitet. Därefter summerades variablerna ihop och fick ett minimumvärde 

på 0 och ett maxvärde på 5. Ju högre värde personen har på skalan desto bättre och mindre 

stigmatiserande attityder har den gentemot arbetslösa. Medelvärdet på indexet för alla 

respondenter var 2,19 (standardavvikelse, 0,96).  

 

Därefter utfördes bivariata och multipla linjära regressionsanalyser (OLS). Linjära 

regressionsanalyser har tillämpats eftersom indexet utgör en kontinuerlig 

intervallskalevariabel som lämpar sig som beroendevariabel (Schneider m.fl., 2010). Genom 

att till en början utföra enkla regressionsanalyser med huvudvariabeln för respektive hypotes 

kunde det sedan avläsas hur sambandet påverkades när kontrollvariabler inkluderades i 

multipla analyser. Med hjälp av linjära regressionsanalyser kan de oberoende variablernas 

effekt på beroende variabeln avläsas (ibid.). Sambandet beskriver det mest sannolika värdet 

på beroende variabeln för varje enhets förändring på den oberoende variabeln/variabler 

(Achen, 1982). Genom linjära regressionsanalyser går det alltså att predicera utfallet på 

beroende variabeln utifrån de oberoende variablerna. 

Variabelkodning 

Några variabler bestod utav många svarsalternativ och vissa alternativ slogs därför ihop 

eftersom det inte var relevant att studera separat i denna studie. Exempelvis hade 

klassvariabeln 11 kategorier som utifrån EGP-schema kodades om till fyra där “Higher 

controllers” och “Lower controllers” blev “Högre tjänstemän”, “Routine nonmanual” och 

“Manual supervisors” blev “Lägre tjänstemän, “Lower sales-service”, “Skilled worker”, 
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“Unskilled worker” och “Farm labor” blev “arbetarkontrakt”. Den sista kategorin bestod utav 

“Selfemployed farmer”. “Selfemployed with employers” samt “Selfemployed no employers” 

och representerade “Egenföretagare” (Goldthorpe, 2000). Åldersvariabeln var ställd så att 

respondenterna fick ange vilket år de var födda, vilket kodades om till den ålder personen 

hade när den svarade på enkäten. Variabeln som mätte högsta avslutade utbildning hade 

inledningsvis 11 kategorier och kodades om till fyra där “Ingen formell utbildning”, 

“Folkskola” och “Grundskola” blev en kategori. “Realskola”, “Gymnasium” och 

“påbyggnadsutbildning” blev en annan kategori. “Universitet högst 3 år” och 

“Vårdskola/socialhögskola” slogs ihop till en kategori och “Masterutbildning” samt 

“Forskarutbildning” blev den fjärde och sista. 

Regressionsdiagnostik 

För att inte riskera att materialet är skevt på något sätt genomfördes regressionsdiagnostik. 

Genom residualplottar kontrollerades det för extremvärden, kurvlinjära samband och 

heteroskedasticitet men inga sådana effekter kunde avläsas. Variabler som kunde misstänkas 

korrelera starkt med varandra (såsom klass och utbildning) testades för multikollinearitet 

genom ett R2k-test men gav inget utfall som krävde åtgärder. Inte heller några 

interaktionseffekter upptäcktes när interaktionsvariabler inkluderades i analyserna. Däremot 

kan det misstänkas att specifikationsfel existerar då R2-värdena är relativt låga vilket 

indikerar på att de oberoende variablerna endast förklara en liten del utav utfallet på 

attitydfrågorna.  

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av regionala nämnden för etikprövning av forskning (EVS, 2010b) och 

uppfyller därmed kraven för att skydda deltagarnas integritet och vetenskaplighet. Den 

information respondenten delar med sig av är skyddad av sekretesslagen och 

personuppgiftslagen och inget enskilt svar kan alltså kopplas till respondenten 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Samtliga forskare som behandlat materialet har tystnadsplikt och 

respondenterna blev informerade om att undersökningen var helt frivillig.  European Values 

Study inkluderar endast personer som är över 18 (EVS, 2010b) vilket är etiskt försvarbart 

eftersom barn under 15 år kräver en förälders samtycke (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 

I resultatavsnittet presenteras först en deskriptiv tabell över samtliga variabler. Därefter 

redovisas resultatet från bivariata linjära regressionsanalyser och sedan en multivariat analys 

där alla variabler inkluderats.  

