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Abstract 

This thesis examines the effect of social origins (parents’ class) on left-right 

orientation. By examining the preferences of the socially mobile, the thesis 

estimates whether their preferences are more similiar to immobile members of the 

origin class, or to immobile members of the destination class. To estimate this 

correctly, the thesis utilizes the diagonal reference model developed by Sobel. This 

model also determines whether socialization or rationality is the prefered causal 

mechanism. The data being examined are the 1990 and 2014 national surveys from 

SOM-institutet. This allows comparisons over time. Left-right orientation is 

operationalized as a binary party identification variable. 

The thesis puts forth various models (hypotheses), all of which estimate under 

which circumstances social origins determine left-right orientation. The results are 

the following: socialization is the prefered causal mechanism determining left-right 

orientation. The prefered models are the ones which say that social origins are the 

determining factor when people are young, and even more so when they originate 

from classes at the top of the class scheme. The thesis also develops a general theory 

of when social origins are the determining factor in left-right orientation.   

 

 

Nyckelord: Socialt ursprung, destinationsklass, socialisering, rationalitet, höger-

vänsterorientering, diagonal referensmodell 
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1 Inledning 

Det antas inte sällan att människors politiska preferenser, och värderingar generellt, 

formas av den livssituation de befinner sig i. Det som då ofta åsyftas är den 

ekonomiska position eller de materiella incitament en person har. En populär teori 

inom samhällsvetenskapen som resonerar på detta sätt är Rational Choice. Enligt 

denna teori är människan en egenintresserad varelse som kan beskrivas framförallt 

på följande vis: hon har fullt ordnade preferenser, fullständig information om dessa 

och deras rangordning, samt en perfekt intern dator för att kunna kalkylera hur hon 

i varje situation kan maximera sin nytta (Hollis, 2002:116f). Inom denna teori är 

preferensers faktiska ursprung ovidkommande, det enda som betyder något är hur 

man ska handskas med framtida val och hur konsekvenserna av valet ska kunna bli 

så gynnsamma som möjligt. Ett annat, men överraskande snarlikt perspektiv, 

återfinns inom en marxistisk tanketradition. Människor handlar även enligt denna 

teori i överensstämmelse med sina materiella intressen. Marxismen tar emellertid 

preferensers ursprung i beaktande, exempelvis som i Marx berömda påstående 

att ”It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the 

contrary, their social being that determines their consciousness” (citerad i Hollis, 

2002:6). Människans sociala varande kommer ur hennes position i det kapitalistiska 

systemet, hennes klasstillhörighet. Gemensamt för dessa teorier är inte bara deras 

materialism och positivism, utan även idén att preferenser följer ens nuvarande 

livsomständigheter. Mycket forskning tyder dock på att människors politiska 

orientering inte är så nyckfull att den speglar de (föränderliga) ekonomiska 

incitament en viss klasstillhörighet innebär. Istället talar man om en socialisering 

som inte sällan innebär att man tar med sig värderingar och åsikter från sin barndom 

och sociala ursprung trots att de materiella incitamenten förändras. Många 

samhällsvetenskapliga studier faller med andra ord offer för ett obefogat antagande, 

ett antagande som består i att formationen av preferenser antas ske i nuet med 

blicken mot framtiden. Människor befinner sig i en viss situation, vilket föranleder 

dem att ha preferenser som är typiska för denna situation. Dessa preferensers 

typiskhet kommer i sin tur av att de främjar de intressen människor i denna typ av 

situation har, intressen som handlar om makt och ekonomiska och sociala 

belöningar. Man kan emellertid tänka sig en helt annan form av teori om 

preferensformation, en som menar att preferenser formas i det förflutna och att 

människors uttryckande av dessa preferenser inte speglar intressen som har att göra 

med förväntade framtida belöningar, utan snarare har att göra med en vilja att 

bekräfta en identitet. Det är inte osannolikt att människors attityder och handlingar 

finner sin källa i ett uppfyllande av de kriterier som ärvda seder och normer utgör.  

Studien undersöker dessa olika perspektiv med syftet att förstå dels hur preferenser 

formas, och dels om vårt sociala ursprung har en roll att spela i denna formation. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen undersöker identiteters, och mer specifikt ärvda identiteters, roll i att 

forma politisk orientering. Det görs genom att presentera ett antal 

hypoteser/modeller som på olika sätt söker visa under vilka förutsättningar 

människors ursprungsklass har en inverkan på deras politiska preferenser som gör 

att de inte hyser de preferenser som är typiska för destinationsklassen. 

     Socialiseringsstudier lider ofta av den defekt att de inte kan separera effekter av 

socialisering å ena sidan och ekonomisk rationalitet å den andra. Detta eftersom 

barn ofta ärver sina föräldrars klasstillhörighet. För att kunna göra denna 

nödvändiga separation har en del studier undersökt socialt rörliga personer för att 

se hur deras politiska orientering förändras. Undersökningen fokuserar på det 

sociala ursprungets effekter och specificerar dessutom ett antal förutsättningar som 

tidigare inte har gjorts till föremål för sådana studier. Detta förfarande utmynnar i 

ett försök till en teoretisk generalisering av när det sociala ursprunget har större 

inverkan än destinationsklassen på politisk orientering. En viktig del är att se om 

ursprungets betydelse har förändrats över tid. Undersökningens frågeställningar 

kan sammanfattas på följande vis: 

 

• Under vilka förutsättningar är det sociala ursprunget viktigare än nuvarande 

klass för att förklara höger-vänsterorientering? 

• Hur har detta utvecklats sedan år 1990?   

