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The aim of this study is to illuminate social worker’s perception of social class within the 

Swedish social service system. This study therefor examine if social class contributes to the 

production and reproduction of the client and what impact social class has on the interaction 

between client and social workers. The study was conducted with qualitative semi-structured 

interviews with social workers from three different departments of social service. The 

theoretical approach is Yeheskel Hasenfeld’s theory about moral practices in welfare 

organisations, Michael Lipsky and Roine Johansson’s theories about client construction and 

Pierre Bourdieu’s class theory. The conclusion of this study is that social class affects 

individual conditions and opportunities in Swedish social service. Social worker’s perceptions 

of social class have an impact on the construction of clients and will affect what level of 

service a client receives.  
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Förord 
Ett stort tack till våra intervjupersoner som gjort undersökningen möjlig. Tack för ett 

engagerat deltagande och för att ni har låtit oss få ta del av era personliga erfarenheter och 

upplevelser. Ni har medverkat trots hög arbetsbelastning och för det är vi er ytterst 

tacksamma. 

Ett stort tack går även till vår handledare Peter Hultgren som inte enbart stått ut med våra 

långa listor med frågor utan även givit inspiration och motivation till att genomföra en uppsats 

som vi känner oss stolta över att presentera. Tack för att du bidragit med din kunskap och 

erfarenhet. Vi kunde inte önskat oss en bättre handledare, stort tack.  

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. Processen har präglats av öppna 

och ärliga diskussioner som har berikat undersökningen. Vår vänskap sträcker sig även 

utanför studierna och vårt gemensamma intresse för ojämlikheter i det svenska samhället 

resulterade i att vi fattade beslutet att genomföra denna undersökning gemensamt redan för tre 

år sedan. Vi vill därmed tacka varandra för att de gångna veckorna har varit de mest 

spännande under hela socionomutbildningen.  
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1 Inledning 
Undersökningen behandlar socialarbetares uppfattning om klassbegreppets betydelse för vem 

som blir klient, för vad som sker i mötet med socialtjänsten samt hur klass identifieras av 

socialarbetare. I detta inledande kapitel presenteras problembakgrund, problemformulering, 

avgränsningar och inledande förtydliganden, syfte och frågeställningar samt fortsatt 

framställning.  

 

1.1 Problembakgrund 
Socialt arbete har i sin historia och i sin framväxt varit inriktat på att både hjälpa, disciplinera 

och sortera den fattiga klassen (Qvarsell, 2008). Beverly Skeggs (2000) förklarar att 

underklassen alltid varit betraktad som mindre respektabel och att individer med denna 

klasstillhörighet tillskrivs ett lågt socialt värde av både omgivningen och av sig själva. Hon 

förklarar vidare att uppfattningar om att arbetarklassen är omoralisk och därför måste 

kontrolleras sedan länge existerar i samhället (Skeggs, 2000). Lena Karlsson (2005: s 2-6) 

beskriver dock att klasstillhörighetens relevans i dagens samhälle är omstridd, då det råder en 

oenighet kring vilken betydelse individers klassbakgrund fortfarande har i förklarandet av 

skillnader i människors framtida möjligheter. Karlsson (2005:2-6) förklarar att det finns 

föreställningar om att de samhällsförändringar som ägt rum under senmodern tid har bidragit 

till en ökad individualisering och därmed även inneburit möjligheter för alla individer att, 

oavsett bakgrund, göra fria val. Yeheskel Hasenfeld (2000) menar dock att fria val spelar 

mindre roll, då professionellas moraliska antaganden och värderingar om individens 

klassposition resulterar i skilda förutsättningar i mötet med myndigheter. Han förklarar att 

moraliska antaganden hos professionella inom välfärdsorganisationer tar sig i uttryck i vem 

som får ta del av samhällets resurser. Professionellas motivationsnivå och prestation påverkas 

av huruvida klienten framför dem tillskrivits ett högt respektive lågt socialt värde, vilket i sin 

tur innebär att de professionellas personliga uppfattning spelar en avgörande roll för klientens 

möjligheter (Hasenfeld, 2000). Annette Lareau (1987) menar att värderingar och 

föreställningar om klassposition har betydelse redan från barnsben, då lärare och föräldrars 

förväntningar på barnet styrs av dennes klasstillhörighet. Lipsky (1980:65-67) förklarar att 

dessa antaganden och förväntningar som ställs på individen också kommer att påverka dennes 

självbild och därmed även faktiska prestationer.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att klass fortfarande har betydelse, men att det råder 

oenighet i för vad och på vilket sätt. I framställningen ovan beskrivs att det senmoderna 
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samhället erbjuder alla individer samma formella möjligheter, men att informella 

förväntningar och antaganden om klass kan påverka huruvida individen väljer att använda sig 

av dessa möjligheter eller inte. 

 

1.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna problembakgrund råder det delade meningar om hur och 

för vad klasstillhörigheten har betydelse, där en skiljelinje går mellan de som menar att 

samhällsutvecklingen har minskat klassbegreppets relevans och de som anser att det 

fortfarande är högst betydelsefullt för att förklara skillnader i det svenska samhället. Om 

klasstillhörigheten har betydelse för vilka föreställningar och förväntningar omgivningen 

ställer på individen och om detta i sin tur påverkar individens egen självbild och faktiska 

handlingar, blir den i förlängningen även avgörande för individens framtida livsvillkor. Om 

klass har betydelse för vem som blir klient samt för i vilken grad denne kan tillgodose sig 

samhällets resurser, får en faktor som individen i låg utsträckning själv kan påverka stor 

betydelse för dennes framtida levnadsförhållanden och livskvalité. 

Med utgångspunkt i detta resonemang bör det vara högst relevant att inom socialt arbete 

känna till huruvida strukturella faktorer inverkar på individens valmöjligheter och 

förutsättningar. Roni Strier, Guy Feldman och Corey Shdaimah (2012) konstaterar att 

litteratur inom utbildning för socialt arbete inte diskuterar klassbegreppet som en betydande 

faktor för individers framtida möjligheter. För att socialt arbete ska kunna motverka 

ojämlikheter i samhället är det dock av vikt att yrkesverksamma medvetandegörs och innehar 

kunskap om eventuella klasstrukturer som bidrar till att försätta individer i utsatthet.  

Det kan utifrån ovan nämnt konstateras att klass har betydelse, men för vad och på vilket sätt 

är omstritt. Det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur socialarbetare uppfattar 

klasstillhörighetens betydelse i den svenska socialtjänsten. Det är oklart hur klass och 

klasstillhörighet tar sig uttryck i olika verksamheter inom socialtjänsten. Vi har därför valt att 

undersöka distinktionen av klass och dess betydelse inom ramen för socialt arbete genom att 

inrikta oss på tre skilda verksamheter inom socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd och barn- och 

familjeenheten har valts ut dels på grund av sin myndighetsutövande roll och dels på grund av 

att de kan antas inrikta sig på olika grupper och problematik. Öppenvårdsbehandling är en 

verkställande del av socialtjänsten och har valts då den bidrar med andra perspektiv som inte 

återfunnits hos respondenterna från de andra enheterna. Vi har därmed valt att presentera 

insamlat material från tre skilda verksamheter inom socialtjänsten.  
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1.3 Syfte & frågeställningar 

Vi ämnar undersöka socialarbetares uppfattningar om hur klasstillhörighet har relevans för 

individen och dess förutsättningar som klient i den svenska socialtjänsten. På vilket sätt klass 

och klassmarkörer uppfattas av socialsekreterare blir av intresse för att undersöka dess 

betydelse för mötet och skapandet av klienten. 

Ovan nämnda ansats ämnar vi besvara med hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur och på vilket sätt identifieras klasstillhörighet av socialarbetare? 

• Hur uppfattar socialarbetare klasstillhörighetens relevans för vem som blir klient?  

• Hur uppfattar socialarbetare klasstillhörighetens relevans för vad som sker i mötet med 

klienten? 

 

1.4 Avgränsningar och inledande förtydliganden 
Det intersektionella perspektivet redogör för hur faktorer som kön, etnicitet och klass 

samspelar i produktionen och reproduktionen av maktstrukturer i samhället (Mattsson, 2010: 

31-34). Cecilia, L. Ridgeway (2014) argumenterar i enlighet med det intersektionella 

perspektivet att det dessa faktorer samverkar i skapandet av social ojämlikhet. Ridgeway 

(2014) menar fortsättningsvis att kön, etnicitet och klass tillsammans bestämmer en individ 

status, vilken ska ses som en självständig kraft för att förstå ojämlikhet i samhället. Vi är väl 

medvetna om att klass inte är den enda sociala kategoriseringen av vikt för vad som sker i 

mötet klient och socialarbetare emellan, men på grund av undersökningens begränsade 

omfång kommer vi i emellertid endast att belysa denna. I vår b-uppsats undersökte vi 

socialarbetares uppfattning om klasstillhörighetens relevans i mötet med klienten samt för 

vem som blir klient i den svenska socialtjänsten. Vi kunde visa att klasstillhörigheten hade 

betydelse, då respondenterna upplevde högre respektive lägre prestationskrav beroende av 

klientens klassbakgrund. Vi anser därför att klass är en viktig aspekt i social ojämlikhet som i 

det moderna samhället åsidosatts och vi vill därför ta upp begreppet för ny diskussion.  

Begreppet klass har många definitioner, där bland annat Karl Marx, Max Weber och Pierre 

Bourdieu har bidragit med förklaringsmodeller som har kommit att bli sociologiska klassiker. 

Vi har valt att använda oss av Bourdieus definition, vilken är mångfacetterad i den 

bemärkelsen att en individs klassposition avgörs av vilket ekonomiskt, kulturellt och socialt 

kapital denne har (Giddens, 2014:324-325). Bourdieu delar in samhället i tre huvudsakliga 

kategorier; underklass, medelklass och överklass (Broady, 1991:272). Vi kommer i enlighet 
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med Bourdieu att använda oss av dessa begrepp för att beskriva olika grupper i samhället. En 

fortsatt beskrivning av klassbegreppet återfinns i teorikapitlet.  

Då undersökningen presenterar data som samlats in från socialsekreterare och 

socialarbetare med olika yrkespositioner inom tre skilda verksamheter inom socialtjänsten har 

vi valt att benämna dem alla som socialarbetare. Vi är medvetna om att begreppet är vagt och 

mångtydigt men för att underlätta vår framställning av insamlat material samt för läsningen av 

detta har vi medvetet tagit detta beslut.  

 

1.5 Fortsatt framställning 

I nästföljande kapitel presenteras tidigare forskning angående klasstillhörighetens betydelse i 

dagens samhälle, för vem som blir klient och för mötet socialarbetare och klient emellan. 

Därefter presenteras fyra teoretiska utgångspunkter i kapitel tre. Kapitel fyra redogör för 

metodologiska val och överväganden. Därefter presenteras resultat och analys utifrån valda 

teman under kapital fem. Slutligen presenteras en sammanfattning i form av slutsatser i 

kapitel sex samt avslutande reflektioner i kapitel sju.  

 

2 Tidigare forskning 
Nedan följer ett avsnitt som behandlar forskning av betydelse för vår undersökning. Vid 

genomsökning av forskningsfältet var övervägande forskning som explicit behandlade 

begreppet klass genomförda under slutet av 1900-talet. Därför presenteras även äldre 

forskning tillsammans med nutida undersökningar, då vi trots dateringen finner denna högst 

relevant. Näst intill all forskning belyser klass utan att definiera begreppet. Vi har valt att inte 

fördjupa oss i detta. Då all presenterad forskning beskriver över- och underordning i samhället 

har vi valt att utgå från denna oberoende av författarnas specifika definition av klass.  

Inledningsvis presenteras forskning om klasstillhörighetens betydelse i dagens samhälle, 

efterföljt av forskning om klasstillhörighetens relevans för vem som blir klient. 

Avslutningsvis presenteras forskning om mötet mellan klient och socialarbetare. 

 

2.1 Klasstillhörighetens betydelse i dagens samhälle 

Sambandet mellan klasstillhörighet och möjligheter respektive begränsningar på olika 

samhällsarenor är ett sedan länge väl beforskat område. Mats Trondman (1994) och Kjell 

Härnqvist (1994) påtalar exempelvis klasstillhörighetens betydelse för vem som väljer 

vidareutbildning och Bengt Brülde och Åsa Nilsson (2010) konstaterar att individer med låg 
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klasstillhörighet upplever lägre livstillfredsställelse än individer från högre samhällsklasser. 

Då vi ämnar undersöka hur och på vilket sätt klasstillhörigheten identifieras av socialarbetare 

följer dock nedan endast en redogörelse för forskning som berör hur antaganden och 

föreställningar om klass tar sig uttryck samt vad de får för konsekvenser för individen.  

Enligt Beverly Skeggs studie Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön (2000) är 

respektabilitet en av de mest utmärkande klassmarkörerna och av avgörande betydelse för 

huruvida individer får tillgång till olika delar av samhället eller ej. Den etnografiska studien 

undersöker hur vita arbetarklasskvinnor uppfattar sig själva i förhållande till sin omgivning 

och vad dessa uppfattningar resulterar i. Skeggs (2000) beskriver att kvinnornas självbild 

grundar sig i omgivningens kategorisering och den positionering som klass innebär. 

Uppfattningar om att arbetarklassen är omoralisk och därför måste kontrolleras är sedan länge 

implementerade i samhället. Underklassen är på grund av sin historia ansedd som mindre 

respektabel och tillskrivs därmed ett lågt socialt värde och svag legitimitet, både av övriga 

samhällsklasser och av sig själva (Skeggs, 2000). Kvinnorna i studien blir enligt Skeggs 

representanter för sin klass och utestängs därmed från flera kapitalarenor. Utestängningen är 

kännetecknande för klasspositioneringen där kvinnorna reduceras till underklassens 

egenskaper och blir förknippade med det icke-respektabla och mister sin legitimitet. I sin 

strävan efter respektabilitet kommer arbetarklasskvinnorna att låta sig styras av samhällets 

förväntningar och antaganden om dem (Skeggs, 2000). 

Skeggs redogörelse för klasstillhörighetens betydelse stämmer väl överens med vad 

Annette Lareau (1987) kommer fram till i sin artikel Social class differences in family-school 

relationships: the importance of cultural capital. Hon beskriver bland annat hur familjers 

klassbakgrund och sociala kapital är avgörande för hur väl föräldrar kan leva upp till lärares 

förväntningar på dem som föräldrar. Hur delaktiga föräldrarna var i skolans aktiviteter 

varierade och kunde i många fall förklaras utifrån klassbakgrund, där de från det lägsta 

samhällsskiktet på grund av arbetstidsförlust och möjligheter till barnvakt inte kunde delta i 

samma utsträckning som föräldrar med högre klassbakgrund. Lareau (1987) förklarar 

avslutningsvis att föräldrars klasstillhörighet inte är avgörande för hur högt utbildning 

värderas, men för vilka förväntningar som lärare och föräldrar har på hur hög utbildning 

barnen kommer att tillgodose sig.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att individens klasstillhörighet resulterar i vissa 

antaganden och värderingar från omgivningen, där individen tillskrivs egenskaper 

förknippade med dennes klasstillhörighet. Omgivningens förväntningar kommer sedan att 

införlivas av individen och resultera i att denne gör val som bekräftar och återskapar dessa.  
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2.2 Klasstillhörighetens relevans för vem som blir klient 

I föregående avsnitt presenterades forskning om klasstillhörighetens betydelse i samhället i 

stort, men då en del av syftet med uppsatsen är att undersöka klasstillhörighetens relevans för 

vem som blir klient är det även väsentligt att belysa vad forskning har kommit fram till inom 

detta område.  