 

Tabell 1. Deskriptiv tabell över samtliga variabler 

Variabel Total 

frekvens 

Procentuell fördelning Centralmått Internt 

bortfall 

Attitydsindex 970 Minvärde = 0 

Maxvärde = 5 

Medelvärde = 2,2 

Stdav = 1 

217 

Klass 1082 Högre tjänstemän = 46,4 
Lägre tjänstemän = 9,8 

Arbetare = 37,8 

Egen företagare = 6 

Typvärde = Högre 
tjänstemän 

105 

Kön 1179 Kvinna = 53 

Man = 47 

Typvärde = Kvinna (0) 8 

Ålder 1174 Minvärde = 18 

Maxvärde = 74 

Medelvärde = 47,9 

Stdav = 15,4 

13 

Utbildning 1155 Grundskola = 16,2 

Gymnasium = 59,6 
Universitet 3 år = 21,7 

Master/forskarutbildning = 

11,5 

Median = Gymnasium (2) 32 

Politisk orientering 1025 Minvärde = 1 

Maxvärde = 10 

Medelvärde = 5,5 

Stdav = 2,4 

162 

Erfarenhet av arbetslöshet 1106 Nej = 84,5 

Ja = 15,5 

Typvärde = Nej (0) 81 

Bidragsberoende 1143 Nej = 95,6 

Ja = 4,4 

Typvärde = Nej (0) 44 

Partners erfarenhet av 

arbetslöshet 

813 Nej = 88,2 

Ja = 11,8 

Typvärde = Nej (0) 374 

Partner bidragsberoende 846 Nej = 97,4 

Ja = 2,6 

typvärde = Nej (0) 341 

 

Attitydsvariabeln har ett medelvärde på 2,2 vilket är något sämre attityd än indexets 

medelvärde. Majoriteten i studien är högre tjänstemän och kvinnor är något fler än män. 

Medelåldern ligger på 47,9  och de flesta individerna har gymnasium eller motsvarande som 

högsta avslutat utbildning. Medelvärdet för politisk tillhörighet är 5,5. En klar majoritet av 

individerna har varken egen erfarenhet av arbetslöshet senaste fem åren, varit beroende av 

bidrag eller har en partner som varit arbetslös eller bidragsberoende. 
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Tabell 2. Bivariata linjära regressionsanalyser. Attityder till 

arbetslöshet i form av summerat index som beroende variabel. 

Oberoende (1) (2) (3) 

Klass: 

Arbetare (ref.kat) 

   

Högre tjänstemän 0,080   

Lägre tjänstemän 0,134   

Egenföretagare -0,113   
    

Kön 

(Man=1) 

 

 

 

-0,129* 

 

 
    

Erfarenhet av arbetslöshet: 

(Ja=1) 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,247** 

    

    

Konstant 2,145** 2,254** 2,169** 

R2 0,004 0,005 0,009 

n 899 965 927 

* = p < 0,05 ** = p < 0,01  

 

I tabell 2 modell 1 studeras hypotesen rörande ifall det finns ett samband mellan 

klasstillhörighet och attityder till arbetslösa, där “Arbetare” är referenskategori. Högre värden 

motsvarar bättre attityder till arbetslöshet. Värdena är inte statistiskt signifikanta och går 

dessutom emot hypotesens riktning om att individer i högre klasser har sämre attityder till 

arbetslöshet än lägre klasser. Gruppen egenföretagare tycks ha en sämre attityd till 

arbetslöshet, men är inte statistiskt signifikant. R2-värdet landar på 0,004 vilket innebär att 

individers klasstillhörighet förklarar 0,4 procent av variationen i synen på arbetslöshet.  

 

I modell 2 undersöks hypotesen om att män har sämre attityd till arbetslöshet än kvinnor och 

att det därmed är mer stigmatiserat att vara arbetslös som man än som kvinna. Könsvariabeln 

blev negativ och statistiskt signifikant vilket går enligt hypotesen, det vill säga att män i 

genomsnitt har sämre attityd till arbetslöshet än kvinnor. R2-värdet ligger på 0,5 procent 

förklarad varians. 