1.2 Motivering och avgränsningar 

De studier som undersöker social rörlighet och dess effekter på politiskt beteende 

har några år på nacken, åtminstone de som nyttjar den diagonala referensmodell 

som undersökningen använder sig av. Det finns dessutom ett antal hypoteser som 

testas i denna uppsats som inte behandlas i tidigare studier. Åtminstone två 

ytterligare skäl motiverar föreliggande studie. Det första är att den data 

undersökningen använder är ny och dessutom från en svensk population. Då vi vet 

att klassröstning är särskilt förekommande i Sverige och Norden är det särskilt 

intressant att se vad resultatet blir om man fördjupar sig i det svenska fallet. Det 

andra är att undersökningen analyserar data från två perioder (1990 och 2014) vilket 

ger oss en bild av hur det undersökta förhållandet har utvecklats över tid. För att 

kunna göra oss en uppfattning om vilka bevekelsegrunder människor har när de 

bekänner sig till en viss politisk orientering måste vi förstå vilka mekanismer som 

är inblandade. Inte minst när samhället, och därmed även klasstrukturer, förändras 

måste vi se huruvida de gamla förklaringsmodellerna behåller sin relevans, eller om 

det krävs nya modeller. Studien bidrar till denna debatt genom att se vilken roll 

socialt ursprung spelar i formationen av politisk orientering. Under de senaste tre 

decennierna har klassbegreppets relevans ifrågasatts, man har undrat om det 

verkligen fångar de nya skiljelinjerna i samhället och den individualisering som 

skett. Istället för klass som en ekonomisk stratifiering talar somliga om att det idag 

handlar om en kulturell eller konsumtionsbaserad stratifiering. Genom att fokusera 

på socialt ursprung i denna uppsats kan man säga att klassens betydelse bevaras, 
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men samtidigt förflyttas fokus från platsen i produktionssystemet till 

identifikationen med en grupp. Man kan se detta som en form av syntes mellan en 

ekonomisk-strukturell förståelse av klass (klassursprung/föräldrarnas klass) och en 

sociokulturell sådan (en varaktig identitet som påverkar ens politiska preferenser).  

     Förutom avgränsningen till Sverige bör det också klargöras att andra faktorer 

som ofta antas spela in i politisk orientering (kön, etnicitet, region och så vidare) 

inte tas upp för analys här. Undersökningen avgränsar sig till att behandla 

klasstillhörighet och klassursprung. Självfallet är inte ens ursprung den enda 

relevanta faktorn när man söker slå fast källan till politisk orientering, men med 

hjälp av en statistisk slutledning som tar i beaktande andra faktorer ser vi hur 

relevant denna faktor är. Som görs gällande nedan behandlas centrala begrepp 

såsom politisk orientering och klass tämligen konventionellt. Det finns ett värde i 

att betrakta politiska preferenser som mer än endast en traditionell höger-

vänsterskala och klass som innefattandes andra faktorer än arbetsmarknadsposition. 

Dessa frågor behandlas ingående nedan men det kan redan här påpekas att dessa 

definitioner och avgränsningar både är gängse och ändamålsenliga för detta slags 

studie.  

1.3 Disposition 

Härnäst följer en genomgång av den teori och litteratur som finns på området. 

Avsnittet inleds med en diskussion om hur klassbegreppet kan förstås och varför 

det fortfarande är relevant. Centralt här är distinktionen mellan klass och 

statusgrupp. Därefter redogörs för hur sambandet mellan klass och politisk 

orientering ser ut, samt hur den traditionella höger-vänsterskalan bör förstås. Här 

förklaras hur denna skala på ett bra sätt fångar in människors politiska preferenser 

och att klassbegreppet med fördel kan användas som en indikator på vart man 

placerar sig på denna skala. Teoridelen avslutas med en diskussion om ekonomisk 

rationalitet och socialisering som kausala mekanismer, samt hur social rörlighet kan 

användas för att avgöra både ursprungets roll, och även vilka av de kausala 

mekanismerna som bäst förklarar studiens resultat.  

     Efter teoridelen redogörs för den statistiska modell som nyttjas i 

undersökningen. I linje med tidigare forskning kring social rörlighet används en så 

kallad diagonal referensmodell. Fördelen med denna modell är att den jämför 

rörliga personer med orörliga personer i både destinationsklass och ursprungsklass 

för att se vilka de rörliga personerna liknar mest. Den diagonala referensmodellen 

modellerar dessutom social rörlighet som en egen variabel vilket gör att vi kan se 

om den effekt ursprunget har (eller inte har), är likadan oberoende om man rör sig 

upp eller ner i klasschemat. Modellen tillåter även att specifika förutsättningar 

införlivas för att bättre uppskatta när ursprunget har stor betydelse. 

     Därefter följer resultatet av undersökningen. Den data som analyseras är svar 

från SOM-institutets rikstäckande enkätundersökningar år 1990 och år 2014. 

Förutom det eventuella sambandet mellan socialt ursprung och politisk orientering 

i sig, analyseras förhållandet även över tid. Här dras slutsatser om människors 

preferenser bestäms av ursprungsklass eller destinationsklass, om detta beror på 

socialisering eller en ekonomisk-rationell kalkylering, samt om det finns någon 

skillnad beroende på hur omständigheterna förändras. 
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     Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen, vilket även innefattar några reflektioner 

kring resultaten. Sista delen innehåller även tankar kring potentiellt fruktbar 

framtida forskning. 
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2 Teori 

I detta avsnitt förklaras klassbegreppet tillsammans med en diskussion om det 

fortfarande är ett användbart och relevant begrepp, något som knyter an till 

pågående debatter om individualisering, klassröstning och klasspecifika politiska 

preferenser. Därefter följer ett resonemang kring de kausala mekanismer som kan 

tänkas förklara politiska preferenser och dess koppling till klass. Därefter görs en 

översikt av studier kring social rörlighet och det klargörs hur en sådan studie kan 

separera effekter av ursprungs- respektive destinationsklass, samt avgöra vilken 

kausal mekanism som är verksam i preferensformation. Sektionen avlutas med ett 

fastställande av ett antal hypoteser som skall testas för att besvara studiens 

frågeställning.   