I studien Varför får folk socialbidrag (Halleröd, 2003) beskriver Björn Halleröd att det i 

samhället finns särskilda grupper som i högre utsträckning tvingas uppbära stöd av 

socialtjänsten i form av ekonomiskt bistånd. De utsatta grupper som har observerats i studien 

är främst lågutbildade, utländska medborgare samt ensamstående föräldrar, vars utsatthet 

Halleröd (2003) förklarar utifrån etablering på arbetsmarknaden och det indirekta resultatet 

låg inkomst. Han fortsätter redogöra för att det i det svenska samhället finns föreställningar 

om att de som uppbär ekonomiskt bistånd gör detta på grund av fusk och att de är för lata för 

att kunna eller faktiskt vilja förändra sin situation på egen hand (Halleröd, 2003:263-264). 

Halleröd kommer fram till att vissa grupper är överrepresenterade inom ekonomiskt bistånd, 

där både individuella och strukturella förhållanden är av avgörande betydelse. Roine 

Johansson (2007) härleder klientskapet till dels individuella omständigheter, men även till 

professionellas värderingar av och föreställningar om dessa. 

Roine Johansson (2007) beskriver i sin doktorsavhandling Vid byråkratins gränser hur 

individer blir klienter inom svenska välfärdsorganisationer. Klienten skapas genom sortering 

och kategorisering inom organisationen. Individer blir hanterbara då de förenklas för att passa 

in i organisationens ramar. Konstruktionen innebär att individen först förenklas till de 

egenskaper som behandlas inom organisationen för att sedan sorteras in i kategorier utifrån 

specifika egenskaper och personliga förhållanden. Den offentligt anställda tjänstemannen, 

vilken enligt Johansson (2007) benämns som gräsrotsbyråkrat, innehar ett handlingsutrymme 

att applicera regler och riktlinjer på konkreta fall, vilket innebär att dennes personliga 

värderingar och föreställningar kan komma att påverka kategoriseringen och konstruktionen 

av klienten. Klientkonstruktion beskrivs vara en social process där gräsrotsbyråkraten har till 

uppgift att först konstruera en klient för att sedan ta sig an ärendet (Johansson, 2007). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ekonomiska förutsättningar och etablering på 

arbetsmarknaden är av stor betydelse för vem som blir klient inom ekonomiskt bistånd. Det 

har även presenterats att personliga föreställningar om klienten kan påverka hur kontakten 

med socialtjänsten kommer att se ut. Forskningen pekar på att det inte endast är individuella 

faktorer som avgör om individen blir klient och vilken klient denne i så fall blir, utan att även 

värderingar och antaganden som den professionella bär med sig får betydelse.  
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2.3 Klasstillhörighetens relevans för mötet med socialtjänsten 

Ovan presenterades ett antal forskningsansatser som sökt svar på huruvida klassbegreppet är 

användbart i förklaringen till skillnader i utbildningsnivå, livstillfredsställelse, förväntningar i 

skolan, uppfattningen av individers respektabilitet samt forskning om vem som blir klient 

inom den svenska socialtjänsten. Nedan följer en beskrivning av forskning som undersöker 

klassbegreppets förekomst inom utbildning för socialarbetare samt klasstillhörighetens 

betydelse för bemötandet och utdelning av resurser inom välfärdsorganisationer.  

Strier, Feldman och Shdaimah (2012) beskriver i sin artikel The Construction of Social 

Class in Social Work Education: A Study of Introductory Textbooks hur litteraturen som 

erbjuds studenter inom det sociala arbetet förbiser klasstillhörighetens betydelse. Författarna 

hävdar att individers klasstillhörighet är avgörande i förklaringen av skilda livsvillkor och 

ojämlikhet individer emellan, men även för förståelsen av vad som sker i mötet mellan 

socialarbetare och klient. Författarna bakom artikeln undersöker hur klasstillhörighetens 

betydelse framställs och diskuteras i 50 kursböcker publicerade från 2000-2010 i USA. 90 % 

av böckerna nämnde, men diskuterade inte klasstillhörighetens betydelse och en tredjedel av 

böckerna utelämnade begreppet helt som en betydelsefull faktor som måste tas hänsyn till i 

socialt arbete. Författarna redogör vidare för att framtida socialarbetare inte bara behöver 

göras medvetna om klasstillhörighetens betydelse för förklaringen av ojämlikhet, utan även 

hur deras egen klasstillhörighet och de förgivettaganden som medföljer påverkar mötet med 

framtida klienter (Strier, Feldman och Shdaimah, 2012).  

Om diskussion om klasstillhörighetens relevans uteblir, riskerar socialarbetare att gå miste 

om förståelsen inför vilken betydelse klasstillhörigheten har för skapandet av och mötet med 

klienten. Yeheskel Hasenfeld (2000) redogör i sin artikel Organizational Forms as Moral 

Practices: The Case of Welfare Departments för hur socialsekreterares egna moraliska 

uppfattningar speglas i hur de värderar och bemöter klienten. En klient som av 

socialsekreteraren tillskrivs ett högt socialt värde får tillgång till organisationens alla 

befintliga resurser, medan en klient med ett lägre socialt värde inte får tillgång till detsamma. 

Dessa olikheter i bemötandet av klienter härleds av Hasenfeld (2000) till skillnader i 

motivationsnivå, där socialarbetare är mer angelägna att använda alla befintliga resurser för 

att bibehålla en klients status om denne tillskrivits ett högt socialt värde. Socialarbetares 

personliga moraliska uppfattningar blir enligt Hasenfeld (2000) därmed avgörande för det 

professionella mötet med klienten. En mer utförlig redogörelse för Hasenfelds teori om 

moraliska praktiker presenteras under avsnittet Teoretisk ram. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att klasstillhörighet har betydelse för individers 

etablering på olika samhällsarenor, vilket i förlängningen innebär att klass skulle kunna vara 

en stor del i förklaringen av skillnader i individers framtida möjligheter. Om 

klasstillhörigheten även har betydelse för vem som blir klient och för hur individer blir 

bemötta inom den svenska socialtjänsten innebär det att en faktor som individen i låg 

utsträckning själv kan påverka spelar en avgörande roll för individens framtida levnadsvillkor. 

 

3 Teoretisk ram 
För att uppnå undersökningens syfte kommer empiriskt material att analyseras utifrån fyra 

teoretiska utgångspunkter, vilka kommer att utgöra förklaringsmodeller för vad som sker i 

mötet med klienten samt för vem som blir aktuell inom socialtjänsten. Michael Lipskys 

(1980) teori redogör för hur klienter konstrueras i organisationer av professionella, Roine 

Johansson (2007) vidareutvecklar Lipskys resonemang med fem dimensioner som påverkar 

denna konstruktion och Hasenfelds (2000) teori beskriver att denna konstruktion utgår från 

personliga moraliska värderingar. Vår ansats är att undersöka hur individer konstrueras som 

klienter av socialarbetare mot bakgrund av föreställningar om klass. Pierre Bourdieus 

klassteori kommer även att tillämpas och presenteras i det första av de följande fyra avsnitten.  

 

3.1 Klassteori 
Begreppet klass kommer i följande avsnitt att förklaras utifrån definitioner av 

samhällsteoretikerna Karl Marx, Max Weber och Pierre Bourdieu. Klassbegreppet och dess 

definition är omstridd, vilket innebär att innebörden måste fastställas inför analysen av 

insamlad data. 

Marx relaterar klass till individers kollektiva förhållande till produktionsmedlen, där 

skillnaderna klasser emellan definieras av vilka som äger respektive arbetar i företag. Enligt 

den Marxistiska beskrivningen av klassamhället existerar endast två skilda samhällsklasser, 

dels proletariatet som säljer sin arbetskraft och alltså utgör arbetarklassen och del 

kapitalisterna som äger produktionsmedlen och utgör överklassen. Den ökande klyftan dessa 

samhällsklasser emellan utmärks enligt Marx av ett ständigt exploaterande och utarmande av 

arbetarklassen då endast kapitalisterna får ta del av det välstånd som produktionen innebär 

(Giddens, 2014:313).  

Weber vidareutvecklade den marxistiska teorin genom att ta fasta på att klass bidrar till 

stratifiering i samhället. Han tillägger dock att det även finns andra status- och 
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relationsmarkörer som är viktiga i samhällets kategorisering, där parti och status är 

påverkande faktorer. Parti är den känsla av gemensamhet som skapas mellan människor som 

utifrån ömsesidig bakgrund och intresse arbetar tillsammans. Status innebär prestige och 

anseende och som till skillnad från parti, som är en känsla individen själv upplever, är 

någonting individen tillskrivs av sin omgivning. Gemensamt utformar parti, status och klass 

individens samhällsposition (Giddens, 2014:311).  

Bourdieu vidareutvecklade Marxs och Webers resonemang. Bourdieu vidhöll att 

ekonomiska förutsättningar är av vikt, men menade precis som Weber att det finns andra 

faktorer än de rent ekonomiska som bidrar till fastställandet en individs position i samhället. 

Bourdieu fokuserade till skillnad från Weber på hur ekonomiska, kulturella, sociala och 

symboliska hierarkier samspelar i skapandet av social ojämlikhet. Bourdieu relaterar klass 

därför till individens förfogande över ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. 

Ekonomiskt kapital innebär innehavandet av och förfogandet över ekonomiska resurser och 

tillgångar, medan det kulturella kapitalet innefattar kunskap förvärvad från utbildning, 

fritidsaktiviteter samt förmågan att tyda och tolka kulturella koder. Enligt Bourdieu (Giddens, 

2014:576-577) innefattar det kulturella kapitalet även språklig förmåga, tankemönster och 

klädsel. Det sociala kapitalet innefattar det sociala nätverket och dess resurser samt den 

sociala kunskap och de kontakter som ökar individers inflytande. Individer med ett högt 

socialt kapital har ett starkt socialt nätverk med hög tillförlitlighet och inflytande samt en god 

kännedom om normer som främjar ett effektivt handlande (Giddens, 2014:559). Hur individen 

uppfattas i sociala sammanhang och vilken status individen har avgörs av det symboliska 

kapitalet och utgör därmed dennes samhällsposition. (Giddens, 2014:324-325). 

Den definition av klass som bäst stämmer överens med vår egen är Bourdieus, då vi anser 

att begreppet även innefattar socialt och kulturellt kapital, inte endast ekonomiska tillgångar. 

Individens klassposition bestäms av fler attribut än de rent ekonomiska, exempelvis position 

på arbetsmarknaden, utbildningsbakgrund, socialt nätverk och kulturell kompetens. Därmed 

kommer Bourdies klassteori att tillämpas i analysen av insamlat datamaterial. 

För att ytterligare kunna tolka intervjupersonernas utsagor kommer Bourdieus begrepp 

habitus att användas. Habitus är individens socialt inlärda beteenden, såsom sätt att tala, 

kroppsspråk, tankemönster och handlingar, vilka påverkas av individens levnadsvillkor 

(Giddens, 2014:577). I mötet med samhällets strukturer skapas individens förutsättningar och 

förhållningssätt, vilket innebär att habitus är strukturellt formad och tar sig uttryck i en djupt 

rotad känsla hos individen för vad som är tillåtet och givet i vissa givna sociala sammanhang 

och arenor (Lindgren, 2007:169). Dessa arenor beskrivs av Bourdieus som fält där strider om 
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maktförhållanden utkämpas (Lindgren, 2007:167). En viss habitus tillskrivs vissa grupper, 

vilket resulterar i att individer med samma klasstillhörighet kommer att ha en gemensam 

habitus (Broady, 1991:227). 

 

3.2 Michael Lipskys teori om klientkonstruktion 

Vi har valt att använda Michael Lipskys (1980) teori om hur klienter konstrueras för att öka 

förståelsen för vem som blir aktuell inom socialtjänsten. Nedan följer en redogörelse för 

klientkonstruktionen samt hur relationen klient och gräsrotsbyråkrat emellan ser ut. Då 

gräsrotsbyråkrat, enligt Lipsky (1980), är en offentlig tjänsteman kommer vi i analysen att 

tillämpa begreppet och likställa detta med socialarbetare.  

Lipsky (1980) beskriver att en organisation är oförmögen att hantera en individ utifrån alla 

dennes egenskaper, då detta är allt för komplext. Han beskriver att det därför sker en 

klientkonstruktion bestående av två delar. Först måste den offentligt anställda, vilken även av 

Lipsky benämns som gräsrotsbyråkrat, standardisera individen till egenskaper som ingår i 

organisationens specifika arbetsområde. Under denna del av processen sker en bedömning om 

individen uppfyller kriterierna för att bli organisationens klient eller inte. Individens 

egenskaper måste därefter jämföras med organisationens gränser för att individen sedan ska 

kunna placeras i en lämplig administrativ kategori. Lipsky (1980) förklarar att individen nu 

kategoriseras och att organisationen först nu kan hantera dennes ärende.  

Lipsky (1980) förklarar att relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat är ojämn, då 

gräsrotsbyråkraten har möjlighet att utöva kontroll och makt över klienten. Denna kontroll 

utövas utifrån olika dimensioner där utdelandet av resurser, lära klienten klientrollen och 

fördelandet av psykologiska belöningar och sanktioner är tre av dem. Utdelandet av resurser 

är komplex, då riktlinjer och regler endast utgör en vägledning. Därför lämnas 

gräsrotsbyråkraten utrymme att göra personliga bedömningar, vilka påverkas av hur 

interaktionen ser ut gräsrotsbyråkrat och klient emellan (Lipsky, 1980:60-61). Besluten i 

organisationen riskeras därför att påverkas av gräsrotsbyråkratens personliga fördomar och 

föreställningar om klienten (Lipsky, 1980:69). Gräsrotsbyråkraten beskrivs även att utöva 

kontroll genom att lära klienten att uppföra sig som just klient genom att markera vad som 

förväntas av denne. Om individen misslyckas att uppföra sig som en lämplig klient kommer 

denne att motta sanktioner. Fördelandet av psykologiska belöningar och sanktioner berör hur 

förhållandet till gräsrotsbyråkraten påverkar klienten. Individer läser av varandra kontinuerligt 

under interaktionen och när en person har mer makt och status än den andra får detta 

betydelse för mötet. Lipsky (1980:65-67) menar att gräsrotsbyråkraten på grund av sitt 
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maktövertag och utövandet av kontroll kan ställa förväntningar på klientens prestation, vilket 

kommer påverka klientens självbild men även dennes faktiska prestationer. Lipsky (1980:69) 

menar avslutningsvis att klientkonstruktionen är en social process, i vilken det ingår 

personliga avvägningar och bedömningar som slutligen leder till att inte endast 

gräsrotsbyråkraten, utan även individen själv börjar se sig som klient. 