 

I modell 3 undersöks hypotesen om att individer som har varit i kontakt med arbetslöshet har 

bättre attityder till arbetslöshet. Variabeln blev positiv och statistiskt signifikant, vilket 

innebär att individer som själva erfarit arbetslöshet de senaste fem åren i genomsnitt har bättre 

attityder till arbetslösa, i enlighet med hypotesen. R2-värdet ligger på 1 procents förklarad 

varians. Andel förklarad varians är väldigt låg i samtliga bivariata analyser och indikerar på 

att det är andra faktorer som påverkar individers syn på arbetslöshet.  
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Tabell 3. Multipel linjär regressionsanalys. Attityder till 

arbetslöshet i form av summerat index som beroende variabel. 

Oberoende (1) 

Klass: 

Arbetare (ref.kat) 

 

Högre tjänstemän 0,036 

Lägre tjänstemän 0,109 

Egenföretagare -0,018 
  

Kön 

(Man=1) 

 

-0,092 
  

Erfarenhet av arbetslöshet: 

(Ja=1) 

 

0,302* 
 

Ålder -0,004 

  

Utbildning: 

Grundskola (ref.kat) 

 

 

Gymnasium 0,292* 
Högskola högst 3 år 0,410** 

Master- & forksarutbildning 0,565** 

  

Politik: 

(vänster=1, höger=10) 

 

-0,102** 

  

Beroende av bidrag: 

(Ja=1) 

 

-0,200 

  

Partner arbetslöshet: 

(Ja=1) 

 

0,130 
  

Partner beroende av bidrag: 

(Ja=1) 

 

0,121 
 

  

Konstant 2,625** 

Justerat R2 0,095 

n 602 

* = p < 0,05 ** = p < 0,01 

 
I tabell 3 modell 1 har samtliga oberoende variabler inkluderats för att kunna observera andra 

tänkbara faktorer som har en inverkan på synen på arbetslöshet. När det kontrollerats för 

andra variabler blir klassvariabeln fortfarande icke-signifikant, däremot förlorar kön sin 

signifikans. Individer med egen erfarenhet av arbetslöshet har fortfarande bättre attityder till 

arbetslöshet när det konstanthållits för övriga oberoende variabler. Variabeln som mäter 

bidragsberoende blir däremot inte statistiskt signifikant och dessutom negativ. Varken 

partners erfarenhet av arbetslöshet eller partners erfarenhet av bidragsberoende blir statistiskt 

signifikanta. Några åldersskillnader kunde inte heller urskiljas i materialet. I 

utbildningsvariabeln blir samtliga kategorier positiva och statistiskt signifikanta mot 

referenskategorin grundskola som högsta avslutad utbildning. Ju högre utbildning individen 

har desto bättre attityd till arbetslöshet. Bäst attityd till arbetslöshet hade de som har en 

master- eller forskarutbildning, därefter universitetsutbildning på högst 3 år som i sin tur hade 

bättre attityder än personer med gymnasial utbildning. Politisk orientering blev statistiskt 

signifikant och negativ, det vill säga individer som är mer högerorienterade har i genomsnitt 
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sämre attityd till arbetslöshet än individer som är mer vänsterorienterade. Justerat R2 blir 9,5 

procent, de inkluderade oberoende variablerna förklara alltså 9,5 procent av variansen i synen 

på arbetslöshet. n minskar i tabell 3 till 602 främst på grund av variablerna som mäter partners 

erfarenheter av arbetslöshet de senaste fem åren. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar individers syn på arbetslöshet. 

Huvudfokuset var eventuella klasskillnader i synen på arbetslöshet men även andra faktorer så 

som kön, egna erfarenheter av arbetslöshet, utbildning och politisk orientering undersöktes. 

Genom Baumans teori om arbetets förändrade betydelse för människan och Svallfors idé om 

ett kollektivt medvetande i olika klasser avsåg studien att undersöka vad som kan tänkas 

inverka på individers attityder till arbetslöshet. Hypoteserna som prövats är om det 

förekommer några skillnader i synen på arbetslöshet mellan olika klasser, om det existerar 

några könsskillnader i synen på arbetslöshet samt ifall kontakt med arbetslöshet förbättrar 

individers attityder till arbetslöshet. Resultatet visade att individer från högre klasser tenderar 

att ha bättre attityder till arbetslöshet än individer från arbetarklassen, sambandet är dock 

icke-signifikant och därmed inte generaliserbart. Mellan könen har män generellt sämre 

attityd till arbetslöshet, sambandet försvinner dock när bland annat politisk orientering och 

utbildning inkluderas i analysen. Synen på arbetslöshet förbättras om individen har egna 

erfarenheter av arbetslöshet, däremot erhölls ingen statistisk signifikant skillnad om individen 

varit i kontakt med arbetslöshet genom en partner. Högre utbildning visar på bättre syn på 

arbetslöshet och de som ideologiskt identifierar sig mer till vänster har bättre attityder till 

arbetslöshet jämfört med de till höger. 

