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Medelklass – Socialgrupp 2 -
Mellanskikt  

 Mellan samhällets huvudkrafter 
- (Överklass – underklass) 
- (Kapital – arbete) 
- Socialgrupp 2 
- Två olika beståndsdelar 
- Småföretagare – egensysselsatta 
- Tjänstemän i privat och offentlig sektor 



Erik Olin Wrights klassmodell 

Tre slags resurser 
- Kapital (finansiellt, företags-

produktivt) 
- Organisatorisk makt, inklusive 

politisk och byråkratisk makt 
- Expertis - kunskap, utbildning 
Mitt fokus: expertis och utbildning 
 



Erik Olin Wrights schema 
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Förändring 1985 - 2016 

• IDAG : Ca 20 % av alla sysselsatta  har 
”akademiska yrken” 

• Andelen i befolkningen med tre-årig 
högskoleutbildning har tredubblats från 1985 
till 2016 (från 7,6  % till 22,4 %) 

• Idag har 37 % av befolkningen högskole-
utbildning (inkl. de korta) 

• En stor del är akademiska yrkesutbildningar 
 
 

 



Yrken 2016 

Yrkesområde  Totalt  Kvinnor   Män  
 
Chefsyrken     287 900  108 400  179 500 
 
Akademiska Yrken  1 023 900  616 300  407 500  
 
Viss högskole- 
kompetens     578 100  238 900  339 100 
 
Totalt anställda  4 407 400 2 161 400 2 246 000 



Utbildningsnivå 1985 och 2016 

Utbildningsnivå 1985 2016
Folk- och grundskola 46,3% 18,2%
gymnasial utbildning, högst 2 år 28,7% 21,0%
gymnasial utbildning, 3 år 10,4% 23,7%
Högskoleutbildning, mindre än 3 år 7,1% 14,7%
Högskoleutbildning 3 år eller mer 7,6% 22,4%



Utbildningsnivå 1985 och 2016 
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Varför tala om Professioner? 

Särskilda yrkesgrupper inom medleklass/ 
mellanskikt som  
• har längre akademiska yrkesutbildning 
• tillämpar abstrakt kunskap 

(vetenskaplig, akademisk karaktär) 
• inte bara egenintersse – de bär även 

samhälleliga värden (”Lagen”, 
”Vetenskap”, ”Kunskap”, ”Hälsa”, 
”Välfärd”, ”Sanning”, ”Konsten” m.fl. 

 



Akademiska (yrkes)utbildningar 
(1) Utbildning vid universitet och högskola 
- Tre år eller längre 
(2) Yrkes-inriktad- yrkesförberedande  
- Olika linjer och program med yrkeslöfte 
(3) Yrkesutbildning med professionell karaktär 
- Klassiska professioner - läkare, jurist civilingenjör 
- Välfärdsprofessioner – lärare, sjukskötgerskor, 

socionomer m.fl. 



Professioner 
• Yrkesinriktad akademisk utbildning 
-   Vetenskaplig grund för yrkesutövningen  
-   Tillämpa systematisk kunskap i arbete  
-    Viss autonomi i arbetets utförande   
• Professioner är KÅRER 
 - Gemensam utbildning ,  
-  Organiserade som Yrkesförbund 
-  Yrket stängt - legitimation, examen, prövning 
-  Ramas in av normer, regler. Etiska koder 



Professioners självförståelse  
• ”Vi vet bäst hur arbetet ska utföras” 
• Baserat på kunskap på från utbildning och 

praktisk erfarenhet 
• Professionellt arbete förutsätter ett visst eget 

rådrum (”autonomi”, ”omdöme” m.m.) 
• Stora skillnader mellan olika professionella 

grupper i autonomi. 
• Vilken typ av kunskap det gäller – och hur 

legitim den är. Läkare - grundskollärare 



Tre generationer 
•Klassiska professioner 
•Välfärds professioner 
•Professioner i vardande 



Klassiska professioner (2016) 
 

• Läkare    40 000   
• Jurister       21 000 
• Civilingenjörer   89 000 
• Universitetslärare  23 000 
• Naturvetare, specialist      15 000 
• Arkitekter   11 000 
• Veterinärm, tandläkare m.fl. 
 