2.1 Vad är klass? 

Klass är det kanske mest centrala begreppet inom samhällsvetenskapen, med anor 

långt bak i tiden (Bengtsson, 2010:12). Under 1800-talet beskrev Karl Marx 

klasskampen som det som driver historien, där över- och underordnade klasser låg 

i strid med varandra om kontrollen över produktionsmedlen: ”... all history has been 

a history of class struggles, of struggles between exploited and exploiting, between 

dominated and dominating classes at various stages of social evolution” (Marx & 

Engels, 2004/1848:6). Klass kunde enligt honom beskrivas som positioner inom 

produktionssystemet tillsammans med de maktrelationer som uppstår som 

konsekvens. Arbetare säljer sin arbetskraft till kapitalister som ”stjäl” en del av 

deras värdeproducerande arbete genom att behålla ett visst mervärde av 

produktionen, det som blir företagets vinst (ibid.; Bengtsson, 2010:12; Crompton, 

2008:30ff). En annan inflytelserik historisk person i utvecklandet av klassbegreppet 

var Max Weber. Enligt honom bör man istället för produktionsrelationer tala om de 

marknadsbaserade livschanser som kommer från den tillgång till kapital, utbildning 

och kompetens en individ har. Han menade dessutom att klass bör skiljas från 

statusgrupper vilken är den verkliga källan till social differentiering och som inte 

nödvändigtvis överensstämmer med de ekonomiska relationer som uppstår i det 

kapitalistiska systemet, även om båda är en reflektion av maktfördelning 

(Bengtsson, 2010; Crompton, 2008:33f). 

     Under framförallt andra halvan av 1900-talet har det skett en enorm förändring 

av hur arbetsmarknaden ser ut, och därmed också klasstrukturen. Tjänstesektorn har 

expanderat, traditionella arbetarklassyrken har försvunnit, anställningsformer har 

förändrats, många arbetsformer har tillkommit medan andra har försvunnit. 

Tillsammans med ett ökat välstånd talar många om att det skett en individualisering 

av samhället och att klass därmed har förlorat i betydelse (Crompton, 2008:2ff; se 

även Iversen & Wren (1998) för bra historik kring dessa strukturella förändringar). 
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Samhället där klasser växte fram är numera en överspelad period, en fragmentiserad 

och differentierad arbetsmarknad innebär att individer själva måste förhandla sig 

fram. Kollektivavtal decentraliseras, individuell lönesättning tillämpas och 

människor börjar identifiera sig genom konsumtion och sysselsättning på sin fritid 

snarare än genom produktion och yrkestillhörighet, vilket innebär att kulturella 

faktorer såsom konsumtionsmönster och livsstilar blir de centrala 

differentieringsmekanismerna. Inom forskningen har man skiftat fokus från 

klassmedvetande till studier kring identitet. Dessa anses inte uteslutande vara 

reflektioner av klasspositioner, utan snarare anspråk på erkännande. Man kan tala 

om en splittring mellan kulturella och strukturella-ekonomiska klassteorier 

(Crompton, 2008:21ff; se även Beck (2000) för individualiseringens process och 

konsekvenser). Goldthorpe och Chan (2007), som vi återkommer till nedan, har 

kritiserat tendensen att reducera klass till status och den senare till kulturella 

distinktioner. De menar att även om status, liksom klass, till stor del har att göra 

med yrke så finns ingen perfekt överensstämmelse mellan klassposition och status. 

På samma sätt fångar de olika aspekter av yrken, klass handlar om 

anställningsrelationer (se nedan) medan status handlar om socialt erkännande 

(Goldthorpe & Chan, 2007:515ff). De vill således återupprätta Webers distinktion 

och förklarar att status och klass har olika kausala effekter, klass avgör ekonomiska 

livschanser och ekonomisk risk, medan statusgrupp avgör konsumtionsmönster och 

livsstil. Men, även om man inte bör behandla klass som en enhetlig totalitet av 

kultur och ekonomi, och inte heller som helt kulturellt konstituerad, så bör man 

åtminstone erkänna förekomsten, och vikten, av klasskulturer, något vi återkommer 

till senare. Som Crompton och Scott (2005) säger kan man göra en distinktion 

mellan dels objektiva klassformationer som har att göra med ojämlikhet och sociala 

relationer i det ekonomiska systemet, och dels de subjektiva och kulturellt bestämda 

erfarenheterna av detta (Crompton & Scott, 2005:192f). Båda aspekterna är viktiga 

och sammanflätade, men de går inte att reducera till endera.  

2.1.1 Om individualisering 

Något som man dessutom måste förstå är att den individualisering som skett i 

västvärlden i allra högsta grad är en social process, snarare än en frigörelse från det 

sociala. Beck förklarar:  
 

”De levnadssätt som uppstår är den isolerade och om sig själv omedvetna 

massmarknaden, och masskonsumtionen av såväl schablonmässigt formgivna 

lägenheter, inredningar, och bruksföremål, som åsikter, vanor, attityder och livsstilar 

som lanseras av och anammas genom massmedia. Med andra ord medför 

individualiseringen att människan blir utlämnad åt en extern styrning och 

standardisering…” (Beck, 2000:215). 