 

Till skillnad från tidigare forskning och våra antaganden tycks klass inte ha någon större 

betydelse för individers attityder till arbetslöshet. Tidigare forskning har visat att det existerar 

klasskillnader i synen på arbetslöshet där högre klasser tenderade att ha mer stigmatiserande 

attityder eftersom att det bland annat är ovanligare med arbetslöshet i dessa klasser (Warr 

m.fl., 1998). Därför kan det antas att sannolikheten förmodligen är större att individer från 

högre klasser har haft en mer privilegierad uppväxt och därmed inte varit i kontakt med 
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arbetslöshet själv eller via familj och vänner. Detta skulle kunna resultera i att dessa individer 

inte förstår arbetslöshetsproblematiken och utgår därför från att arbetslöshet är ett resultat av 

personliga egenskaper snarare än livssituation, i likhet med vad Blomsterberg och Furåker 

(2003) observerat. Där individer som inte kommit i kontakt med arbetslöshet antingen själva 

eller genom närstående kommer ha en mer skuldläggande attityd till arbetslösa. I Goffmans 

teori om stigma betraktas det som skiljer sig från normen som något negativt. Genom att det 

förmodligen är mer sällsynt med arbetslöshet i högre klasser bör det vara ett större brott mott 

normen och därmed mer stigmatiserande att vara arbetslös bland dessa klasser. Detta skulle 

kunna bekräftas av statistik från SCB som visar på att arbetslöshet är mindre vanligt 

förekommande bland individer med eftergymnasial utbildning4 (SCB, 2015c). Resultatet i 

denna studie kunde dock inte visa på några signifikanta samband mellan klass och synen på 

arbetslöshet i enlighet med teori och tidigare forskning vilket kommer diskuteras nedan. 

Eardley och Matheson (1999) har observerat att synen på arbetslöshet skiftar utefter det 

ekonomiska läget i världen, men framförallt i individens egna land. Det blir lättare för 

individer att förstå orsaken till arbetslöshet när de ekonomiska bristerna är uppenbara. 

Enkäten som använts i denna studie skickades ut åren 2008/2009 mitt under den ekonomiska 

krisen som resulterade i ekonomisk recension världen över. Eftersom att krisen visade ett 

sådant uppenbart problem med den nuvarande ekonomin5 blev det möjligen svårt att betrakta 

arbetslöshet som något en individ aktivt kan styra över (t.ex. valet att inte arbeta pga. lathet). 

Genom att stigmatiserande attityder mot arbetslösa generellt sett kan antas ha minskat skulle 

det kunna förklara varför ingen skillnad går att utmäta mellan klasser.  

 

En annan förklaring till att inga samband kunde urskiljas mellan olika klasser kan bero på att 

arbetslöshet idag är vanligare än när tidigare studier utfördes och att människor idag har en 

mer fördomsfri syn på arbetslöshet oavsett klass. Stämmer detta resonemang går det att 

föreställa sig att även högre klasser nu kommit i kontakt med arbetslöshet som har påverkat 

deras attityder. Framförallt när globalisering och internet gjort det möjligt för information att 

sprida sig till platser där det tidigare kanske inte varit möjligt, t.ex. information om olika 

gruppers situation: arbetslösa, minoriteter etcetera. En annan möjlig förklaring kan ligga i 

                                                 

4 Högre utbildning resulterar ofta i bättre arbetskontrakt vilket i denna studie är ett mått på 

klasstillhörighet. 

5 Baserat på att en bankkris nästan sänkte hela världens ekonomiska system 
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Baumans beskrivning av dagens konsumtionssamhälle där individen förväntas vara “flexibel” 

och identiteten inte är kopplad till “livslånga” arbeten. Arbetet är istället ofta tidsbegränsat 

eller på deltid vilket gör att det inte lönar sig eller är möjligt att ha arbetet som grund för 

identiteten (Bauman, 1998: 45). Detta kan eventuellt ha resulterat i att arbetsetiken tappat sitt 

fäste och att arbetslöshet inte ses lika stigmatiserande idag, framförallt i de högre klasserna. 