 

3.3 Roine Johanssons teori om klientkonstruktion 
Roine Johansson (2007) instämmer i Lipskys teori om sortering och kategorisering av 

klienten, men tillägger även ett resonemang om fem strukturella dimensioner som påverkar 

hur klientrelationen kommer att se ut mellan professionell och klient. Han överför även 

Lipskys teori på svenska förhållanden. 

Johansson (2007) förklarar att hur klientrelationen kommer att se ut beror på dels 

personliga egenskaper men även på strukturella förhållanden. Klientrelationen påverkas av 

olika strukturella dimensioner; regelbundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, 

intresseorientering och avstånd. Regelbundenhet är den dimension där de administrativa 

kategorierna fastställs och innefattar verksamhetens formella regler samt möjligheter att 

informellt kringgå dessa. Då organisationen inte kan behandla individens alla problem och 

omständighet blir denne tvungen att specialisera sig på ett visst område, vilket benämns som 

organisationens specialiseringsgrad (Johansson, 2007:71, 80). Organisationens arbete utgörs 

av masshantering av klienter, vilket enligt Johansson (2007:80-81) benämns som tid per 

ärende och innebär att organisationen, beroende på specialiseringsgrad och arbetsuppgifter, 

har riktlinjer över hur lång tid ett ärende får ta. Intresseorientering är den fjärde dimensionen, 

som berör hur olika intressen tillvaratas. Gräsrotsbyråkraten tvingas göra en avvägning mellan 

service och kontroll, där service innebär att klientens intressen i hög utsträckning tas i 

beaktande. Hög grad av kontroll resulterar däremot i att andra intressen tas i beaktande. Det 

som slutligen även påverkar klientrelationen är avståndet gräsrotsbyråkrat och klient emellan, 

då interaktionen är möjlig oberoende av tid och rum (ibid.). 

Relationen gräsrotsbyråkrat och klient emellan kännetecknas av ett ojämnt 

maktförhållande. Då gräsrotsbyråkraten disponerar organisationens resurser har denne 

befogenhet att bestraffa eller belöna klienten både formellt och informellt. Formellt genom att 

ge avslag eller bifall och informellt genom att välja att vara behjälplig eller inte samt genom 

att välja att lita på eller misstänkliggöra klienten. Gräsrotsbyråkraten har makten att bestämma 

hur kontakten med klienten kommer att se ut, men klienten har möjlighet att påverka detta 

utifrån kunskap om sina rättigheter samt förmåga att argumentera för sina behov. 
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Gräsrotsbyråkraten besitter dock makten att göra egna bedömningar och tolkningar dels av 

regler och dels av klientens behov (Johansson, 2007:51-52). 

 

3.4 Hasenfelds teori om mötet med klienten  

Yeheskel Hasenfelds teori om moraliska praktiker har i denna undersökning använts för att 

öka förståelsen för vad som sker i mötet med klienten. Hasenfeld (2000) undersöker i artikeln 

Organizational Forms as Moral Practices: The Case of Welfare Departments hur moraliska 

antaganden om individer påverkar socialarbetares bemötande av klienter i 

välfärdsorganisationer. Enligt Hasenfeld (2000) kan arbete med människor aldrig bli neutralt, 

då professionella bär på egna uppfattningar och värderingar om omgivningen. Inom varje 

organisation existerar värderingar och normer, vilka upprätthålls av organisationens regler och 

lagar och skapar ramar utifrån vilka klienter kategoriseras för att hanteras. Organisationens 

strukturer kommer tillsammans med dess inneboende moraliska antaganden enligt Hasenfeld 

att ta sig uttryck i organisationens praktik, vilket leder till kategorisering och klassificering av 

klienten. I det sociala arbetet är kategorisering av individen nödvändig för att denne ska 

anpassas och bli hanterbar utifrån organisationens ramar men Hasenfeld menar att denna 

klassificering aldrig kan ske värdeneutralt. Socialarbetarens moraliska antaganden om 

individen kommer oundvikligt att påverka både det personliga mötet med klienten och hur 

socialarbetaren väljer att distribuera organisationens resurser (Hasenfeld, 2000:330). 

Organisationens moraliska praktiker skapas och reproduceras på olika nivåer, där de på 

makronivå påverkas av det ekonomiska och politiska läget samt av politiskt inflytelserika 

grupper. På mesonivå sker legitimeringen av moraliska antaganden om klienten inom 

organisationen, exempelvis genom resursfördelning och kriterier som ska uppfyllas av 

klienten för att passa in. På mikronivå klassificeras klienter som värdiga och ovärdiga av 

socialarbetarna själva, då de besitter makten att utifrån sina egna antaganden om klientens 

sociala värde fördela resurserna därefter. Socialarbetares moraliska antaganden och personliga 

värderingar är ofta kollektiva, då de har liknande utbildning och erfarenheter. Enligt 

Hasenfeld teori styrs socialarbetares motivationsnivå av huruvida klienten framför dem 

tillskrivs ett högt respektive lågt socialt värde. Klienten som tillskrivits ett lågt socialt värde 

måste enligt Hasenfeld (2000) bevisa sig värdig för att i samma utsträckning få tillgång till 

insatser som en individ med ett högt socialt värde. I förlängningen innebär detta att 

socialarbetarens personliga moraliska värderingar blir avgörande vid utdelandet av 

organisationens resurser samt för bemötandet av klienten. 
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Sammanfattningsvis framkommer det i teorikapitlet att det finns ett flertal olika 

klassteorier, varav vi har valt att använda oss av Bourdieus teori om klass utifrån begreppen 

kapital och habitus. Det presenteras även att klienten konstrueras och kategoriseras utifrån 

organisationens gränser, men även utifrån socialarbetarens personliga värderingar och 

föreställningar om klienten. Individens klasstillhörighet påverkar slutligen socialarbetarens 

motivationsnivå, vilket resulterar i skillnader i erhållen service och tillgång till 

organisationens resurser.  

 
4 Metod 
I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av övervägningar och val av forsknings- och 

datainsamlingsmetod.  Därefter följer även en motivering till undersökningens urval samt en 

beskrivning av hur intervjuerna har genomförts. Därefter följer en presentation av 

forskningsetiska överväganden och hur vi i undersökningen förhållit oss till dessa. 

 

4.1 Val av forsknings- och datainsamlingsmetod 

Jan Trost (2014:26) menar att valet av metod bör avgöras av forskningsämnet och för att 

besvara undersökningens frågeställningar genomförs studien med en kvalitativ ansats. För att 

få tillgång till socialarbetares personliga upplevelser kommer kvalitativa intervjuer att 

tillämpas som datainsamlingsmetod, vilka fokuserar på intervjupersonernas egna 

uppfattningar av verkligheten (Larsson, 2005:100). Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran 

Ahrne (2011:40) beskriver att kvalitativa intervjuer möjliggör en bred och nyanserad bild av 

intervjupersonernas upplevelser. Intervjupersonen får vid detta tillvägagångssätt utrymme att 

tala fritt om vardagliga händelser, vilket i vår undersökning är väsentligt för att få tillgång till 

socialarbetarnas föreställningar om klass och vad som definierar klienters klassposition. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:57) framhåller dock att kvalitativa intervjuer om 

möjligt bör kombineras med andra metoder. Överväganden har gjorts om eventuellt 

användande av andra metoder, där observationer har varit den mest aktuella. Philip Lalander 

(2011:83) beskriver observationer som ett sätt att närma sig en individs upplevelsevärld 

genom att studera fenomen i dennes egen miljö. Trots att denna metod skulle ge oss en tydlig 

bild av vad som faktiskt sker i mötet klient och socialarbetare emellan överväger 

svårigheterna med detta tillvägagångssätt dess fördelar. Dels utgör socialtjänstens 

sekretessregler och klientens värnande om den egna integriteten ett hinder för att få delta i ett 

sådant möte och dels kan vår närvaro störa den naturliga interaktionen. På grund av ovan 

nämnda svårigheter till observationsmöjligheter samt examensarbetets tidsbegränsning har vi 
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dock valt att endast genomföra kvalitativa intervjuer för att besvara våra frågeställningar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:56-57) beskriver dock att svagheterna med en kvalitativ 

intervju är att informationen som framkommer i intervjun i hög grad är kontextbunden och 

påverkas av det personliga samspelet intervjuledare och respondent emellan. Vi har därmed 

både innan och under intervjusituationen reflekterat och varit uppmärksamma på hur vår egen 

förförståelse och föreställningar kan komma att forma samtalet och det som framkommer.  

De kvalitativa intervjuerna har genomförts semistrukturellt, vilket beskrivs av Alan 

Bryman (2011:415) som en rad generella frågor som efterföljs av spontana följdfrågor. Denna 

datainsamlingsmetod lämnar utrymme för intervjuledaren att komplettera och söka utförligare 

beskrivning av uppkomna teman. Denna metod är fördelaktig då uppsatsens syfte kräver 

datamaterial bestående av personliga utsagor, vilka med nödvändighet kan behöva förtydligas 

och preciseras i intervjusituationen. Då våra frågeställningar berör uppfattningar och 

upplevelser av känslig art är det av stor vikt att vår intervjumanual är välarbetad och 

genomtänkt för att samtalet med respondenterna ska flyta naturligt (se bilaga 1). Vi har 

tillsammans med intervjupersonerna operationaliserat klassbegreppet för att göra det mer 

lättillgängligt och enklare att diskutera. I början av varje intervju har vi bett intervjupersonen 

att fritt berätta om vilka faktorer denne väger in i begreppet för att kunna ta detta i beaktande 

vid analys av datamaterialet. Vidare underlättar detta även för fria samtal med 

intervjupersonerna där klassbegreppet kan behandlas utan att missförstås. 

 

4.2 Urval 

Undersökningen omfattar insamlat material från intervjuer med åtta intervjupersoner, vilket 

motiveras med examensarbetets tidsbegränsning men också med utgångspunkt i Eriksson-

Zetterquist och Ahrnes (2011: 44) resonemang, om att sex till åtta intervjuer i viss grad kan 

säkerställa att materialet inte är personbundet. Urvalet för undersökningen är målinriktat, 

vilket innebär att intervjupersoner strategiskt har valts utifrån relevans för undersökningens 

syfte (Bryman, 2011:392). Då ett målinriktat urval resulterar i intervjupersoner med skilda 

egenskaper och upplevelser (Bryman, 2011:392), anser vi denna metod vara bäst lämpad för 

att få ta del av kunskap från socialarbetare inom olika verksamheter och olika organisatoriska 

sammanhang. Valet att intervjua socialarbetare från skilda verksamheter grundar sig dels i vår 

förhoppning att kunna jämföra huruvida uppfattningen av klass skiljer sig åt mellan olika 

delar av socialtjänsten och dels i vår ambition att kunna utesluta att resultatet endast skulle 

kunna härledas till lokal organisationskultur. Intervjupersonerna verkar dessutom i olika delar 
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av Sverige, vilka medvetet har valts ut för att kunna säkerställa att resultatet sträcker sig över 

både organisatoriska och geografiska gränser.  

Då vi är medvetna om att de data vi efterfrågar är av känslig natur tror vi att det är viktigt 

att det finns en grundläggande tillit mellan oss och intervjupersonerna. De har därför valts ut 

genom redan befintliga kontakter, då en tidigare kännedom om oss kan antas inge en trygghet 

för intervjupersonerna att vi har goda intentioner med vår undersökning. Intervjupersoner har 

inte valts ur vår egen bekantskapskrets utan genom kontakter till individer i vårt yttre sociala 

nätverk, detta för att skapa en grundläggande tillit utan beroendeförhållande. 

Vi har valt ut fyra socialsekreterare som arbetar inom barn- och familjeenheten, tre 

socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd samt en socialarbetare som arbetar med 

behandlingsarbete i form av öppenvård. Vi har valt socialsekreterare i tre skilda 

verksamhetsområden för att möjliggöra en jämförelse av klasstillhörighetens relevans för 

olika klientgrupper. Då klienter aktuella hos barn- och familjeenheten kan antas ha en annan 

eller komplementär problematik än de klienter som uppbär ekonomiskt bistånd är vi 

intresserade av att undersöka om klasstillhörigheten har betydelse för mötet med 

socialtjänsten oavsett problematik. Efter genomförandet av ett flertal intervjuer framkom 

intressant information om att klasstillhörighet kan ha betydelse för vem som blir beviljad eller 

nekad en insats, varpå vi beslutade oss för att vidga vårt urval till att även innefatta en 

socialarbetare som arbetar verkställande. Vi valde en socialarbetare som arbetar med 

öppenvårdsbehandling för få ta del av dennes uppfattning av vilka som beviljas eller nekas 

insatser samt huruvida detta går att analysera utifrån klass. 

 

4.3 Att genomföra en intervju 
Samtliga intervjuer har genomförts via personliga möten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011:44-45) förklarar att intervjuer som genomförs i anknytning till intervjupersonens 

arbetsplats eller hemmiljö kan resultera i att det som framkommer i intervjun blir 

representativt för den miljö där den äger rum. Vi valde därav att erbjuda intervjupersonerna 

att genomföra intervjun i på förhand bokat grupprum på universitetsbiblioteket för att nå 

information som inte endast representerar organisationen, utan även de uppfattningar som är 

av personlig karaktär. Intervjuerna spelades in för att kunna återge exakta ordalydelser samt 

för att analys av materialet inte endast ska ske utifrån förhastade intryck vid intervjutillfället. 

De spelades dessutom in på två olika enheter för att undvika att insamlat material skulle gå 

förlorat i händelse av tekniska problem.  
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Vi genomförde samtliga intervjuer utom en gemensamt. Vår ambition var att genomföra 

samtliga intervjuer tillsammans, men på grund av sjukdom fick en intervju genomföras av en 

ensam intervjuledare. Strävan att genomföra alla intervjuer gemensamt grundas i en önskan 

att undvika ensidiga och missvisande tolkningar samt för att underlätta analysen och 

bearbetningen av insamlad data. När båda närvarade resulterade det i att vi dels fick en 

gemensam bild av vad som framkom i intervjun redan på plats samt att vi kunde hjälpas åt 

med att föra intervjun framåt med hjälp av följdfrågor. Vid alla gemensamma intervjutillfällen 

hade en av oss huvudansvaret medan den andra hade till uppgift att föra anteckningar under 

samtalet för att kunna återkoppla och vidareutveckla resonemang med hjälp av följdfrågor. 

Personen som inte bar huvudansvaret för intervjun har en mer avslappnad roll och därmed 

bättre förutsättningar för att under samtalets gång hinna reflektera och underlätta 

vidareutveckling av intressanta resonemang. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:46) beskriver intervjusituationen som ett möte mellan 

två individer där samspelet blir avgörande för vad som framkommer under intervjun. För att 

intervjupersonerna skulle känna trygghet i att tala fritt om känsliga upplevelser var vi 

noggranna med att skapa ett samtalsklimat som präglades av öppenhet och acceptans. Vi var 

tydliga med att förklara att det som framkom i intervjuerna inte skulle användas för att 

ifrågasätta deras professionalitet som socialarbetare samt att deras identitet skulle 

hemlighållas. Vi förklarade fortsättningsvis att deras uppfattningar skulle komma att betraktas 

som subjektiva upplevelser snarare än objektiva sanningar, vilket resulterade i att de var 

frispråkiga och vågade tala fritt utifrån sina egna föreställningar.  