 

Taylor (2004) beskriver den kulturella individualisering som inleddes redan under 

1600-talets individualistiska politiska teorier. Filosofer som Locke, Hobbes och 

Grotius beskrev människan som existerande före sociala och politiska 

sammanslutningar, innehavandes naturliga rättigheter som tillkommer dem endast 

på grund av att de är människor. Den politiska sammanslutningen finner sitt 

existensberättigande genom att självständiga individer samtycker om att ge upp en 

del av sin naturliga frihet i utbyte mot säkerhet och fredligt samarbete (Taylor, 

2004:3ff). Den moderna föreställningsvärlden är en ordning där redan fastlagda 
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sociala strukturer och differentieringar framstår som kontingenta och 

instrumentella. Istället för att ordningen är normativ och finns till för sin egen skull, 

blir den till för människors individuella behov och strävanden efter liv, frihet och 

välstånd (ibid.:12f). Människor är alltså inte mindre beroende av en social 

ordning/föreställningsvärld, även om detta nödvändiga förhållande kan vara svårt 

att uppfatta, det är endast så att den moderna ordningen placerar individen i 

centrum. Vi vet även att människor behov av identitet och samhörighet ingalunda 

har försvunnit, frågan är huruvida klass, i traditionell bemärkelse, fortfarande utgör 

en grund för detta.  

     Studien undersöker det sociala ursprungets identitetsformande egenskaper och 

under vilka förutsättningar det utgör grunden för politisk orientering. Arbetslivet 

kännetecknas idag av flexibilitet och människor måste förlita sig på sin egen 

specifika kompetensutveckling för att ta sig fram (Bjereld et. al., 2005:10, 16f), men 

frågan är om klass och klassidentitet är ett överspelat kapitel. Har det förändrade 

arbetslivet och den förändrade kulturen inneburit att människors erfarenheter har 

individualiserats till en sådan grad att denna ”gamla” tillhörighet inte längre kan 

utgöra grund för en identitet? Den tes som förs fram i uppsatsen är att klass 

fortfarande är relevant. De processer som beskrivits ovan har onekligen inträffat, 

och inträffar i sanning fortfarande, men idéer om ”nätverkssamhällets” framväxt 

och en allomfattande destabiliserad och flexibel arbetsmarknad (ibid.:16ff) bör inte 

få oss att förneka att människor fortfarande lever i ett stratifierat samhälle med 

identifierbara skillnader i ekonomiska och sociala förhållanden. Bauman (2002) 

talar om hur en ”stabil” eller ”rigid” modernitet har förbytts till en ”flytande” 

modernitet. Andra ord för samma sak är ”postmodernitet” eller ”hypermodernitet”. 

Det som utmärker denna förment nya ordning är en ökad individualisering där 

individers oberoende, självständighet och självtillräcklighet minskar 

grupptillhörighetens betydelse för identitet. Identiteter blir flytande och skiftande, 

istället för givna, och förändras i takt med de brokiga krav som nätverkssamhället, 

konsumtionstrender och det nya arbetslivet ställer. Man bör, som sagt, emellertid 

inte betrakta dessa förändringar som allomfattande där alla människor påverkas på 

samma sätt. Även om nya samhällsfenomen som ”prekariatet” (Standing, 2016) 

eller ”den nya klassen” (Djilas, 1982/1957; Gottfried, 2001) kännetecknas av 

individualisering och mer eller mindre obefintlig klassamhörighet, betyder inte det 

att exempelvis företagare, arbetare, jordbrukare och så vidare känner av samma 

effekter, även om dessa klasser är mindre än de har varit tidigare. Oscarsson (2005) 

framhåller att ryktena om klassamhällets död är överdrivna och att det för 

framförallt yngre generationer finns en relativt god överensstämmelse mellan 

klasstillhörighet och partival. Individualiseringens konsekvenser i form av upplösta 

band till klass och andra kollektiv är överskattade (Oscarsson, 2005:64ff). Frågan 

är med andra ord inte avgjord, och uppsatsen ämnar lämna ett bidrag till denna 

debatt.    

2.1.2 Klass och politiska preferenser 

Oavsett hur man ser på begreppet klass och dess relevans för människors identitet 

är det fortfarande grunden för de flestas materiella välmående och status (Crompton 

& Scott, 2005; Crompton, 2008:23, 50f). Man bör också vara försiktig med att 

underskatta klassens roll som källa till identitet (Bengtsson & Berglund, 2010; 

Crompton, 2008:110f) och politiska preferenser (Kitschelt & Rehm, 2014). Men 
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det förefaller vara ett faktum att klassröstningen har minskat de senaste decennierna 

och att anledningarna till detta är just de samhällsförändringar som tagits upp ovan, 

men somliga hävdar att det även är en konsekvens av att partier rör sig mot mitten 

(Knutsen, 2007). I Sverige har man sett samma tendenser, men i undersökningar av 

väljarrörlighet ser man att trots att väljare gärna byter parti, är det fortfarande 

väldigt ovanligt att man byter mellan höger- och vänsterblocken, även om det har 

skett en generell förskjutning till höger hos väljarkåren i stort (Oscarsson & 

Holmberg, 2013:15; Mair, 2007:219f). Det är på samma sätt viktigt att komma ihåg 

att även om klassröstning inte är lika tydligt längre är social position fortfarande en 

viktig förklaringsvariabel, samtidigt som detta skiljer sig mycket mellan länder (där 

ofta Skandinavien sticker ut) och mellan grupper (Oscarsson & Holmberg, 2013:11; 

Nieuwbeerta et al. 2000:327; Mair, 2007:220; Beglund & Oskarson, 2010:183). 