 

Klass är ett komplext fenomen och svårt att mäta (se validitet & reliabilitet samt nedan i 

reflektion av studien). Det är många faktorer som spelar in i måttet av klass och att bara utgå 

ifrån individers arbetskontrakt som denna studie har gjort, genom EGPs klasskodning, kan 

vara en orsak till att inga klasskillnader kunnat urskiljas. Det verkar även vara andra faktorer 

som påverkar synen på arbetslöshet i större utsträckning som kommer att redogöras nedan.   

 

Till skillnad från klass visade en individs utbildningsnivå på signifikant samband där 

attityderna blir bättre ju högre utbildning individen har. Att synen på arbetslöshet är bättre ju 

högre utbildning en individ har kan tyckas motsägelsefullt utifrån studiens hypotes och 

tidigare forskning som observerat att högutbildade och individer i högre klasser ofta har mer 

stigmatiserande attityder till arbetslöshet (Blomsterberg & Furåker, 2003; Warr m.fl., 1988). 

Däremot kan resultatet möjligen förklaras genom Svallfors (2004) resonemang om att 

individer med lite utrymme att bestämma över sitt arbete förmodligen får en snävare syn på 

hur människor bör leva. Svallfors nämner inget om att dessa individer skulle ha låg inkomst 

men om så är fallet kan dessa individer uppleva en viss frustration mot arbetslösa då de själva 

kämpar och sliter för liten belöning. Även Eardley och Matheson (1999) är inne på samma 

spår där de beskriver att individer som har ett litet handlingsutrymme i många fall upplever 

mer frustration över arbetslösa. 

 

Utbildning påverkar till stor del vilken position på arbetsmarknaden en individ kommer att få 

och lågutbildade kan därmed förmodas inneha mer underordnade positioner. För lågutbildade 

innebär det mindre inflytande kring arbetets utformning och att de okritiskt måste lyda order. 

Lågutbildade bör alltså vara mer måna om att följa normen, annars riskerar de bestraffningar i 

form av reprimander. Underordnade hindras från att ha avvikande åsikter på arbetet eftersom 

det inte är förenligt med att ta order, något som möjligen återspeglas genom mer inskränkt syn 

på att ha ett arbete, med andra ord en arbetsetik som liknar den under produktionssamhället. 

Det finns därmed en antydan till att arbetsetikens regler fortsatt är starkare i lägre klasser där 

kontrollen är större och den relativa friheten är mindre. Högre utbildade individer kan även ha 
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en bättre förståelse för arbetslöshet och varför vissa hamnat där, eftersom utbildning ökar 

kunskap vilket i sin tur kan förmodas minska fördomar mot andra människor: arbetslösa i det 

här fallet.  

 

I hypotes två undersöktes eventuella könsskillnader i stigmatiserande attityder till 

arbetslöshet. Den bivariata analysen som utfördes mellan kön och attityder visade att män i 

genomsnitt har sämre attityder till arbetslöshet än kvinnor vilket förmodligen resulterar i att 

arbetslöshet uppfattas som mer stigmatiserat för män. Detta går i enlighet med hypotesen och 

även tidigare forskning. Bland annat observerade Warr, Jackson och Banks (1998) liknande 

skillnader där män upplever arbetslöshet som mer besvärligt än kvinnor. Som tidigare 

forskning även har beskrivit beror det förmodligen på att män ofta ses som familjeförsörjare 

och det blir troligtvis smärtsamt när mannen inte kan leva upp till samhällets förväntningar 

och normer, arbetslöshet blir en negativ egenskap och en svaghet. Detta kan även kopplas till 

Baumans (2012) historiska resonemang om mannen som familjens överhuvud som var starkt 

kopplad till arbetsetiken. Synen på att arbeta, att inte vara arbetslös, påverkas därför från två 

olika håll: i egenskap av sitt kön samt genom den allmänt rådande arbetsetiken.  