Kontakt med intervjupersoner har initierats genom e-post och sociala medier och inför varje 

intervju skickades ett informationsbrev ut för att klargöra förutsättningarna under vilka 

intervjun skulle komma att genomföras. Upplysningar om möjlighet till anonymitet, att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att insamlat material inte 

skulle användas i något annat syfte än examensarbetet delgavs därmed respondenterna i 

informationsbrevet (se bilaga 2). 

 

4.4 Att förhålla sig till sin förförståelse 

För att kunna förstå och tolka intervjupersonernas utsagor har vi valt ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Insamlat material utgörs av personliga skildringar och återgivelser av 

verkligheten och en central utgångspunkt för hermeneutiken är att människor förstår sin 

omvärld mot bakgrund av vissa referensramar, vilka kan beskrivas som en individs 

förförståelse (Gilje & Grimen, 2007:179). Aktörers språk och begrepp, trosuppfattningar och 



 

 17 

föreställningar samt personliga erfarenheter ingår i förförståelsen och kommer att resultera i 

skilda tolkningar av världen. Hur individen väljer att förstå och analysera ett fenomen är ett 

resultat av dennes världsuppfattning samt av vilka erfarenheten denne bär med sig (Gilje & 

Grimen, 2007:180-183). Individer bär med sig olika erfarenheter och därmed har vi i vissa 

avseenden skilda verklighetsuppfattningar. Vi har därför valt att genomföra förhållandevis 

långa intervjuer för att ge intervjupersonerna tillräcklig tid till utveckling och förklaring av 

resonemang och föreställningar om klass. För att kunna förstå deras utsagor utan att låta våra 

egna föreställningar vara avgörande för tolkningen av dessa bör vi vara medvetna om hur vi 

påverkas av vår egen förförståelse.  

Under våren 2014 genomförde vi en pilotstudie som undersökte huruvida klass fortfarande 

har betydelse i dagens svenska socialtjänst. I denna B-uppsats framkom att socialsekreterare 

känner högre respektive lägre prestationskrav beroende på klientens klasstillhörighet. 

Resultatet väckte vårt intresse för att undersöka fenomenet närmre, vilket har resulterat i detta 

examensarbete. Pilotstudien har färgat vår uppfattning och bidragit till en övertygelse om att 

klassbegreppet fortfarande har relevans i dagens Sverige. Denna förförståelse kan anses ha 

både positiva och negativa aspekter, vilka vi kontinuerligt har diskuterat och reflekterat över. 

Negativa konsekvenser skulle exempelvis kunna vara att vår tolkning och analys av insamlat 

material kan förstärka de intryck som talar för klassbegreppets betydelse, men positivt på så 

sätt att vi övat upp en större sensitivitet och förståelse för hur betydelsen av klass kan 

förmedlas och förstås i den undersökta kontexten.  

 

4.5 Bearbetning och analys av data 
Vi har genomfört undersökningen med en abduktiv ansats, vilken beskrivs av Mats Alvesson 

och Kaj Sköldberg (2008:55-56) som en metod med utgångspunkt i empiriska fakta och inslag 

av tidigare formulerade teorier. I undersökningen har mönster observerats i 

intervjupersonernas utsagor och försökt förstå dessa utifrån befintliga teorier, vilka sedan 

reviderats och lagts till då empirin erbjudit oss nya perspektiv. Vår ansats kan därmed 

härledas till den abduktiva, där analysen av empirin kombineras med kunskaper om tidigare 

teorier, vilka under processens gång tolkas på nytt i förhållande till varandra (ibid.). Alvesson 

och Sköldberg (2008:61) redogör vidare för att en abduktiv metod observerar ett fenomen, för 

att sedan visa hur underliggande mönster och teorier kan förklara fenomenet. I vårt fall har vi 

observerat att socialarbetare bemöter individer olika beroende på klasstillhörighet, vilket kan 

förklaras utifrån exempelvis Hasenfelds (2000) teori om att klientens sociala värde påverkar 

vilket bemötande och vilken service denne får inom välfärdsorganisationer. Vi har valt den 
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abduktiva ansatsen, då den enligt Alvesson och Sköldberg (2008:55) bidrar till en djupare 

förståelse av fenomenets bakomliggande mönster. Genom en abduktiv ansats kan vi förstå hur 

strukturella mönster påverkar föreställningar om individen utifrån klasstillhörighet. Då 

mönster kunnat observeras i intervjupersonernas utsagor har centrala teman kunnat lyftas 

fram, vilka sedan utgjort ramarna för hur insamlat material har analyserats. Dessa teman har 

stämt väl överens med våra frågeställningar, vilket har resulterat i att vi har valt att utgå från 

dessa under hela processen. Insamlat material har därmed analyserats i enlighet med våra 

frågeställningar med hjälp av uppkomna centrala teman.  

Efter avslutad intervju lyssnades denna igenom av oss båda och transkriberades därefter av 

den som innehaft huvudansvaret för den genomförda intervjun. Transkriberingen skedde kort 

efter avslutad intervju för att kunna tillvarata nyanser i materialet som kan ha varit 

kontextbundna och annars hade riskerats att gå förlorade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011:54) beskriver att det finns flera fördelar för intervjuledaren att själv skriva ut intervjun 

då denne har förmåga att förstå vad som uttalats utifrån dess sammanhang genom sitt eget 

deltagande. Vidare framhäver författarna (ibid.) att transkriberingsprocessen är en möjlighet 

att i ett tidigt skede påbörja bearbetningen och analysen av vad som framkommit i intervjun, 

vilket är något som tagits fasta på vid transkriberingen av samtliga intervjuer.  

I enlighet med konfidentialitetskravet har intervjupersonerna avidentifierats och har 

tilldelats fiktiva namn. Vi benämner intervjupersonerna i analysen utifrån deras arbetsområde 

i den bemärkelsen att intervjupersoner som arbetar inom ekonomiskt bistånd har namn som 

börjar med bokstaven E medan intervjupersoner som arbetar på barn- och familjeenheten har 

namn som börjar på bokstaven B. Intervjupersonen från öppenvårdsbehandlingen kommer 

fortsättningsvis att ha ett namn som börjar på bokstaven Ö. Vi valde att ge våra 

intervjupersoner fiktiva namn för att underlätta för läsaren, för att motverka en möjlig 

identifiering samt för att underlätta deltagarnas återgivande av personliga upplevelser. 

Material och citat har valts utifrån relevans för undersökningens syfte och för att besvara 

våra frågeställningar. För att beskriva att ett citat har föregåtts eller efterföljts av ytterligare 

återgivelser används tecknet /…/. Intervjupersonernas utsagor var omfattande och innehöll 

även information som utifrån vårt syfte ej var relevant att presentera och därför har vi valt att 

korta ned vissa presenterade citat. Tecknet … används för att markera att citatet innehåller en 

kort paus. För att förtydliga vissa sammanhang har vi valt att skriva förklaringen inom 

tecknen [] i det presenterade citatet. 
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4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

För att bedöma en kvalitativ undersöknings kvalité kan kriterierna tillförlitlighet och äkthet 

användas. Tillförlitligheten består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. Kriterierna bedömer olika delar av undersökningen, bland annat hur 

trovärdiga beskrivningarna är (Bryman, 2011:353-354). Under intervjuerna har vi 

kontinuerligt valt att sammanfatta intervjupersonernas beskrivningar och ställa följdfrågor för 

att säkerställa att vi tillgodosett oss en rättvis bild av intervjupersonens upplevelse och därmed 

öka resultatets trovärdighet. Överförbarhetskriteriet bedömer i vilken grad resultaten kan 

överföras till en annan kontext. Då kvalitativa undersökningar i hög grad är kontextbundna 

uppmanas forskaren att istället delge detaljerade beskrivningar av forskningsprocessens alla 

moment för att utomstående ska kunna avgöra huruvida resultaten är överförbara till en annan 

kontext (Bryman, 2011:355). Vi förhåller oss till detta kriterium genom att tydligt beskriva de 

tillvägagångssätt och överväganden som gjort under processens gång.  

Pålitlighet berör hur väl forskningsprocessen är redovisad (ibid.), vilket vi försökt 

uppfylla genom att grundligt beskriva val och avvägningar som gjorts under undersökningens 

gång. Tillförlitlighetens sista kriterium utgörs av möjligheten att konfirmera och styrka 

undersökningens resultat, vilket innebär att forskaren inte låtit personliga föreställningar färga 

analysen och utförandet av undersökningen (Bryman, 2011:355-356). Som tidigare beskrivits 

under avsnittet 4.4 Att förhålla sig till sin förförståelse har vi aktivt diskuterat vilka personliga 

erfarenheter som kan komma att påverka vår tolkning av materialet för att synliggöra och 

kunna förhålla oss kritiskt till dessa. 

Äkthetskriteriet består, i likhet med tillförlitligheten, av olika delar, varar rättvis bild utgör 

det kriteriet som vi främst förhållit oss till. Rättvis bild som kriterium behandlar huruvida 

undersökningen ger en rättvis beskrivning av de olika uppfattningar som framkommit i 

undersökningen (Bryman, 2011:357). Vi har med utgångspunkt i detta kriterium givit alla 

intervjupersoner samma utrymme både under intervjun samt i analysen av insamlat material. 

På grund av omfattande redogörelser kommer beskrivningar från vissa intervjupersoner dock i 

större utsträckning att figurera som citat under analysen. Detta motiveras med att de var 

talande för stora delar av gruppen och samtidigt koncentrerade och tydligt formulerade.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2015) beskriver fyra etiska 

principer, till vilka hänsyn bör tas vid bedrivandet av forskning. Informationskravet innebär 
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att forskaren ska informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen samt att deras 

deltagande är frivilligt. Intervjupersonerna ska fortsättningsvis informeras om var materialet 

kommer att publiceras samt om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när de helst 

önskar (Vetenskapsrådet, 2015). Ovan nämnt har delgivits skriftligen i god tid innan 

intervjutillfället genom ett informationsbrev samt muntligen vid genomförandet av intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla samtycke från intervjupersonerna 

(Vetenskapsrådet, 2015), vilket inhämtats i samband med utskickandet av informationsbrevet. 

Med hänsyn till intervjupersonernas integritet har materialet avidentifierats och förvarats på 

ett säkert sätt i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

Undersökningen har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, vilket innebär att intervjupersoners eventuella rädslor att delge 

personliga uppfattningar vid en intervjusituation tagits i beaktande. Då undersökningens syfte 

är att söka svar på uppfattningar som kan vara av känslig art bör vi vara lyhörda inför frågor 

intervjupersonen undviker och lämna dessa obesvarade. Framställningen av 

intervjupersonerna är i examensarbetet sparsam, där endast information om arbetsområde, kön 

och ålder presenteras. Det insamlade materialet kommer att förvaras i ett låst utrymme och 

kommer i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015) endast att användas för att 

uppfylla examensarbetets forskningssyfte.  

Utöver ovan nämnda principer finns det andra etiska aspekter vi bör ta i beaktande. 

Howard S. Becker (2008:111-112) beskriver att forskaren måste förlita sig på 

intervjupersonens egna redogörelser och att dessa riskerar att vara oriktiga eller skeva. Med 

utgångspunkt i att alla människor väljer att tala osanning ibland bör utsagor därmed granskas 

kritiskt (Becker, 2008:111). I vår undersökning skulle det kunna innebära att socialarbetare 

delger oss oriktiga skildringar, dels för att skydda sin profession och dels för att skydda sin 

arbetsplats. Socialarbetarna riskerar att försättas i en lojalitetskonflikt, där önskan att värna 

om sin arbetsplats professionalitet ställs mot viljan att delge sanningsenliga 

verklighetsskildringar. Om det skulle vara så att socialarbetare faktiskt bemöter individer 

olika utifrån klass skulle det kunna innebära att en intervjuperson som delger sådan 

information anses illojal och osolidarisk av kollegor och chefer på arbetsplatsen. Vi har valt 

att bemöta detta dilemma genom en, som ovan nämnt, avidentifiering där både namn, 

geografiskt område samt annan utmärkande information medvetet har utelämnats. Lokal på 

universitetsbiblioteket har även bokats för att ge intervjupersonerna möjlighet att välja att 

genomföra intervjun någon annanstans än arbetsplatsen för att slippa tillkännage sitt 

deltagande för andra på arbetsplatsen.  



 

 21 

 

4.8 Intern arbetsfördelning 
Undersökningen har i huvudsak genomförts gemensamt. Vi har dock delat på huvudansvaret 

för intervjuer och transkribering. Genomsökning av forskningsfältet har delvis gjorts 

individuellt, där vi enskilt ansvarat för att finna relevant forskning. Denna har sedan 

genomlästs enskilt för att sedan sammanställas tillsammans. Även texten om teoretiska 

utgångspunkter har producerats gemensamt efter en individuell inläsning. All text har 

framställts och bearbetats tillsammans, men förarbetet har delvis gjorts individuellt.  

 

5 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analys som vi, på grund av 

omfattande datamaterial, valt att integrera. Resultatet har delats in i olika teman för att 

underlätta besvarandet av undersökningens frågeställningar samt för att öka avsnittets 

lättillgänglighet för läsaren.  

Kapitlet är uppdelat i sex avsnitt, vilka i sin tur består av ett antal underrubriker. 

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna utifrån ålder, storlek på kommunen där de är 

verksamma samt upplevd klasstillhörighet. Sedan behandlas skillnader och likheter mellan 

intervjupersonerna i förhållande till verksamhetsområde. Därefter beskrivs socialarbetarnas 

uppfattning om och identifiering av klass och klassmarkörer. I nästföljande avsnitt beskrivs 

processen individen genomgår för att bli klient inom den svenska socialtjänsten samt 

klasstillhörighetens relevans för denna. Det femte avsnittet innehåller resonemang om vem 

som blir klient och hur klasstillhörigheten påverkar klientens relation till socialtjänsten. Det 

sjätte avsnittet behandlar klasstillhörighetens relevans för utdelning av insatser och service. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Våra intervjupersoner består av fyra socialsekreterare inom barn- och familjeenheten och tre 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, varav en tidigare arbetat inom barn- och 

familjeenheten. Intervjupersonerna består även av en socialarbetare som arbetar verkställande 

inom öppenvårdsbehandling. Sex av intervjupersonerna är kvinnor och två är män. 