Alltså, för framförallt vissa grupper är klass fortfarande mycket avgörande, och 

höger-vänsterdimensionen verkar fortfarande spegla de flesta väljares syn på 

viktiga frågor. Det bör även påpekas att den så kallade kartellteorin inte får något 

större stöd i det svenska fallet (Brommesson et. al., 2014; Barrling, 2014; Loxbo, 

2014). Denna teori hävdar att partiernas ökade beroende av statligt partistöd, 

partiledningarnas ökade inflytande på partimedlemmarnas bekostnad, ökad 

medialisering och så vidare, leder till att partierna rör sig mot mitten och till och 

med samarbetar med varandra (Hagevi, 2014:6ff).  Evans (2000) menar att mycket 

forskning inte inser klassbegreppets fortsatta relevans samt att detta till stor del 

beror på felaktiga metodologiska överväganden. Klass ”degraderas” ofta till 

kontrollvariabel och den kausala ordningens problem beaktas inte när andra 

variabler ska bearbetas. Klass kan till skillnad från många andra faktorer bidra till 

att hålla ordning på kausaliteten och samtidigt förklara preferenser (Evans, 

2000:401ff).  

     Men hur ska man definiera denna höger-vänsterorientering? Generellt innebär 

det att vissa sakfrågor och åsikter bildar en gemensam åsiktsdimension. Det 

politiska landskapet är komplext och att dela in det i höger och vänster är ett sätt att 

reducera ned denna komplexitet till en jämförelse mellan ideologiska dimensioner. 

Höger-vänsterorientering innebär att det finns ett mönster i ens attityder kring ett 

antal frågor som rör omfördelning, välfärdsstatens storlek och statens involvering i 

ekonomin, där personer på vänsterkanten vill ha mer jämlikhet och mer social 

rättvisa, medan personer på högerkanten prioriterar individuell frihet och accepterar 

om den resulterar i ökad ojämlikhet (Beglund & Oskarson, 2010:183f; Feldman, 

2013:591ff). Denna endimensionella modell för politiken används ofta inom 

forskningen, men har fått kritik för att inte fånga sättet på vilket människor 

organiserar sina politiska föreställningar. Man kan exempelvis skilja mellan en 

ekonomisk ideologi och en social sådan, och dessa behöver inte samvariera. Medan 

den ekonomiska ideologin fångar in traditionella skiljelinjer mellan statlig 

intervention i ekonomin kontra fri marknad, fångar den sociala ideologin åsikter om 

social frihet kontra ordning och hierarki. Ibland talar man om denna senare som en 

auktoritär-libertariansk dimension. De som är ekonomiskt vänster kan mycket väl 

vara socialt höger, men även tvärtom (Feldman, 2013:594ff). Det är dessutom så att 

många väljare lägger in olika betydelser i vänster-högerdimensionen. Vissa tolkar 

skalan som en social och kulturell sådan, orientering på skalan korrelerar även med 

attityder kring feminism, religion, ordningsmakten och så vidare (Mair, 

2007:210ff). Emellertid, det vanligaste är att koppla vänster-högerorientering till 

klasskonflikter, även om vänsterorientering är lättare att koppla till en viss klass än 

vad högerorientering är. I länder där klass är den mest centrala skiljelinjen kan man 
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därför tänka sig att vänster-högerskalan speglar attityder och preferenser på ett bra 

sätt. Icke att förglömma är att väljarbeteende dessutom ofta kan förklaras av 

modeller som utgår från hur partier positionerar sig på vänster-högerskalan (ibid: 

214ff). Goldthorpe och Chan (2007) gör en viktig iakttagelse gällande de olika 

dimensionerna. Med utgångspunkt i deras distinktion mellan klass och statusgrupp 

finner de stöd för att klass förklarar placering på den traditionella höger-

vänsterskalan, medan statusgrupp förklarar placering på den auktoritära-

libertarianska skalan. Eftersom uppsatsen undersöker vilken påverkan socialt 

ursprung har på höger-vänsterorientering verkar valen av klass framför statusgrupp, 

samt den traditionella höger-vänsterskalan framför den auktoritära-libertarianska 

skalan, vara väl avvägda.  

     Det förefaller alltså som att man kan utgå från att en binär partivalsvariabel, 

vilket är studiens beroende variabel, på ett bra sätt fångar människors politiska 

preferenser vad gäller höger-vänsterorientering. Om man uppger att det parti man 

tycker bäst om är ett vänsterparti, innebär det att ens preferenser vad gäller 

omfördelningsfrågor, statlig inblandning i ekonomin och så vidare i stort 

överensstämmer med en vänsterideologi definierad utefter höger-vänsterskalan. 

     Det är nu dags att framhäva en avgörande poäng som redan nämnts ett antal 

gånger. Det är inte analysenheternas klasstillhörighet i sig som är det intressanta i 

denna undersökning, utan deras föräldrars. Klasstillhörighet är en viktig 

förklaringsfaktor, men det är det sociala ursprungets roll studien intresserar sig för. 

Klass reproduceras emellertid inte sällan mellan generationer och kan på det viset 

framstå som mer avgörande än det i själva verket är, och således dölja en effekt som 

möjligtvis borde tillskrivas det sociala ursprunget. Klassbegreppet har som vi sett 

kritiserats för att inte ta individualisering i beaktande, men denna kritik verkar som 

sagt överdriven. Däremot finns det skäl att betrakta klass inte uteslutande som en 

nuvarande socioekonomisk livsomständighet, utan även som en identitet. Detta är 

en sociokulturell faktor, snarare än en ekonomisk-strukturell sådan. Däremot 

uppfattas just föräldrarnas klasstillhörighet som främst ekonomiskt-strukturellt 

konstituerad. I denna sektion har klassbegreppets relevans påvisats, men i den 

kontext som denna undersökning utgör bör man främst förstå dess betydelse i 

termer av ett ursprungsförhållande som ligger till grund för en identitet. Detta 

förfarande kan ses som ett försök till syntes mellan en traditionell förståelse av 

klass, och en mer kulturellt betingad sådan. Man kan kalla den dynamik som här 

åsyftas för en ”intergenerationell dialektik” där ekonomisk-strukturella 

förhållanden påverkar hur identiteter formas. Dessa reproducerar sedermera sig 

själva genom att utgöra den givna referensramen för vidare förehavanden. Däremot, 