 

När könsskillnaderna konstanthölls för bland annat klass, utbildning, ålder samt politiskt 

orientering erhölls inget signifikant samband mellan kön och attityder till arbetslöshet. Det ter 

sig alltså vara bakomliggande faktorer som vad individen har för politisk uppfattning och 

utbildning som påverkar vilka attityder kvinnor och män har. Att politisk tillhörighet blir 

statistiskt signifikant, medan könsskillnaderna försvinner, beror troligtvis på att det är fler 

kvinnor i denna studie som är vänsterorienterade6 medan det är vanligare att vara 

högerorienterad som man. Eftersom de som är mer vänsterorienterade har bättre attityd till 

arbetslöshet, och också övervägande är kvinnor, tar politisk tillhörighet ut effekten av kön. 

Tidigare forskning har även visat att utbildning samvarierar med individers attityder (Narayan 

& Krosnick, 1996) vilket kan utläsas i denna studie. Ju högre utbildning en individ har desto 

bättre attityd och mindre stigmatiserad är synen på arbetslöshet. I denna studies material är det 

övervägande fler kvinnor som har högskoleutbildning7 medan männen är överrepresenterade 

bland grundskoleutbildade och kan därmed förklara varför könsvariabeln förlorar sin 

signifikans när det konstanthålls för utbildning.  

                                                 

6 Undersöktes genom en korstabell med ett statistiskt signifikant chi2-värde 

7 Undersöktes genom en korstabell med ett statistiskt signifikant chi2-värde 



 

 30 

 

Analysen om individer ser annorlunda på arbetslöshet beroende på om de varit i kontakt med 

arbetslöshet visade att individer som haft egna erfarenheter av arbetslöshet har bättre syn på 

arbetslöshet i likhet med vad Blomsterberg och Furåker (2003) har observerat. En individ som 

själv har varit arbetslös har förmodligen en bättre förståelse för att arbetslöshet inte behöver 

bero på personliga egenskaper. Däremot fann denna studie inget samband mellan attityder till 

arbetslöshet och om individen haft kontakt med arbetslöshet genom en partner. De som själva 

varit beroende av bidrag de senaste fem åren tycks ha en något mer negativ syn på 

arbetslöshet, dock utan signifikans. Med risk för att koefficientens riktning är en slump på 95 

procents säkerhetsnivå kan en möjlig förklaring vara att många av de som tar emot bidrag 

eventuellt inte är arbetslösa (arbetar på deltid t.ex.) och arbetar utefter sin förmåga, vilket 

resulterar i att de betraktar arbetslöshet som ett tecken på lathet hos individer som annars är 

fullt kapabla till att arbeta.  

 

Politisk orientering visade på ett statistiskt signifikant samband och är därmed en förklaring 

till hur individer ser på arbetslöshet. Ju längre åt höger individen identifierar sig ideologiskt 

desto sämre attityder till arbetslöshet kommer den att ha. Vänstern förknippas oftast med 

arbetarpartier vilka fokuserar på orättvisor med främsta syfte att utjämna klasskillnader i 

samhället, medan högern i större utsträckning menar att individens situations är ett resultat 

egna ansträngningar. Ideologier och olika världsuppfattningar hos individer skapar en mängd 

olika åsikter om hur samhället bör vara. Genom de grundläggande fri- och rättigheterna i ett 

demokratiskt Sverige har individer möjlighet att påverka samhället genom politisk aktivitet, 

så som att rösta på ett parti som speglar individen syn på samhället. Zaller (1992) har 

observerat att politisk orientering påverkar individers åsikter och därför är det rimligt att tro 

att politisk tillhörighet även bör vara en förklarande faktor för åsikter om arbetslöshet. Vid 

inkluderandet av politisk variabel i form av en vänster-högerskala ökade R2-värdet med ca 8 

procent vilket kan anses som mycket i undersökningar om attityder, där ett R2 värde på över 

20 procent förklarad varians är ovanligt (Svallfors, 2004: 251). Det ser därför ut som att 

politisk tillhörighet har en betydande roll för hur individer betraktar arbetslöshet, snarare än 

exempelvis klass. 
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Fortsatt forskning 

Studiens gång har lett till många frågor och funderingar, vissa har kunnat besvaras och andra 

inte. I detta avsnitt kommer några av de frågor som studien inte kunnat besvara att redogöras 

för som möjlig framtida forskning.  