Intervjupersonerna som arbetar inom barn- och familjeenheten har fått fiktiva namn på 

bokstaven B och vi har benämnt dessa som Bella, Billie, Bosse och Beatrice. Bella är 24 år 

gammal och arbetar i en medelstor kommun. Billie är 27 år gammal och arbetar i en stor 

kommun. Bosse är 23 år gammal och arbetar i en liten kommun och Beatrice är 22 år gammal 
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och arbetar i en liten kommun. Intervjupersonerna som arbetar inom ekonomiskt bistånd har 

vi valt att ge namnen Emma, Edina och Eva-Britt. Intervjupersonen Eva-Britt hargivits ett 

dubbelnamn då hon i dagsläget arbetar inom ekonomiskt bistånd, men tidigare även har 

arbetat inom barn- och familjeenheten. Emma är 24 år gammal och arbetar i en liten kommun. 

Edina är också 24 år gammal och arbetar i en liten kommun. Eva-Britt är 23 år gammal och 

arbetar i en medelstor kommun. Intervjupersonen som arbetar verkställande med 

öppenvårdsbehandling har vi givit det fiktiva namnet Örjan. Örjan är 54 år gammal och 

arbetar i en medelstor kommun. Samtliga intervjupersoner anser sig tillhöra den svenska 

medelklassen. Tre av intervjupersonerna upplever att de har genomfört en klassresa, då de 

ursprungligen upplever sig ha tillhört underklassen.  

 

5.2 Jämförelsen tre verksamheter emellan 

Vår intention var att undersöka om det finns skillnader i upplevelsen av klass och dess 

betydelse för individen och om dessa är beroende av verksamhetsområde. Ett fåtal skillnader, 

där flertalet intervjupersoner var överens medan ett par delgav att de saknade uppfattning om 

det berörda ämnet, observerades under studien. De skilda uppfattningarna kunde dock inte 

härledas till verksamhetsområde, då inget generaliserbart mönster kunde urskiljas. Överlag 

återfinns det istället likheter i uppfattningar mellan intervjupersoner, oberoende av inom 

vilken verksamhet de verkar i. Dessa likheter kan förstås utifrån Skeggs (2000) resonemang 

om att uppfattningar om arbetarklassen och dess bristande respektabilitet är implementerade i 

samhällets normer, vilket resulterar i allmängiltiga antaganden om individer utifrån 

klasstillhörighet. Hasenfeld (2000) menar även, i enlighet med Skeggs (2000), att moraliska 

antaganden påverkas av rådande samhällsstrukturer. Vi kan därmed förstå likheterna 

verksamheterna emellan utifrån att antaganden om klass och klasstillhörighet skapas och 

omskapas på samhällsnivå. I enlighet Hasenfeld (2000) och Skeggs (2000) vill vi därför 

hävda att socialarbetares föreställningar om klass är avhängigt samhällets strukturer. 

Hasenfeld (2000) förklarar dock fortsättningsvis att dessa antaganden även kan grunda sig i 

kollektiva värderingar som delas av individer med samma utbildningsbakgrund och 

arbetserfarenhet.  De personer vi valt att intervjua är alla verksamma inom den svenska 

socialtjänsten och delar samma utbildningsbakgrund. Utifrån Hasenfelds (2000) resonemang 

kan det därför vara så att socionomer delar samma uppfattning av klass och klasstillhörighet 

och att vi hade fått skilda resultat om vi hade valt att intervjua en annan yrkesgrupp. Vi vill 

därmed hävda att uppfattningar om klass inte endast är beroende av individuella eller 
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organisatoriska förhållanden utan även är ett resultat av historiska, samhälleliga 

föreställningar.  Därför  
 

5.3 Socialarbetare och klassbegreppet 

I följande avsnitt kommer klassbegreppet och dess innebörd inledningsvis att 

presenteras utifrån respondenternas skildringar och tolkas med hjälp av Bourdieus 

klassteori. Klassbegreppets förekomst i diskussioner på arbetsplatsen samt under 

socionomutbildningen kommer därefter att presenteras och problematiseras. 

 

5.3.1 Vad är klass? 

Samtliga intervjupersoner menar att individens klass är likställt dennes 

samhällsposition och avgör individens anseende. Deras definition av klassbegreppet 

utgår främst från ekonomiska förutsättningar och utbildningsnivå. Flertalet 

intervjupersoner uppger dock att de ogillar att tala om klass, vilket Bella redogör 

för enligt följande:  

 
Klass för mig är väl liksom, kopplat till, tycker inte om att använda klass, men 
klass betyder ju… alltså, vilken, vilken… vilken plats man har i samhället, 
skulle man kunna säga kort. 

 

Intervjupersonernas definition av klassbegreppet har i huvudsak utgångspunkt i ekonomiska 

tillgångar och utbildningsnivå, men flertalet intervjupersoner resonerar även om huruvida det 

sociala nätverket ingår i klassbegreppet eller inte. Intervjupersonerna menar att det sociala 

nätverkets storlek inte är klassrelaterat, men vilka tillgångar och möjligheter till uppbackning 

som finns kopplas samman med klass. Det råder bland intervjupersonerna dock delade 

meningar om huruvida det sociala nätverket avgör en individs klassposition eller endast är ett 

resultat av denna. De intervjupersoner som tillskriver det sociala nätverket ringa betydelse 

kommer trots detta fram till att det är med och påverkar vem som kommer till och stannar hos 

socialtjänsten. Utifrån redogörelser från samtliga intervjupersoner kan vi även utläsa att social 

kompetens i form av talets gåva är något som är klassbundet, men inte nödvändigtvis något 

som ingår i definitionen av klassbegreppet. Social kompetens och vältalighet anses snarare 

vara ett resultat av än vara avgörande för klasstillhörigheten. 

Intervjupersonernas uppfattning av klass och vilka faktorer som samspelar i denna kan 

tolkas och förstås utifrån Bourdieus klassbegrepp. Bourdieus definition av klass innefattar tre 

kapital; ekonomiskt, kulturellt och socialt (Giddens, 2014:324-325), vilka stämmer överens 



 

 24 

med de faktorer intervjupersonerna identifierar som betydelsefulla för att fastställa individens 

klassposition. Det ekonomiska kapitalet, dvs. materiella resurser och yrkesposition (ibid.), är 

det första intervjupersonerna förknippar med begreppet klass och även det som samtliga anser 

vara mest avgörande för en individs klassposition. Utbildning beskrivs vara ytterligare en 

bidragande faktor, då denna anses spela en avgörande roll för individens framtida 

arbetsmöjligheter. Graden av utbildning samt kunskap införskaffad genom denna utgör enligt 

Bourdieu det kulturella kapitalet. I detta ingår även språklig förmåga och social kompetens 

(ibid.), vilket identifieras av samtliga intervjupersoner som klassbundet. Det sociala kapitalet 

avgörs av individens sociala nätverk samt vilka resurser som finns tillgängliga i detta (ibid.), 

vilket av intervjupersonerna beskrivs som betydelsefullt om än i olika hög grad.  

Som tidigare beskrivits förknippas det sociala nätverket inte inledningsvis med klass, vilket 

vi anser bero på att ekonomiska tillgångar och utbildning i högre utsträckning är mätbart och 

synligt för socialarbetare. Det framkommer under flera intervjuer att faktorer som ekonomi, 

utbildning och position på arbetsmarknad är observerbara, medan styrkor och svagheter i 

nätverket är svårare att upptäcka. Beatrice förklarar följande:  

 
Sen kan det va så att en familj som har låg klass kan ge ett barn mer kärlek än 
en familj som är hög klass, det vet man ju inte… men det är inte sånt vi 
bedömer, vi kan inte se sånt. 

 

Slutligen kan konstateras att socialarbetarna identifierar klass utifrån ekonomiska 

tillgångar, utbildningsnivå och socialt nätverk, vilka är faktorer som samspelar och påverkar 

individens klasstillhörighet och position i samhällshierarkin. Intervjupersonernas definition av 

klassbegreppet kan därmed anses stämma väl överens med Bourdieus. I nästföljande avsnitt 

presenteras om och på vilket sätt klassbegreppet diskuteras inom socialtjänsten och den 

svenska socionomutbildningen. 

 

5.3.2 På tal om klass… 

Alla intervjupersoner utom en delger att klass inte diskuteras på arbetsplatsen, varav fyra av 

dessa förklarar att klassdiskussioner till viss del förs men inte utifrån begreppet klass. 

Samtliga intervjupersoner redogör dock för att klass är högst relevant, men att begreppet tycks 

anses förlegat både inom socialtjänsten och inom socionomutbildningen. Eva-Britt förklarar 

att klassbegreppet är skamfyllt och att människor inte vill erkänna att klassamhället faktiskt 

fortfarande existerar. Hon redogör för följande:  
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Nej, inte särskilt mycket tyvärr. Så… tyvärr så är ju klass inte ett ämne som 
man jättegärna nämner vid namn. Det är ju mycket som ligger i det, det är ett 
väldigt laddat begrepp. Man pratar mycket om socioekonomisk status istället 
och försöker försköna det liksom. /…/ Det blir ju att man pratar kring det, men 
just begreppet klass skulle väl inte nämnas vid namn särskilt ofta liksom, nej. 

 

Örjan förklarar däremot att klassbegreppet diskuteras frekvent och att han och hans 

kollegor är besjälade av klassdiskussionen. Vi härleder detta till att Örjan är av en annan 

generation och att han därför under sin uppväxt blivit mer färgad av klassdiskussionen än 

övriga intervjupersoner. Vi har vid genomsökning av forskningsfältet visserligen funnit flera 

undersökningar om klass från senare delen av 1900-talet men har endast funnit ett fåtal där 

termen klass används och som dessutom genomförts efter sekelskiftet. Örjan är 54 år gammal 

och har därmed vuxit upp då diskussioner om klass fördes mer frekvent än den gör idag. 

Samtliga intervjupersoner anser dock att klassbegreppet är högst relevant, dels för 

klientens förutsättningar hos den svenska socialtjänsten och dels för socialarbetarens upplevda 

prestationskrav. Under flertalet intervjuer förs resonemang om att klassbegreppet inte längre 

diskuteras, varken i samhällsdebatt eller under socionomutbildningen. Strier, Feldman och 

Shdaimahs (2012) framkomna resultat om att klassbegreppet inte behandlas i kurslitteratur 

styrker respondenternas resonemang. Undersökningen genomfördes i USA, men då flertalet 

intervjupersoner delger en bild av deras egen utbildning som stämmer överens med 

författarnas, kan det antas att resultaten är överförbara även till svenska förhållanden och 

utbildningsinnehåll. Att klassbegreppet idag kan vara något som i hög grad undviks styrks av 

bristen på nutida forskning som behandlar forskningsämnet. Vi anser, i enlighet med Strier, 

Feldman och Shdaimahs (2012), att en medvetenhet om hur klasstillhörighet inverkar på 

klienten och mötet med denne är väsentlig för socialarbetare. En avsaknad av kontinuerliga 

klassdiskussioner, både på organisations- och utbildningsnivå, kan få förödande konsekvenser 

då förgivettaganden och föreställningar grundade på klass inte synliggörs. 

Sammanfattningsvis framkommer det att klass inte diskuteras, varken inom socialtjänsten 

eller under den svenska socionomutbildningen. Alla intervjupersoner är dock överens om att 

klassbegreppet fortfarande har stor betydelse för att förklara olikheter i samhället, men då 

diskussionen inte förs riskerar klassbegreppets relevans att negligeras. Begreppet klass 

diskuteras inte i den övervägande delen av intervjupersonernas arbetsgrupper, men ur 

intervjupersonernas skildringar kan vi konstatera att klasstillhörighet identifieras och värderas 

av varje enskild socialarbetare, om än inte explicit utifrån begreppet klass. Intervjupersonerna 

återger nämligen en uppfattning om att klasstillhörighet ständigt utläses i mötet med en 
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individ och att denna utläsning sker både genom samtal om dennes personliga förhållanden 

samt genom läsning och värdering av yttre attribut. Hur socialarbetare läser av klass med 

hjälp av yttre klassmarkörer kommer att behandlas i nästföljande avsnitt. 

 

5.4 Hur blir du klient?   

Nedan kommer processen som individen behöver genomgå för att bli klient att presenteras. 

En kort redogörelse för hur individer blir aktuella inom socialtjänsten kommer att inleda detta 

avsnitt, vilket sedan följs av en presentation av hur individer läses av, förenklas och 

kategoriserar för att passa in i organisationens ramar för klientskapet. 

 

5.4.1 Anmälan och ansökan 

Intervjupersonerna förklarar att individer blir aktuella antingen genom ansökan eller anmälan. 

Intervjupersonerna som arbetar med ekonomiskt bistånd redogör dock för att det främst sker 

genom ansökan, då ekonomiskt bistånd endast innefattar frivilliga insatser. Intervjupersonerna 

som arbetar på barn- och familjeenheten förklarar att individer främst blir aktuella hos dem 

genom anmälningar, då svenska myndigheter som kommer i kontakt med barn har 

anmälningsplikt. Örjan informerar om att för att bli klient inom öppenvårdsbehandlingen 

behövs ett beslut från socialtjänsten, då han arbetar med verkställandet av beslut.  

När en anmälan eller ansökan om stöd inkommit till socialtjänsten sker en 

kategoriseringsprocess för att anpassa individen till verksamhetens riktlinjer och uppdragna 

gränser och nedan följer en redogörelse för denna. 

 

5.4.2 Kategoriseringsprocessen 

Flertalet intervjupersoner redogör för att de läser av en individs klasstillhörighet genom yttre 

attribut, medan ett fåtal inte upplever att det sker. Tre av intervjupersonerna menar att 

avläsningen är ofrånkomlig i genomförandet av de uppgifter socialarbetaren är ålagd att 

utföra. Flertalet intervjupersoner förklarar även att utläsningen sker utifrån föreställningar och 

förutfattade meningar om klienten de har framför sig. Emma berättar följande: 

 
Man SER. Eller man har en förutfattad mening, kan det också va. Att den här 
personen är ju nån som lever på socialbidrag. 

 

Under intervjuerna blev intervjupersonerna ombedda att förklara om och i så fall hur de 

läser av klass med hjälp av attribut synliga vid första anblick. Köttfärssås på t-shirten, flottigt 
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hår och mjukisbyxor beskrivs av intervjupersonerna som kännetecken för underklassen, om 

än något överdrivet. Kavaj, portfölj och vattenkammat hår var motsvarande beskrivning av 

överklassen. De intervjupersoner som delgav dessa beskrivningar uppgav dock att de var 

överdrivna och tagna ur extremfallen de kommit i kontakt med. Flertalet intervjupersoner 

menar däremot att en individ från underklassen kännetecknas av ovårdad klädsel och sämre 

förmåga att föra sig i sociala sammanhang och tyda sociala koder. En individ från överklassen 

kännetecknas enligt intervjupersonerna generellt av dyr klädsel och ett välvårdat yttre. 

Intervjupersonerna delger dessutom att de under den fortsatta kontakten med klienten även 

läser av klass utifrån dennes språkliga förmåga, vilket kommer att redogöras för i avsnittet 5.4 

Vilken klient blir du?. Med utgångspunkt i den beskrivna avläsningen av klasstillhörighet sker 

även en bedömning av vilken typ av ärende klienten kommer att bli, där individer från 

överklassen bedöms bli jobbigare ärenden än individer med från underklassen. Med ett 

jobbigt ärende menas att klienten upplevs ställa högre krav, mer noggrant läsa utredningar 

samt inneha tillräcklig kunskap att granska och ifrågasätta socialarbetarens arbete. Dessa krav 

menar intervjupersonerna att de även i hög grad kommer att tillgodose. 