resultatet efter en eller ett par generationer i en högre eller lägre position i 

klasschemat kommer vara att de ekonomisk-strukturella faktorerna återigen tar ut 

sin rätt och på så sätt omskapar de tidigare relativt stabila identiteterna. Längre ned 

behandlas den så kallade ”ackultureringseffekten” (Nieuwbeerta et. al., 2000; Heath 

et. al., 1985), vilken beskriver förhållandet som hänsyftas på. Märk väl att det i alla 

dessa turer handlar om en process av socialisering då det är den sociala 

omgivningen och de relationer som uppstår där som antas påverka människors 

preferenser. Figur 1 åskådliggör det förlopp som precis beskrivits. De studier som 

tidigare har talat om ackulturering eller om möjliga skillnader i hur människor från 

olika sociala ursprung anpassar sig (ibid.; Clifford & Heath, 1993), har inte på ett 

tillräckligt sätt tagit itu med frågor om hur sådana processer verkar, eller varför de 

verkar på det sätt de gör. När resultaten analyseras nedan behandlas dessa saker mer 

ingående. Där presenteras en mer generell teori om det sociala ursprungets roll, 
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under vilka förutsättningar det verkar och hur insikter i mänsklig 

identitetsformation hjälper oss förstå hur och varför ackulturering fungerar som det 

gör. Om vi förstår att identitet är ett sätt att tolka sin omvärld, samtidigt som det 

finns ett samspel mellan identitet och materiella förhållanden, blir resultaten 

märkbart mer begripliga jämfört med tidigare studier. 

 

Figur 1: Dialektik mellan ekonomisk klass och klassidentitet.   
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2.1.3 Att mäta klass 

Den vanligaste operationaliseringen av klass är att se på positioner i arbetslivet och 

produktionssystemet. Förutom att se detta som en ekonomisk relation präglad av 

ojämlikhet brukar klassindelningar även ta i beaktande de skillnader i makt och 

auktoritet som olika positioner innebär. En inflytelserik sociolog på området är 

Goldthorpe (1980, 2000). ESEK (Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation) 

utgår från hans arbete. Berglund beskriver vad han och andra vill fånga: ”Med 

marknadssituation avses framförallt källan till ens inkomster (lönearbete eller 

avkastning på satsat kapital), nivån på inkomsten, hur säker inkomstkällan är samt 

möjligheterna att förbättra sin situation på arbetsmarknaden” (Berglund, 2010:73). 

Goldthorpes klasschema speglar relationer mellan arbetsgivare och anställda, där 

olika anställnings- och arbetsformer genererar mer autonomi och auktoritet än 

andra. De som arbetsgivaren är mest beroende av i sin organisation, de som är minst 

utbytbara, är chefer och experter vilka därmed får extra förmåner vad gäller lön, 

anställningstrygghet, frihet i arbetet, beslutsrätt, karriärmöjligheter med mera. 

Denna tjänstemannarelation skiljer sig från det vanliga arbetarkontraktet som 

vanligtvis saknar många av dessa förmåner. De olika anställningsrelationerna 

skiljer sig åt genom att det i tjänstemannarelationen handlar om specialkompetens, 

men även genom den möjlighet arbetsgivaren har att kontrollera och övervaka det 

arbete som utförs. Specialkompetens genererar förmåner då personer som innehar 

denna kompetens är svåra att ersätta, frihet i arbetet innebär att arbetsgivaren måste 

lita på den anställde istället för att detaljreglera sin relation till denne i, något som 

arbetsgivaren också behöver betala för med förmåner (ibid.:73f). Det är på detta 

sätt klassursprung operationaliseras. Föräldrarnas klasstillhörighet består i deras 
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position i det ekonomiska systemet, vilket enligt ackultureringsmodellen även 

kommer innebära en form av identitet med tiden. Deras barn ärver sedermera denna 

identitet som kommer vara mer eller mindre ihållande, något våra olika modeller 

fångar. 

     Som en konsekvens av de förändringar som skett på arbetsmarknaderna i den 

utvecklade världen har det inte bara uppkommit idéer om att klass är ett meningslöst 

begrepp, utan även idéer om att klass bör begreppsliggöras annorlunda. Oesch 

(2006) kritiserar Eriksons och Goldthorpes (1993) klasschema för att inte längre 

vara tillämpbart på dagens samhälle. Samhället och ekonomin har förändrats i sådan 

hög grad vad gäller tjänstesektorns och välfärdsstatens tillväxt, automatisering i 

tillverkningsindustrin, befolkningens utbildningsnivå och så vidare, att gamla 

klasscheman inte fångar upp de stratifieringar som utmärker samhället idag (Oesch, 

2006:2f; se även Esping-Andersen, 1993). Oesch menar att ett klasschema måste ta 

i beaktande inte bara anställningsrelationer, utan istället fokusera på den 

arbetsupplevelse och roll människor har i arbetslivet. Han menar att klasscheman 

behöver lägga till en horisontell dimension som innebär att klasser differentieras 

inbördes genom att de har organisatoriska, tekniska eller sociala arbetslogiker 

(Oesch, 2006:61ff). Det finns onekligen välgrundade poänger i Oeschs 

argumentation, men klasschemat som studien använder sig av, vilken har sin grund 

i Goldthorpes arbete, passar för den typ av frågeställning det handlar om. Vi 

återkommer till det längre ned, men redan nu bör det klargöras att eftersom studien 

intresserar sig för höger-vänsterorientering förefaller det valda klasschemat vara 

ändamålsenligt. Om studien undersökt en annan form av politisk skala, exempelvis 

den auktoritära-libertarianska skalan, hade en annan form av klasschema varit att 

föredra. Oesch (2013) framhåller denna poäng vad gäller det klasschema han har 

utvecklat. Det bör förtydligas att det inte är det faktiska klasschemat utvecklat av 

Goldthorpe, Erikson och andra som används i studien. Däremot är det tänkt att 

klasschemat följer samma mönster och kan betraktas som en kollapsad version av 

det. Anledningen till att en kollapsad version med färre klasser är att föredra består 

i att den diagonala referensmodellen uppskattar hur lika respondenterna är sin 

ursprungs- respektive destinationsklass. Ett klasschema som differentierar 

arbetarklassen till två eller tre olika klasser kommer göra denna uppskattning 

missvisande då klassernas respektive preferenser antagligen kommer vara väldigt 

lika varandra. Därtill är begreppsliggörandet av klass såsom det utvecklats av 

Goldthorpe det som studien använder sig av.  