Välfärdsprofessioner (2016) 
• Sjuksköterskor   106 000  
• Socionomer, kuratoret   39 000 
• Rektorer      10 000 
• Gymnasielärare    30 000 
• Grundskollärare  101 000 
• Övriga lärargrupper   55 000 
• Förskolläraren, fritidsped.   93 000 
• Bibliotekarier, Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

psykologer, Biomedicinskas analytiker  m.fl.  
 
 



Fler yrken av professionell typ 

• Revisor, controller       30 000 . 
• Övriga ekonomer m.fl  125 000  
• Personal- / HR –specialist    17 000 
• IT – teknik, systemvetare  115 000 
• Pre-professioner –  akademiska utbildningar  

formar nya yrkesgrupper inom; 
-   Kommunikation, Vård, kultur, teknik, ekonomi 

 



Välfärdens professioner i 
jämförelse med de klassiska 

• Kortare utbildningar 
• Nya i universitetssystemet (1977!) 
• Annan vetenskaplig bas (mer samhälls- än 

naturvetenskap) 
• Historiskt sett dominerade av kvinnor 
• Folkligare rekrytering 
• Knutna till kommuner och landsting 
• Lägre grad av autonomi i arbetet 
• Fler organiserade i TCO än SACO 



Positions yrke 
Karriäryrke 



Positions- eller karriäryrken? 
 
• Göran Ahrne – karriär- eller utslitningsöde 
• En viktig skiljelinje inom tjänstemännen 
- Positionsyrken – en typ av livsbana 
- Karriäryrken – en annan typ av livsbana 
• Arbetaryrken – oftast positionsyrken 
• Tjänstemän och akademiker: både och 



Positionsyrken i professionerna 
• Livslång stabilitet – från examen till pension 
• Lärare ( i grund-, gymnasieskolan) 
• Sjuksköterskor 
• Bibliotekarier 
• Läkare 
• Tandläkare 
• M.fl. 
• Liksom bland bönder, hantverkare, LO-grupper 



Karriär – yrken och apparater 

• Militären 
• Statsförvaltningen 
• Universiteten 
• Storföretagens administration och ledningar 
• Parti-apparaterna 

 
 
 



Karriärsystemens logik 

• Överordnad chef bestämmer 
• Merit, ambition, lojalitet är 

karriärgrunder 
• Hierarki samspelar med 

individuell strävan 
• Karriär som styrsystem 



Karriärsystem och professioner 

• Vad händer när positionsyrken flyttas in i 
ett karriärsystem 

- Dels: rörlighet, frihet, ökad lön 
- Dels: Kontroll, discplinering, incitament 
-  ”Nu blev jag andrelärare” 
• Ökad makt för chefer och ledning 
• Men även: högre lön trumfar lojalitet 

 
 

 
 

 
 



Från positions- till karrriäryrke 

Vad händer när positionsyrken flyttas 
in i ett karriärsystem? 
Exemplet lärare: avskaffandet av 
formellt meritsystem (1990), ökad 
ledningsmakt, friare lönesättning  
ÖKAD individualisering, nya KARRIÄR-
tjänster, STÖRRE beroende 

 



Professionernas underordning? 

1. Överprövning av professionella beslut utifrån 
ekonomiska skäl  
 – försäkringskassan - sjukintygen 
 – lärares betyg ändras av rektorer 
2, Bygga in ekonomiska gränser i det professionella 
avgörandets (budgetmodeller i sjukvård, universiteten) 
3. Via bonussystem förmå professionella att prioritera 
vinst/effektivitet framför omsorg  (Carema i Lund) 
4. Administrativ – byråkratisk inordning under 
- Chefer i linjen (offentliga förvaltningar, privata företag)  



Blå och röd pol i Wrights schema 

 
 

 
Storföretagare 

 
Exoert  
managers 

 
Skilled  
managers 

 
Ledningsarbete 

 
Medlestora 
företagare 

 
Expert 
Supervisors 

 
 
Skilled 
supervisors 

 
 
Förmän etc 

 
Småföretag,  
Egen- 
sysselsatta 

 
Expertis - 
professionella 

 
Yrkes- 
skickliga 
löntagare 

 
Ej yrkes- 
utbildade 
löntagare 



Till sist: här kan du läsa mer 
om professionerna i Sverige 
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