Den utläsning av klienten som intervjupersonerna beskriver ligger i linje med det Lipsky 

(1980) och Johansson (2007) benämner som kategorisering. Intervjupersonerna förklarar att 

de skapar antaganden om vilket typ av ärende klienten kommer att bli grundat på vad de 

förknippar med dennes klasstillhörighet. Intervjupersonernas utsagor är jämförbara med 

Lipskys (1980) resonemang om att klienten reduceras till vissa egenskaper och sedan 

kategoriseras för att placeras i lämpliga kategorier. Kategoriseringen sker i enlighet med 

organisationens riktlinjer samt utifrån socialarbetarens eget handlingsutrymme, vilket riskerar 

att påverkas av personliga värderingar och föreställningar om klienten (Lipsky, 1980). 

Intervjupersonerna berättar att de upplever sig ha handlingsutrymme att göra egna 

bedömningar och avvägningar. De förklarar även att ju högre klass individen bedöms ha, 

desto jobbigare upplever de att ärendet kommer att bli. Socialarbetarens personliga 

uppfattning om vad en viss klasstillhörighet innebär för deras arbetsbörda kommer att avgöra 

vilken kategori denne placeras i. Klienten kommer utifrån dennes klasstillhörighet därmed att 

placeras bland antingen jobbiga ärenden som de kommer lägga ner mer tid på eller bland 

ärenden som hanteras snabbt och rutinmässigt. 

Vi väljer att förstå intervjupersonernas återgivelser även med hjälp av Johanssons (2007) 

teori om dimensioner som påverkar klientrelationen. Johansson (2007) beskriver att 

dimensionen intresseorientering innebär en avvägning mellan huruvida klienten ska bemötas 

med kontroll eller service. Socialarbetaren behöver besluta om klientens intressen bör 
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tillvaratas genom en hög grad av service, eller om denne snarare behöver kontrolleras. Att 

intervjupersonerna upplever att de i arbetet med vissa klientgrupper lägger ner mer tid och 

arbete förklarar vi utifrån att de i varje enskilt fall gör denna intresseavvägning. Då klienter 

från överklassen får mer tid och mer arbete lagt på sitt ärende anser vi att socialarbetarna har 

valt att tillhandahålla en klient från överklassen service snarare än kontroll. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att flertalet intervjupersoner läser av klienten med 

hjälp av olika yttre attribut som gemensamt bidrar till intervjupersonernas fastställande av 

individens klassposition. Intervjupersonernas uppfattningar om klass resulterar i klienten 

tillskrivs vissa egenskaper som förknippas med dennes klasstillhörighet. Klienterna kommer 

därefter att kategoriseras. De skilda uppfattningar som observerats hos intervjupersonerna kan 

inte härledas till skillnader i verksamhetsområde, då det inte existerar ett generaliserbart 

mönster. Vi hävdar slutligen att socialarbetare identifierar klass vid första anblick och att 

denna identifikation kan komma att få avgörande betydelse för huruvida klienten bemöts av 

kontroll eller service och därmed vad som sker i mötet.  

 

5.5 Vem blir klient? 
Nedan beskrivs hur socialarbetare definierar klientgruppen. Inledningsvis presenteras en 

återgivelse av den typiska klienten utifrån utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar 

och socialt nätverk, vilket sedan följs av två avsnitt som behandlar hur innehavet av dessa 

kapitalformer står i relation till klass och den typiska klienten. 

 

5.5.1 Den typiska och otypiska klienten 

Alla intervjupersoner utom en har i början av intervjun svårt att identifiera den typiska 

respektive otypiska klienten. De flesta delger att de i sitt mångfacetterade arbete kan möta 

individer med olika bakgrund och helt skilda erfarenheter, vilket resulterar i svårigheter att 

urskilja ett tydligt mönster i klientgruppen. Genom vidare samtal och frågor om klienten 

utifrån utbildningsbakgrund, ekonomiska tillgångar och socialt nätverk blir det dock tydligt 

för både oss och intervjupersonerna att det faktiskt finns en typisk respektive otypisk klient. 

Nedan följer en redogörelse för intervjupersonernas skildringar samt vår analys av dessa.  

Under intervjuns gång kommer samtliga intervjupersoner fram till att klienterna utmärks 

av bristande ekonomiska resurser, låg utbildningsbakgrund samt resurssvagt nätverk. Den 

typiska klienten är lågutbildad i den bemärkelsen att de flesta endast tillgodosett sig en 

grundskoleutbildning och har därför en bristfällig etablering på arbetsmarknaden, medan den 

otypiska klienten kännetecknas av en hög utbildningsnivå och en säker förankring på 



 

 29 

samhällets olika arenor. Det finns inget urskiljbart mönster i huruvida den typiska respektive 

otypiska klienten har ett stort eller litet nätverk, men flertalet intervjupersoner menar att den 

typiska klienten saknar ett resursstarkt nätverk. Intervjupersonerna identifierar stabila 

ekonomiska förhållanden som något som skiljer den otypiska klienten från den typiska. Den 

typiska klienten beskrivs som arbetslös, lågutbildad, bärare av psykisk ohälsa och ekonomiska 

problem samt aktuell sedan tidigare i socialtjänsten. Den otypiska klienten beskrivs som 

högutbildad med stabil inkomst och ett resursstarkt nätverk. Skildringarna av den typiska och 

den otypiska klienten är desamma från alla intervjupersoner oberoende av arbetsplats.  Billie 

från barn- och familjeenheten redogör enligt följande:  

 
Nä, jag tror att det är svårt beskriva en typisk klient, även om jag vet att typ 
arbetslösa, ensamstående och utrikesfödda och andra försörjningsstödstagare 
är överrepresenterade inom barnavården, alltså vet jag ju. 

 

Intervjupersonernas utsagor stämmer väl överens med vad som framkom i Halleröds 

(2003) studie om att bristande etablering på arbetsmarknaden är en av de viktigaste orsakerna 

till att individer blir aktuella inom ekonomiskt bistånd. Samtliga intervjupersoner delger en 

uppfattning om att ekonomi och utbildning är två av de mest betydelsefulla faktorerna som 

avgör huruvida en individ blir aktuell inom socialtjänsten eller inte. Vi anser att dessa faktorer 

står i nära relation till etablering på arbetsmarknaden, då utbildning till stor del avgör 

individens etablering på arbetsmarknaden och ekonomiska resurser blir en direkt följd av 

denna. Med utgångspunkt i intervjupersonernas skildringar anser vi att Halleröds (2003) 

resultat även är överförbart till förhållandena inom barn och familjeenheten. 

Intervjupersonerna observerar även att bristande ekonomiska resurser, låg utbildningsnivå 

och resurssvaga nätverk kännetecknar den typiska klienten, vilket kan förstås och tolkas 

utifrån Bourdieus (Giddens, 2014:576-577) teori om klass och olika kapitalformer. När vi 

analyserar intervjupersonernas utsagor utifrån Bourdieus resonemang innebär det att den 

typiska klienten har ett lågt ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital som 

gemensamt avgör dennes samhällsposition och därmed även klasstillhörighet. 

Intervjupersonerna observerar mönster i klientgruppens olika kapitaltillgångar som de 

ursprungligen inte relaterar direkt till klass, men ju längre intervjun fortskrider väljer de ändå 

att explicit diskutera dessa mönster utifrån begreppet klass. Billie fortsätter samtalet om den 

typiska klienten på följande vis:  
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Ja, men jo, det är väl klart att det är ju ingen överrepresentation av överklass 
och medelklass, så är det ju. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att klientgruppen följer ett mönster i förhållande till 

utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och socialt nätverk, vilket kan tolkas och förstås 

utifrån Bourdieus kapitalformer. Därmed kan fastställas att klasstillhörigheten har betydelse 

för vem som blir klient inom den svenska socialtjänstens verksamheter. Hur och varför 

klasstillhörighet påverkar vem som blir klient presenteras i de två nästföljande avsnitten. 

 

5.5.2 Bakom fina, stängda dörrar 

Samtliga intervjupersoner delger att det i verksamheternas klientgrupper finns en 

överrepresentation av individer från underklassen. Allaintervjupersoner som arbetar inom 

barn- och familjeenheten redogör för att individer från underklassen i högre utsträckning blir 

anmälda än individer från samhällets överklass. Intervjupersonerna från ekonomiskt bistånd 

och öppenvårdsbehandlingen förklarar att deras verksamhet inte kommer i kontakt med 

anmälningar på samma sätt som barn- och familjeenheten, men de för ändå resonemang som 

stämmer överens med de övriga intervjupersonernas uppfattningar. Samtliga intervjupersoner 

är övertygade om att problemen finns i alla klasser och härleder överrepresentationen av 

anmälningar mot underklassen istället till att det är ett större steg för skolorna att anmäla 

välbärgade familjer. Flertalet intervjupersoner upplever att ett barn från underklassen tillskrivs 

de problem som socialtjänsten förknippas med och att skolan då anser sig ha ett starkare 

underlag för att göra en anmälan. Eva-Britt resonerar enligt följande: 

 
Så jag tänker att de är betydligt mer uppmärksamma och letar nästan efter 
problemen och då blir det kanske lättare att man kollar på dem som inte 
stämmer in i den här perfekta familjebilden liksom. Jag kan tänka mig att då 
ser man kanske saker. /…/ Alltså jag tänker att det nog är många som kan 
påverkas att backa lite, som sagt lite. Bara man ser vilka ärenden som anmäls 
mest, att det är mest lägre klasser, att man kanske då låter de andra gå lite för 
långt egentligen, innan man känner att nej nu måste vi göra något.  

     

För att förstå intervjupersonernas observationer angående att anmälningar mot individer 

från samhällets underklass är överrepresenterade i socialtjänsten kan Skeggs (2000) forskning 

om respektabilitet användas. Trots att Skeggs (2000) undersökning enbart fokuserar på vita 

kvinnor från underklassen anser vi den vara överförbar till förhållandena som undersökts i 

denna studie. Med utgångspunkt i att intervjupersonernas föreställningar om klass 

överensstämmer med Skeggs (2000) resonemang väljer vi att applicera denna forskning på 
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våra resultat. Skeggs (2000) menar att respektabilitet är någonting som utmärker de övre 

samhällsklasserna och att detta medför ett tillträde till olika samhällsarenor och legitimitet. 

Respektabiliteten innebär också ett högt anseende av omgivningen (Skeggs, 2000), vilket kan 

innebära att skolan undviker att anmäla individer från överklassen på grund av den status 

omgivningen tillskriver dem. Skeggs teori belyser även att underklassens avsaknad av 

respektabilitet leder till utestängning från flera samhällsarenor samt lägre legitimitet än den 

övre klassen. Socialarbetarnas observationer om att skolan inte anmäler barn i familjer från 

samhällets överklass kan enligt vår analys härledas till omgivningens uppfattningar och 

värderingar om individer utifrån de egenskaper som tillskrivs dennes klasstillhörighet. 

Intervjupersonerna är överens om att samma problematik kan existera i alla klasser, men då 

överklassen anses respektabla och inte förknippas med de problem som ska anmälas till 

socialtjänsten, blir det svårt för skola och omgivning att identifiera sådana problem. Bille 

uttrycker följande: 

 
Min fördom är att det är svårare för skolor och förskolor och så att anmäla 
barn som kommer från finare familjer med utåt sett mer välfungerande 
föräldrar, att det liksom är ett större steg att anmäla ett sånt barn jämfört med 
att anmäla ett barn som man vet kanske kommer från en lite mer, eeh... Ja 
men... eeh. Ja men utsatt familj som tillhör en lägre klass. Men samtidigt, jag 
tänker att dom barn i överklass och medelklass far ju också illa, och det vet 
vi ju, och eeeh, det känns ju som att risken är att det är svårare för de barnen 
att få hjälp för att det är så mycket svårare att upptäcka dom. /…/ Problemen 
är nog samma i alla klasser, de finns bakom stängda FINA dörrar också. 

 

Beatrice förklarar även att skolan är medveten om vilken risk det innebär att anmäla en familj 

från överklassen, då de i större utsträckning kan ifrågasätta och granska socialtjänstens arbete. 

Beatrice berättar följande: 
 
Alltså jag vet många fall där de inte VÅGAR anmäla där de SKA ha anmält. 
Just på grund av att… så har vi sett då att den här familjen är… 
normalklassituation eller vad man ska säga, och så har man då inte vågat göra 
det för att dom sitter ju på kunskapen, dom kan ju säga emot oss att vi har 
gjort fel. /…/ 

 
Skolan och omgivningens rädsla för att anmäla individer från samhällets överklass kan även 

förstås med hjälp av Bourdieus teori om kapitalformer, där det symboliska kapitalet är det 

anseende och den status som en individ tillskrivs av omgivningen (Giddens, 2014:576-577).  
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Utifrån intervjupersonernas utsagor kan vi uttyda att överklassen har ett högre anseende och 

därmed även en hög status. Flertalet intervjupersoner uppger att klienter från den överklassen 

i högre utsträckning kan diktera villkoren för kontakten med socialtjänsten och att de har att 

ifrågasätta och kritiskt granska de grunder på vilka en anmälan är gjord. Intervjupersonerna 

hävdar även att de tenderar att tillgodose de krav och villkor som den överklassen sätter upp, 

då dessa individers position i samhällshierarkin är högre än deras egen. Bourdieu menar att en 

individ med högt symboliskt kapital och status äger förmågan att utöva dominans och makt 

mot individer under dem i samhällshierarkin (ibid.), vilket kan förklara varför individer från 

samhällets överklass klass inte anmäls i lika hög utsträckning. Att anmäla en individ från 

överklassen kan därmed upplevas som en utmaning mot givna normer och värderingar, då 

dessa individer av samhället har tillskrivits en överordnad och respektingivande position i 

maktstrukturen. Detta i kombination med de tillskrivningar som sker utifrån 

klasstillhörighetens respektabilitet anser vi resulterar i att individer från samhällets överklass i 

lägre utsträckning anmäls till socialtjänsten.  

Sammanfattningsvis kan det fastställas att barn från samhällets underklass i högre 

utsträckning blir anmälda till socialtjänsten än barn från överklassen. Flertalet 

intervjupersoner redogör för att skolpersonal varken vågar eller vill anmäla familjer från 

överklassen, vilket vi härleder till dessa familjers status och makt i det svenska samhället. 

Överklassen förknippas inte med de förhållanden som ska anmälas till socialtjänsten och 

därför är det svårare att observera problem i denna samhällsklass. På grund av sin status och 

makt äger överklassen även förmåga att dominera skolpersonalen, vilket resulterar i rädsla 

och försiktighet inför att anmäla individer från denna klass. Slutligen kan vi konstatera att 

klasstillhörighet har betydelse för huruvida individen blir anmäld till socialtjänsten eller inte 

och därmed även för vem som blir klient inom den svenska socialtjänsten.  