2.2 Om socialisering och rationalitet 

Hittills har vi tagit upp hur klasstrukturen har förändrats under 1900-talet, hur klass 

fortfarande är en både populär och träffsäker förklaringsvariabel för vänster-

högerorientering, vi har också visat hur klass vanligtvis operationaliseras som 

arbetsmarknadsposition. Därtill har klassidentitet introducerats som det fenomen 

som denna uppsats intresserar sig för. Inget av detta förklarar emellertid varför 

klassposition och klassidentitet har betydelse för politiska preferenser. De 

mekanismer som vanligtvis tas upp är socialisering och rationalitet (Oscarsson & 

Holmberg, 2013:71). Ett första perspektiv som finns gällande kopplingen mellan 

klass och preferenser är ett som anger att klassposition reproduceras mellan 
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generationer och därigenom har en effekt på politiska preferenser (Dalton (1982) 

anlägger ett sådant perspektiv; Berglund & Oskarson, 2010:188). Denna tanke bör 

ses som liggandes mellan rationalitet och socialisering då det egentligen inte går att 

avgöra vilken av dessa mekanismer som ligger bakom. Lika väl som nästkommande 

generation kan ha gjort en egen rationell bedömning av sina intressen och att deras 

preferenser följer av dessa, kan de ha socialiserats in i ett sätt att tänka. Det är denna 

typ av studier som nämndes i inledningen som snarare belyser ett problem än att 

vara en lösning. En reproduktion av klassposition kan nämligen inte separera effekt 

av socialt ursprung och effekt av destinationsklass. 

2.2.1 Den rationella väljaren 

Perspektiv som utgår från rationalitet förklarar sambandet med att olika klasser har 

olika ekonomiska villkor, det är materiella omständigheter och 

incitamentsstrukturer som bestämmer vilka preferenser man har. Denna typ av teori 

antar att människor är fullt rationella och egenintresserade, att deras mål reflekterar 

dessa intressen, att dessa intressen, eller preferenser, är organiserade och 

tillgängliga för människor, samt att de agerar för att uppnå dem (Hindmoor, 

2010:42f; Berglund, 2010:188). I linje med ekonomisk teori avgör incitament 

människors beteende och värderingar. Med en sådan teori är det rimligt att anta att 

ens ursprung inte i sig självt har någon som helst inverkan på framtida värderingar 

och preferenser. Ett sådant perspektiv hittar vi hos Downs (1957) som menar att 

vänsterorientering kan förklaras av att klasser längre ned i klasschemat har ett 

intresse för omfördelningspolitik. Individer i hans modell agerar efter uppfattade 

privata intressen och genomför endast de handlingar där marginalnyttan överstiger 

marginalkostnaden. I hans modell är alla typer av hänsyn som inte går att reducera 

till nyttokalkylering per definition otänkbar. Denna strikt ekonomiska version av 

Rational Choice menar många är för restriktiv när det gäller att ens teoretiskt 

förklara mänskligt beteende. Weakliem och Heath (1994) menar att altruism och 

känslor kan behöva tas med i en reviderad Rational Choice teori, istället för att 

beakta enbart egenintresse och nyttokalkylering. De menar att den kalkylering av 

vad som ligger i ens intresse behöver breddas. De slår också fast att social påverkan 

har en effekt, inte bara ens egna föreställningar (Weakliem & Heath, 1994:266f). 

Om man fortfarande kan tala om Rational Choice när dess rationalitetsbegrepp rör 

sig så långt ifrån sin ursprungliga formulering ska vi dock inte uppehålla oss vid 

nu. Oscarsson och Holmberg (2013) menar att man i forskningen ofta antar att 

väljares röstningsbeteende beror på egna rationella överväganden, snarare än på 

identitet och lojalitet. Detta menar de beror på den individualisering, som har 

beskrivits ovan, där människor nu ofta antas vara utlämnade åt sig själva och den 

gamla klasstrukturens har minskat i betydelse. Deras definition av rationalitet är 

inte lika snäv som i klassisk Rational Choice tappning, men det handlar om 

materiella intressen såsom dessa återfinns i ens specifika livssituation. Således tar 

de även preferensers ursprung i beaktande, till skillnad ett klassiskt rational choice 

perspektiv. Dessa preferenser identifieras dock i en så kallat atomiserad social 

struktur och är därmed inte bundna av klass i samma utsträckning som tidigare har 

varit fallet (Oscarsson & Holmberg, 2013:71ff). Dalton (2014) har en liknande 

position. Han menar att en ökad utbildningsnivå och en ökad ”sofistikation” hos 

väljarkåren i utvecklade demokratier gör att människor i dessa länder kalkylerar 

fram sina preferenser, samt att de drivs mer av specifika sakfrågor än av kollektiva 
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identiteter. Goldthorpe (1996) anser att analyser av stora datamängder bör anta ett 

teoretiskt ramverk för att kunna tolkas korrekt. Han föreslår ett rational choice 