 

En aspekt som inte kunnat mätas var huruvida det är produktionssamhällets eller 

konsumtionssamhällets arbetsetik som råder idag. Troligtvis påverkas samhället av båda två 

men i vilken utsträckning är något framtida forskning skulle kunna undersöka närmare. Bland 

annat genom att fokusera på vikten av konsumtion och hur stigmatiserande det är att inte 

kunna konsumera i jämförelse med vikten av att ha ett arbete. Att fokusera på 

identitetsskapande kan även vara till hjälp för att besvara denna fråga genom att undersöka 

om det är arbete eller konsumtion som är den främsta komponenten för identitetsskapande.  

Det skulle förslagsvis kunna göras genom en jämförande studie av synen på arbetslöshet 

mellan produktionssamhället och dagens konsumtionssamhälle. Detta genom en kvalitativt 

inriktad metod där dagböcker, andra memoarer och tidningsartiklar etcetera skulle kunna 

jämföras med vilka attityder som uttrycks idag.  

 

Det finns även skillnader i arbetslöshet: långtidsarbetslöshet och kortare arbetslöshet. Att 

därför mer ingående och djupare undersöka synen på arbetslöshet utefter olika typer av 

arbetslöshet hade varit intressant för framtida forskning. 

Reflektion av studien 

Klasskillnader i synen på arbetslöshet blev icke-signifikanta och gick emot hypotesens 

riktning. Det kan delvis förklaras genom att de flesta tidigare studierna är utländska och att 

det därför kan skilja sig ur en svensk kontext. Indexfrågorna kan även ha varit bristfälliga och 

inte heltäckande för att mäta stigmatisering av arbetslöshet. Det hade eventuellt varit att 

föredra att utgå från ett mer etablerat mått på attityder där fler frågor rörande arbetslöshet 

inkluderats för att få en djupare bild av stigmat kopplat till det.  

 

Att inga signifikanta klasskillnader erhölls kan vara ett resultat av att inga sådana skillnader 

existerar idag och att det är andra faktorer som förklarar attityder i arbetslöshet. En annan 

möjlig förklaring är att det klasschema som studien har utgått ifrån är ett internationellt mått 
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och att arbetskontrakten, som mäter klass, kan se olika ut länder emellan. Som tidigare nämnt 

bestod gruppen ‘högre tjänstemän’ av många respondenter och var den enskilt största gruppen 

i klassvariabeln. Detta har väckt funderingar huruvida den högsta klassen består av en 

heterogen grupp med stor spridning av exempelvis inkomst, kulturellt och socialt kapital samt 

hur många underordnade individen har. Synen på arbetslöshet kan därmed variera mycket 

inom samma klass, och vissa i denna grupp kan eventuellt med fördel placeras i en annan 

klass. Klass är ett så pass komplext fenomen och det är förmodligen problematiskt att få med 

alla aspekter som speglar en individs klass. Det är även svårt att dra en tydlig gränsdragning 

om vilka arbeten som ska placeras in i en viss klass och som ska spegla individers 

klassposition. EGP-klasschemat är dock ett etablerat mått och har inkluderat många faktorer 

som kan tänkas påverka individers klassposition. I det initiala skedet av studien inkluderades 

även inkomst i analysen men då den var baserad på hushållets gemensamma ekonomi uteslöts 

variabeln. Det skapade problematik eftersom det inte var möjligt att veta hur många personer 

som bidrog till hushållsinkomsten; en höginkomsttagare kunde därför hamna i samma 

inkomstkategori som ett hushåll med två låginkomsttagare.       

 

En annan aspekt som inte har diskuterats i studien är distinktionen mellan långtidsarbetslösa 

och personer som under korta perioder varit arbetslösa. Stigmatiserande attityder gentemot 

långtidsarbetslösa är förmodligen mer kopplade till personliga egenskaper hos den arbetslösa 

än om individen är arbetslös under kortare perioder (t.ex. mellan två visstidsanställningar). 

Detta är något som med fördel borde ha särskiljs på, men var inget denna studie hade 

möjligheten att mäta.  

 

Ett metodologiskt problem med den multivariata regressionsanalysen var att frågorna som 

rörde partners erfarenhet av arbetslöshet och bidragsstöd drog ner analysens n betydligt. Det 

höga bortfallet bestod förmodligen av individer som inte har eller aldrig haft en partner vilka 

då blir exkluderade från analysen. För att inkludera alla respondenter i frågan hade det varit 

fördelaktigt att ställa en fråga om erfarenhet av arbetslös hos individernas familj och nära 

vänner istället för endast partner. 
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