 

5.5.3 Soc-bidrag eller mellanmjölk och Svenssonfamiljen 

Intervjupersonerna berättar att de i låg utsträckning möter individer från överklassen, vilka 

benämns av intervjupersonerna själva som bland annat helylle Svenssonfamiljen, den 

välbärgade familjen Johansson och företagsledaren. Att klienter från underklassen är 

överrepresenterade härleder intervjupersonerna till att dessa individer i större utsträckning 

väljer att ansöka om hjälp samt att problem hos individer från samhällets underklass lättare 

observeras och anmäls. 

Intervjupersonerna som arbetar med ekonomiskt bistånd förklarar att klienterna nästan 

uteslutande kommer från underklassen, vilket Edina härleder till att det ekonomiska biståndet 
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är det allra sista skyddsnätet och att möjligheter till a-kassa, sparade medel och kontaktnät 

som kan fånga upp individen redan är utnyttjade. Kontakten med socialtjänsten anses inte 

överensstämma med överklassen och därför söker sig dessa individer till alternativa lösningar 

istället. Intervjupersonerna från barn- och familjeenheten förklarar att de möter individer från 

alla klasser men inte i samma utsträckning. De förklarar vidare att alla kan bli aktuella, men 

att individer från samhällets överklass i lägre utsträckning väljer att bli det. Även Örjan 

berättar att han inom öppenvården främst möter samhällets lägre klasser. 

Anledningen till att den typiska klienten som ansöker om stöd är en individ från 

underklassen är inte endast brister i förhållande till ekonomiska resurser och social 

problematik, utan härleds av intervjupersonerna även till risken det innebär att själv ha varit 

aktuell inom socialtjänsten eller att ha varit del av en familj som varit aktuell tidigare. 

Flertalet av intervjupersonerna förklarar att kontakten med socialtjänsten går i arv från en 

generation till en annan och att detta mönster är svårt att bryta. Bella berättar följande:  

 
Har man varit i socialtjänstens vagga så är det svårt att… ta sig an en egen 
vagga sen. 

 
Vi väljer att utgå från Bourdieus teori om habitus för att förstå varför de som i huvudsak 

ansöker om stöd hos socialtjänsten kommer från underklassen samt att kontakten går i arv och 

är svår att bryta. Intervjupersonerna har, som tidigare nämnts, redogjort för en uppfattning av 

att klienter som ansöker i högre utsträckning kommer från samhällets underklass. Bourdieus 

teori om habitus förklarar att individens val och handlingar är beroende av samhälleliga 

strukturer och omgivningens förväntningar. Grupper i samhället som lever under samma 

sociala förutsättningar tillskrivs samma habitus. Olika samhällsklasser kommer därmed att 

tillskrivas och uppleva en gemensam habitus (Broady, 1991:225-227). Underklass, 

medelklass och överklass utgör därmed tre skilda grupper som alla har olika spelregler och 

förväntningar ställda på sig. Individer från olika samhällsklasser kommer att agera i enlighet 

med vad som förväntas och förknippas med dennes habitus, och därmed även dennes klass. 

Om individer från samhällets underklass förväntas figurera i socialtjänsten i högre 

utsträckning kommer de i förlängningen därför även att göra det, då individens habitus gör att 

dessa förväntningar införlivas och förverkligas. 

Intervjupersonerna redogör dock för att den problematik som återfinns hos individer från 

underklassen även existerar i överklassen, men att de trots detta inte blir aktuella inom 

socialtjänsten i samma utsträckning. Utifrån Bourdieus teori kan detta förklaras och förstås 

utifrån att då individen kommer att utföra handlingar och göra val som bekräftar och 
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återskapar omgivningens förväntningar, kommer denna samhällsklass i första hand inte att 

söka sig till socialtjänsten. 

Intervjupersonernas uppfattning om att kontakten med socialtjänsten går i arv i samhällets 

underklass och att individer från underklassen i högre utsträckning ansöker om att bli klienter 

kan förutom utifrån Bourdieus teori även förstås utifrån Skeggs (2000) forskning om 

klasstillhörighet och respektabilitet. Flertalet respondenter beskriver att klienterna från 

underklassen ofta har en känsla av att höra hemma hos socialtjänsten. Emma berättar följande: 

 
Det är liksom en ingrodd känsla hos familjen redan från början att ”vi går dit, 
vi gör det vi ska, vi ska få pengar, det är våra pengar” för att situationen har 
sett så ut längs generationer. /…/ Och det går ju självklart vidare till barnen.  

 
Uppfattningen om underklassen har enligt Skeggs (2000) genom tiderna kännetecknats av 

en lägre grad respektabilitet och en bristande förmåga att agera moraliskt, vilket föranlett en 

föreställning om att individer från denna samhällsklass behöver kontrolleras och styras. 

Denna föreställning införlivas av individen själv och resulterar i handlingar och val som 

bekräftar denna (Skeggs, 2000). Att kontakten med socialtjänsten går i arv kan därmed 

förklaras utifrån att samhällets underklass förknippas med ett behov av socialtjänstens stöd, 

och att individerna som tillhör denna klass accepterar förväntningarna och agerar därefter. 

Sammanfattningsvis kan intervjupersonernas redogörelser förklaras och förstås utifrån 

Bourdieus teori om habitus, men även utifrån Skeggs forskning om respektabilitet och klass. 

Socialtjänstens klienter skapas genom social reproduktion, där individens val och möjligheter 

avgörs av såväl samhälleliga strukturer som individens självbild. Vår analys är att klientskapet 

är en produkt av bland annat socialarbetarens förväntningar och samhällets antaganden om 

individen och dennes klassposition. Även om vi inte kan påstå att det redan är förutbestämt 

huruvida du blir klient eller inte, vågar vi hävda att individens klasstillhörighet spelaren 

avgörande roll. Utifrån vår undersökning, samt att både Bourdieus teori och Skeggs forskning 

markerar klasstillhörighetens relevans, kan vi slutligen återigen konstatera att klasstillhörighet 

har avsevärd betydelse för vem som blir klient inom den svenska socialtjänsten. Vi väljer att 

avsluta avsnittet om vem som blir klient med ett talande citat från Örjan. 

 

För det första tror jag att det jag slås av är att du redan i utgångsläget har 
begränsningarna klara för dig. Du har redan i utgångsläget anpassat dig till 
någon slags realistisk ram över vilka möjligheter som finns för dig i livet. Du 
har på något sätt redan sett vad din plats är. /…/ För är din plats redan 
bestämd, eller din känsla är i alla fall att den är redan bestämd och du har 
redan ställt in dig på att den handlar om att i bästa fall få ett jobb och i bästa 
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fall vara nöjd med att ha ett jobb och i bästa fall… få en lägenhet och så. Och 
kanske undvika att hamna i socialt utanförskap eller drogmissbruk, att det är 
good enough för dig.  

 

5.6 Vilken klient blir du? 

Individens förmåga att argumentera för sina behov beskrivs av intervjupersonerna som 

klassbundet och riskerar att påverka socialarbetarens beslut och eventuella insatser. Klientens 

klasstillhörighet blir också avgörande för vilken grad av service som erbjuds klienten. I 

följande avsnitt presenteras hur klientens klasstillhörighet påverkar kontakten med 

socialtjänsten, dels utifrån vem som blir beviljad insats och dels utifrån socialarbetarnas 

upplevda prestationskrav. 

 

5.6.1 Den som kan snacka omkull socialtjänsten? 

Samtliga intervjupersoner redogör för att social kompetens och vältalighet är klassbundet, där 

individer från samhällets överklass i större utsträckning äger förmågan att tala för sig. 

Intervjupersonerna är överens om att språklig förmåga får betydelse i kontakten med 

socialtjänsten, om än i olika hög grad. Vissa intervjupersoner anser att klientens verbala 

förmåga kan påverka utredningens omfattning medan andra anser att den kan vara avgörande 

för huruvida insatser blir beviljade eller inte. Örjan redogör för följande: 

 

Ah hu ja, där har vi ju den stora, det är ju där allt ihop egentligen avgörs. /…/ 
Ju mer vältalig och… Ju mer vältalig och rikare och mer subtilt språk och … 
ju bättre du uttrycker dig, desto större möjligheter har du. Helt klart. 

 

Intervjupersonernas utsagor om hur vältalighet står i relation till klass kan förstås utifrån 

Bourdieus klassteori. Enligt Bourdieus definition av klassbegreppet inbegriper det kulturella 

kapitalet utbildning och kunskap som tillsammans resulterar i social kompetens och ökad 

förmåga att interagera med andra (Giddens, 2014:324-325). Då det kulturella kapitalet är en 

del i skapandet av hög klasstillhörighet kan en individ från samhällets överklass antas besitta 

god social förmåga. Intervjupersonernas upplevelse av att den sociala kompetensens är 

klassbunden ligger därmed i linje med Bourdieus teori om klass och kapitalformer. 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att social förmåga är av avgörande betydelse för 

vilken information socialtjänsten erhåller från klienten. De förklarar att en utredning riskerar 

att läggas ned om tillräcklig information om ärendet inte framkommer, vilket klienten i viss 

mån själv kan styra utifrån social kompetens. En individ från överklassen upplevs besitta 
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förmågan att kunna avväga när och vilken information som ska förmedlas för att nå önskat 

resultat, oavsett om det gäller beviljandet av en insats eller att undkomma den. Flertalet 

intervjupersoner redogör för en upplevelse av att barn i familjer från samhällets överklass mer 

sällan blir aktuella hos socialtjänsten. Billie redogör för denna uppfattning enligt följande: 

 

Eh, dels utifrån att de kanske inte anmäls lika mycket men att de också har 
föräldrar som kan prata bort socialtjänsten. 

 

Flertalet intervjupersoner förklarar att individer från överklassen i större utsträckning kan 

prata bort socialtjänsten och därmed föra dem bakom ljuset. De berättar vidare att individer 

från underklassen möjligtvis har goda kunskaper om sina rättigheter men att de i högre 

utsträckning har en bristande förmåga att förmedla dem. Bosse berättar: 

 
Dom med låg klass har ofta väldigt bra koll på vilka rättigheter dom har [inom 
socialtjänsten]men att de har svårare att hävda sig och få dem igenom än 
personer som har lite högre klass och som har lite mer… att gå på om varför 
dom ska ha det. 
 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de har handlingsutrymme att göra egna 

bedömningar och att klientens sociala kompetens och språkliga förmåga har betydelse för 

kontakten med socialtjänsten. Intervjupersonernas utsagor kan tolkas och förstås utifrån 

Lipskys (1980:69) resonemang om att klientens vältalighet och förmåga att föra sin talan kan 

påverka gräsrotsbyråkratens beslut. Han förklarar vidare att gräsrotsbyråkraten, i vårt fall 

socialarbetaren, har handlingsutrymme att själv göra bedömningar och avvägningar i konkreta 

fall (ibid.). Även Johansson (2007:51-52) instämmer i detta och resonemangen återfinns när 

vi analyserar intervjupersonernas utsagor. Klientens vältalighet och sociala kompetens kan,i 

kombination med det handlingsutrymme socialarbetaren har, spela en avgörande roll för vilka 

beslut som blir fattade inom den svenska socialtjänsten. Socialarbetarens handlingsutrymme 

innebär makt över klienten, men också att klienten har en makt att påverka det. När vi ställer 

tidigare beskrivna resonemang om att social kompetens är starkt klassbundet i relation till att 

social kompetens även påverkar socialarbetares handlingsutrymme och beslut, innebär detta i 

förlängningen att klass får en avgörande betydelse för klientens kontakt med socialtjänsten 

och för vem som faktiskt beviljas stöd.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att klasstillhörighet kan få betydelse för vem som får 

eller slipper insatser från socialtjänsten och därav vad som sker i mötet med klienten. Den 
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språkliga förmågan är klassbunden, vilket innebär att individer från samhällets överklass har 

större möjligheter att styra socialtjänsten i önskad riktning.  

 

5.6.2 Den som får service? 
Samtliga intervjupersoner redogör för att klientens klasstillhörighet påverkar mötet med 

socialtjänsten i den bemärkelse att socialarbetarens upplevda prestationskrav ökar när 

individen framför dem kommer från samhällets överklass. 

Intervjupersonerna berättar samstämmigt att en klients höga klasstillhörighet påverkar 

socialarbetaren känslomässigt och resulterar i noggranna utredningar och mer utförlig 

dokumentation. Klientens klasstillhörighet påverkar dessutom när och om negativa beslut 

fattas samt socialarbetarens upplevelse av förmedlandet av dessa. Flertalet socialarbetare 

upplever dessutom att de måste bevisa sin kunskap i mötet och mer utförligt säkerställa att rätt 

beslut är fattat när det angår en klient från samhällets överklass. Edina berättar om sin 

upplevelse på följande vis: 

 
Och jag känner liksom att jag måste prestera inför den här läkaren liksom och 
veta att… ja men jag har rätt i det jag skriver liksom, och det är ju… Och det 
liksom, att man känner mer så än inför ett arbetslöst par även fast det ska vara 
rättssäkert och allt det här ju, det är ju fortfarande superviktigt, men… /…/ För 
att dom förväntar sig att det ska vara så och de förväntar sig att beslut ska vara 
fattat på det sättet och, ja… 

 
Intervjupersonernas utsagor kan tolkas och förstås utifrån Hasenfelds (2001) teori om 

moraliska praktiker som beskriver att socialarbetare är mer benägna att utdela service till 

klienter som tillskrivs ett högt socialt värde. Socialarbetarens personliga och moraliska 

värderingar av klienten påverkar huruvida denne får tillgång till organisationens resurser eller 

inte. För att upprätthålla en individs höga status kommer socialarbetaren, enligt Hasenfeld 

(2001), att bli mer servicebenägen och tillmötesgå dennes önskningar. Detta ligger i linje med 

intervjupersonernas återgivelser, nämligen att hög klass leder till högre prestationer och en 

större benägenhet till service. För att kunna bemöta en individ från överklassen upplever 

flertalet att denne måste behandlas utifrån den status klasstillhörigheten faktiskt innebär. 

Örjan berättar att familjer från olika klassbakgrund har skilda möjligheter att påverka vilken 

insats de får eller inte får, vilket enligt honom beror på att socialarbetaren är mer villig att 

erbjuda en hög nivå av service till en individ från samhällets överklass. Han berättar följande: 
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Jag skulle vilja säga såhär, jag är ju avidentifierad så jag kan ju säga: jag 
skulle vilja påstå att högre klasstillhörighet kan skrämma socialförvaltningen 
till olika eftergifter eller, olika grader av service som andra klientgrupper 
aldrig skulle kunna ha framgång med./.../ Det är bara så att vi är så benägna att 
vara eftergivna mot de som status och maktmässigt står över oss. Att vi är 
beredda att serva dom på ett helt annat sätt bara, det är nästan någon 
klassmässig reflex eller något.  

 

Lipskys (1980) teori om klientkonstruktion menar att klienten tillskrivs vissa egenskaper 

utifrån gräsrotsbyråkratens personliga uppfattning och definition av klienten. Han menar 

vidare att om den ena individen har mer makt och status än den andra i ett möte kommer detta 

att påverka interaktionen dem emellan. Klienten kan, på grund av sin underordnade 

maktposition, påverkas av de förväntningar som gräsrotsbyråkraten ställer på denne till att 

prestera därefter. Han menar vidare att detta sker eftersom gräsrotsbyråkraten besitter makt 

gentemot klienten (Lipsky, 1980:65-67). Vi vill hävda att detta även kan ske i motsatt 

riktning. Flertalet intervjupersoner uppger att klienter som är dem överordnade i 

samhällshierarkin får dem att känna sig underlägsna. Socialarbetaren blir därmed mer 

angelägen att bevisa sin kunskap i form av mer utförliga utredningar, mer noggrant 

säkerställande av att rätt beslut är fattat och därmed en högre nivå av service. Denna 

underlägsenhet grundas i intervjupersonernas föreställningar om klientens klasstillhörighet 

och medhavda förmåga att granska och kritisera deras arbete. I enlighet med Lipskys teori vill 

vi göra gällande att denna upplevda underlägsenhet även beror på de status- och 

maktkonflikter som uppstår när socialarbetaren möter en klient från samhällets överklass. 

Relationen till klienten inom socialtjänsten kännetecknas oftast av den maktrelation som 

beskrivs av Lipsky (ibid.), nämligen att socialarbetaren äger makt över klienten. När detta 

maktförhållande omkullkastas, som det riskerar att göra i mötet med en individ från 

överklassen, hävdar vi att socialarbetaren påverkas och istället upplever ett underläge 

gentemot klienten och ett krav att erbjuda en ökad service. Bella förklarar upplevelsen av 

underlägsenhet på följande vis: 

 
Träffar jag en förälder som är läkare blir det ju den här att ojdå, nu är det 
allvar. Det blir ju den reaktionen, han är ju högre än mig i yrkesväg och allting 
och det spelar ju såklart in, och liksom, träffar man, och det är svårt att sätta 
sig på honom likväl som det är, ja det är ju svårt också att sätta sig på någon 
som är ungefär likvärdig. Även fast jag inte vill sätta mig på någon, men ni 
förstår, det är ju så. I mitt jobb behöver jag ändå göra bedömningar och säga 
vad jag tycker och det är mer och mindre svårt. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hög klass påverkar socialarbetarens upplevda 

prestationskrav och därmed faktiska servicenivå. Bemötandet av och beslut som rör klienten 

påverkas av socialarbetarens moraliska föreställningar om dennes sociala värde och 

maktförhållandet dem emellan. Den klient som tillskrivs ett högt socialt värde och som 

besitter förmåga att rubba maktordningen kommer därmed kunna påverka socialarbetaren till 

att erbjuda en högre servicenivå samt ökade prestationer. De klienter som lyckas med detta 

kommer från samhällets överklass, vilket innebär att klass har väsentlig betydelse för vad som 

sker i mötet med klienten.  

 

6 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att socialarbetare utläser klass vid första anblick och att 

individers klasstillhörighet därefter får väsentlig betydelse för vem som blir klient samt för 

vad som sker i mötet med socialtjänsten. Undersökningen visar att klass utläses redan vid 

första mötet och att klasstillhörighet identifieras av socialarbetare utifrån klassmarkörer så 

som klädsel, språkbruk och social kompetens. Trots detta diskuteras inte klassbegreppets 

betydelse på arbetsplatser, även om våra intervjupersoner vittnar om att alla har 

föreställningar om och agerar utifrån klass. Intervjupersonernas utsagor var i huvudsak 

samstämmiga och de få skillnader som observerats gick inte att härleda till skillnader i 

verksamhetsområde, utan snarare till samhälleliga strukturer.  

Resultaten visar vidare att individer från underklassen är överrepresenterade inom 

socialtjänsten, vilket bör förstås utifrån samhälleliga strukturer och förväntningar snarare än 

individuella val och handlingar. Även om den grundläggande premissen för att aktualiseras 

inom ekonomiskt bistånd är brist på ekonomiska medel kan vi hävda att underklassen 

aktualiseras och återaktualiseras även på grund av införlivade klassrelaterade föreställningar. 

Individer har förväntningar ställda på sig utifrån klasstillhörighet, där individer från 

samhällets underklass i större utsträckning förväntas figurera i den svenska socialtjänsten. 

Förväntningar och antaganden är lättare att införliva och förverkliga än att utmana, vilket 

resulterar i att inte endast omgivningen utan även individen själv kommer att identifiera sig 

som klient. Kontakten med socialtjänsten blir därmed en naturlig del under livets gång. Skulle 

individen trots dessa förutsättningar lyckas avsluta kontakten innebär samhällsordningen och 

den egna upplevelsen av att höra hemma hos socialtjänsten att de löper stor risk att 

återaktualiseras. Individer från underklassen anmäls även i högre utsträckning än individer 

från överklassen, vilket bör förstås utifrån vad dessa klasser förmedlar och vad de tillskrivs 



 

 40 

från omgivningen. Individer från underklassen tillskrivs problem som förknippas med 

socialtjänsten, medan individer från överklassen tillskrivs status och makt. Dessa 

tillskrivningar resulterar i att problem i högre utsträckning observeras och anmäls i 

underklassen, då dessa individer antas behöva stöd och hjälp. Överklassen förväntas inte vara 

drabbad av problematik. Om problem ändå observeras kommer skolpersonal på grund av 

överklassens höga samhällsposition och förväntade förmåga att kritisera och ifrågasätta, 

varken vilja eller våga anmäla dessa individer.  

Undersökningens resultat pekar även på att klientens klasstillhörighet har betydelse för vad 

som sker i mötet med socialtjänsten. Individer från samhällets överklass har möjlighet att 

styra socialtjänsten i önskad riktning på grund av den status och makt samhället har tillskrivit 

dem. Socialarbetarna upplever högre prestationskrav i mötet med dessa individer på grund av 

den status deras klasstillhörighet innebär, vilket resulterar i mer noggranna utredningar och 

högre nivå av service. Möten med individer från samhällets underklass sker istället 

rutinmässigt, då dessa individer är förväntade klienter och i större utsträckning saknar 

förmågan att tala för sig. Individer från överklassen kan och förväntas i större utsträckning 

argumentera för sin sak och därmed styra socialtjänsten i önskad riktning. 

Individens klassposition identifieras och läses av vid första anblick för att sedan få 

avgörande betydelse för dennes förutsättningar i den svenska socialtjänsten. Klientskapet kan 

påstås vara en produkt av bland annat socialarbetarens förväntningar och samhällets 

antaganden om individen och dennes klassposition. Det kan därmed konstateras att 

klasstillhörighet har avgörande betydelse för vem som blir klient, då den som förväntas 

figurera och återkomma inom den svenska socialtjänsten i hög utsträckning även kommer att 

göra det. Klasstillhörighet är även betydelsefull för hur kontakten med socialtjänsten ser ut, 

där låg klass hanteras på rutin och där hög klass resulterar i hög service och förmåga att få 

önskade insatser beviljade eller att undkomma oönskad kontroll. Individer från samhällets 

överklass äger förmåga att rubba maktordningen klient och socialarbetare emellan, vilket 

resulterar i att de kommer ges bättre förutsättningar i den svenska socialtjänsten.  

 

7 Avslutande reflektioner – lika inför lagen? 
Under genomförandet av undersökningen har vi reflekterat över huruvida intervjupersonernas 

egen klasstillhörighet påverkar vad som sker i mötet med klienten. Samtliga intervjupersoner 

upplever sig tillhöra samhällets medelklass och delger att de främst möter individer från 

underklassen. Anledningen till att socialarbetarna upplever ökade prestationskrav när de 
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möter individer från överklassen tror vi beror på att dessa individer på grund av sin höga 

klasstillhörighet lyckas rubba maktordningen klient och socialarbetare emellan. För att 

socialarbetare ska kunna utföra uppgifter de är ålagda att göra måste de uppleva sig ha makten 

att utföra myndighetsutövning. När socialarbetare möter individer som är dem överordnade i 

samhällshierarkin uppstår en ojämn maktbalans, vilket resulterar i att socialarbetaren upplever 

sig underlägsen klienten. Vi vill hävda att om socionomyrket vore mer väl ansett och 

förknippat med hög status skulle socialarbetarna inte uppleva denna obalans i 

maktförhållandet och därmed i högre utsträckning kunna bemöta individer lika oavsett 

klasstillhörighet. Examensarbetets begränsade omfattning och tidsram har dock inneburit att 

vi inte har haft möjlighet att fördjupa oss i resonemang om socialarbetares egen 

klasstillhörighet och vad denna har för betydelse i mötet med klienten. Vi anser det dock vara 

ett ämne för framtida forskning.  

För att få en fullständig förståelse för ojämlikheter i samhället och i den svenska 

socialtjänsten bör fler faktorer än endast klasstillhörighet tas i beaktande. Enligt det 

intersektionella perspektivet, som beskrevs tidigt under avsnittet 1.4 Avgränsningar och 

inledande förtydliganden, samspelar klass, kön och etnicitet i skapandet och återskapandet av 

den hierarkiska ordningen i samhället. Vårt val att endast fokusera på klasstillhörighetens 

betydelse för individens förutsättningar i socialtjänsten grundas i en uppfattning om att 

klassbegreppet är av stor vikt men att det åsidosatts i dagens samhälleliga debatt. Vi är väl 

medvetna om att undersökningens resultat går att härleda till fler faktorer än enbart klass, men 

det klargör ändå att klassbegreppet fortfarande är högst betydelsefullt för att förklara och 

synliggöra ojämlikheter i det svenska samhället.  

I slutet av samtliga intervjuer ställde vi våra intervjupersoner frågan om de, utifrån vårt 

samtal, ansåg att alla är lika inför lagen. Intervjupersonerna förklarade att deras önskan var att 

alla skulle ges samma förutsättningar i socialtjänsten och att alla därmed skulle stå lika inför 

lagen. Sex av åtta intervjupersoner hävdade dock att denna önskan i dagsläget inte återspeglar 

verkligheten. De framförde att socialarbetaren har handlingsutrymme att tolka och applicera 

lagar och riktlinjer på konkreta fall och de vågade påstå att klasstillhörighet spelar en 

avgörande roll vid verkställandet av lagstiftningen. Om individer faktiskt inte är lika inför 

lagen och om klasstillhörighet är en av förklaringarna till varför, innebär det att individens 

klassposition får avgörande betydelse för dennes framtida förutsättningar och levnadsvillkor. 

Vi vill hävda att klasstillhörighet har betydelse redan från barnsben och att individen föds 

in i denna och får förutsättningar därefter. Den ingrodda klasskänslan som individen föds med 

och de föreställningar omgivningen har om denne utifrån klass, får stor betydelse för dels vem 
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som blir klient i den svenska socialtjänsten och dels för vilka förutsättningar denne ges i mötet 

med socialarbetaren. Det naturliga lotteriet blir avgörande då klass, precis som kön och 

etnicitet, är en faktor som individen i låg utsträckning själv kan påverka.  

Underklassen är överrepresenterad inom den svenska socialtjänsten och ges sämre 

förutsättningar i mötet med socialarbetaren. Överklassen undkommer myndighetens kontroll 

och erbjuds hög service. Det är ingen slump, det handlar om klass. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

1. Ålder?  
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Vad har du för arbetsområde? 
 

4. Hur länge har du jobbat på Barn- och familjeenheten/ekonomiskt 
bistånd/öppenvårdsbehandlingen? 

 
5. Hur definierar du begreppet klass? 

 
6. Hur tar sig klass uttryck hos individen? 

 
7. Varför blir människor aktuella hos Barn- och familjeenheten/ekonomiskt 

bistånd/öppenvårdsbehandlingen generellt? 
 

8. Kan du berätta om den typiska klienten?  
 

9. Kan du berätta om den otypiske klienten?  
 

10. Vem blir aktuell hos Barn- och familjeenheten/ekonomiskt 
bistånd/öppenvårdsbehandlingen generellt? 
 

11. Vem blir inte aktuell hos Barn- och familjeenheten/ekonomiskt 
bistånd/öppenvårdsbehandlingen generellt?  
 

12. Har klasstillhörigheten relevans för vem som blir klient? 
 

13. Upplever du att insatserna generellt blir kortvariga eller långvariga? 
 

14. Diskuteras klass på din arbetsplats?  
 

15. Vad har du för klasstillhörighet? 
 

16. Hur upplever du att klientens klasstillhörighet påverkar kontakten med socialtjänsten? 
 

17. Hur påverkar klientens klasstillhörighet vilka krav denne ställer på socialtjänsten? 
 

18.  Hur påverkar klientens klasstillhörighet dig som socialsekreterare?  
 

19. Hur upplever du klientens möjlighet att göra en klassresa?  
 

20.  Utifrån allt vi har pratat om, skulle du säga att alla är lika inför lagen? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 
Vi vill börja med att tacka dig för ditt deltagande i vår uppsats och även understryka att du har 
möjlighet att vara anonym.  
 
Vi är två socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar och vi har påbörjat vår sjätte 
termin och skrivandet av vår C-uppsats där vi ämnar undersöka klasstillhörighetens relevans 
inom den svenska socialtjänsten. Klasstillhörighetens betydelse är i dagens samhälle 
omstridd, där det råder delade meningar om hur och för vad individers klasstillhörighet har 
relevans. Tidigare forskning visar att klasstillhörighet har betydelse för bland annat vem som 
väljer vidareutbildning, för upplevd livstillfredsställelse och församhällets förväntningar på 
barns förmåga att tillgodose sig en högre utbildning.  
 
Vi ämnar undersöka hur socialsekreterare inom uppfattar klasstillhörighetens relevans för 
individen i den svenska socialtjänsten. Uppsatsen kommer att belysa vad klasstillhörighet har 
för relevans för mötet klient och socialsekreterare emellan samt för vem som blir klient. Vi 
önskar även att undersöka hur klass identifieras inom den svenska socialtjänsten.  
 
Vi önskar därmed att intervjua dig för att få insyn i din professionella uppfattning om 
klasstillhörighetens relevans i den svenska socialtjänsten idag. 
 
Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att 
behöva ange specifika skäl. Vår uppsats förväntas vara färdigställd vårterminen 2015 och du 
som intervjuperson har möjlighet att ta del av resultatet när examinerande lärare har godkänt 
den. Vi önskar återigen att poängtera att ditt deltagande kan ske anonymt och att du därmed 
kommer att avidentifieras i uppsatsen. För att garantera största tillförlitlighet och för att kunna 
återge exakt vad som sagts under intervjun önskar vi att spela in intervjun. De uppgifter du 
delger kommer att hanteras med största varsamhet och när uppsatsen är färdigexaminerad 
kommer intervjuutskrifter och ljudfiler att förstöras. 
	  
 
Tveka inte att höra av dig med eventuella frågor!  
Tack igen för ditt deltagande!  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lisa Johansson   tel: 0704121292  
   lj222gx@student.lnu.se 
 
Alexandra Durne  tel: 0722333083 
   ad222gd@student.lnu.se 
 
 
Handledare: Peter Hultgren peter.hultgren@lnu.se 
 
Institutionen för socialt arbete,  
Linnéuniversitetet Kalmar 