perspektiv, vilket han definierar som att individers handlingar bör förklaras som en 

subjektiv uppskattning av vad som är rationellt att göra, till skillnad från att 

objektivt definiera detta, givet individers mål och föreställningar såsom de formas 

av deras omständigheter (Goldthorpe, 1996:109ff). Även om det är korrekt att 

statistiska analyser är i behov av en teoretisk redogörelse för social handling för att 

undvika en situation där det är variablerna som agerar istället för människor, är det 

inte tillnärmelsevis lika klart att rational choice är att föredra. Den metodologiska 

individualism1 som antas inom rational choice kan ha svårt att redogöra för sociala 

normers uppkomst och betydelse. I sanning, precis som nämndes i inledningen är 

det svårt för ett klassiskt rational choice perspektiv att förklara preferensers 

ursprung på en aggregerad nivå (se Edling, 2000:4ff). En teori om social handling 

är bristfällig om den inte införlivar en mekanism som förklarar varför människor 

tycker, tänker och handlar som de gör. Att anta subjektiva motivationer utan att 

kunna förklara dem tar oss inte långt. Att Goldthorpe vill flytta fokus från en 

kalkylerande rationalitet typisk för en klassisk rational choice teori, och istället 

framhäva subjektiva föreställningar, förvärrar detta problem.   

2.2.2 Preferenser som social identitet 

Socialisering innebär att en klassposition formar människors identitet och därmed 

deras politiska attityder. En interagerande grupp kommer att ge upphov till normer 

och föreställningar som sedermera utgör den tolkningsram utifrån vilken gruppens 

medlemmar uppfattar världen och bedömer handlingars lämplighet och 

önskvärdhet (Parsons, 2010:94f; Berglund & Oskarson, 2010:188). I den mån 

människors preferenser inte skiftar när de materiella incitamenten gör det, i samma 

mån är det rimligt att anta att det är dessa mekanismer som ligger bakom. Man kan 

kalla det som åsyftas här för en form av socialkonstruktivism såsom den beskrivs 

av Barlebo Wenneberg (2010), där människor bildar vanor som externaliseras utåt 

i samhället och bildar olika typer av institutioner och sociala roller. Därefter 

internaliseras dessa av efterkommande generationer (ibid.:69ff). Det som här avses 

är en liknande process men i mindre format, primärt något som uppstår i familjen 

och som skiljer sig något mellan olika klasser. Dessutom, ovan har det slagits fast 

att vi talar om en dialektik mellan, å ena sidan, strukturella-ekonomiska positioner 

inom ett ekonomiskt system, och de identiteter som uppstår som en konsekvens av 

de erfarenheter som uppstår genom denna position, å den andra. Med andra ord 

finns det ett ”material” som vanor, erfarenheter och så vidare kan byggas av, men 

dessa vanor kan sedermera återskapas efter en egen, inre logik.  Det är således inte 

en fråga om en idealistisk teori där verkligheten, alltså det som finns, antas utgöras 

uteslutande av våra idéer om verkligheten (ibid.:91ff)2, utan om en växelverkan 

                                                                                                                                                         

 
1 En metodologisk individualism stipulerar att alla sociala fenomen har sin slutgiltiga förklaring i enskilda 

individers handlingar. Genom antagandet att individer är rationella söker rational choice förklara hur enskilda 

individers handlingar och attityder i aggregerad form bildar så tydliga mönster. 
2 Det måste påpekas att även ett ekonomiskt-strukturellt system är en social konstruktion i någon bemärkelse, då 

förändrade interaktionsmönster, ägandeförhållanden och så vidare skulle förändra hur det ter sig. Men, man 

kallar ändock dessa teorier för materialistiska då våra idéer antas springa ur systemets konfigurationer av 

teknologi, produktionsförhållanden, resursanvändning och så vidare, istället för tvärtom.  
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mellan materiella förhållanden och ideella föreställningar.    

     Blau (1956) för fram en tes att sociala relationer är avgörande för våra 

värderingar och åsikter, människor tar till sig livsstilar typiska för den klass de 

tillhör. När personer rör sig upp eller ned i klasschemat har de svåra beslut att fatta, 

beslut som inte kan reduceras till ekonomiska överväganden. Dessa personer har att 

välja mellan att anpassa sig till sin nya klass eller att hålla kvar i sociala band och 

seder som har varit viktiga för dem (Blau, 1956:290f). Det studiens söker svar på 

är som sagt huruvida politisk orientering har sin grund primärt i ursprung och 

identitet, till skillnad från i materiella incitament, men även socialiseringens primat. 

I studier om tidig socialisering finner man inte sällan en varaktig effekt av 

föräldrarnas åsikter och värderingar på sina barn (Westholm, 1999; Jennings, 2007; 

Urbatsch, 2014:1ff). Sears och Brown (2013) menar att perspektiv som Rational 

Choice och behavioristisk beslutsteori är ahistoriska och ignorerar tidens effekter 

på åtminstone tre sätt: de tar inte i beaktande tidiga erfarenheter, individers större 

miljö, samt hur livsstadier påverkar attityder (Sears & Brown, 2013:59f). De slår 

fast att:  
 

”One common expectation is that the emergence of economic interests in adulthood 

will influence individuals' political attitudes. However, extensive research has found 

surprisingly limited evidence that self-interest has much effect on adults' political 

attitudes, as if earlier acquired sociopolitical attitudes resisted such influences in 

adulthood” (ibid:74).  

 

Dessa studier har främst fokus på föräldrainflytande och politiska attityder i 

sakfrågor och partiidentifikation. Ursprungsfaktorn utvidgas i denna studie till att 

gälla klassursprung. Sears och Brown menar också att forskningen rör sig mot att 

se den bredare sociala och politiska miljön som avgörande (ibid:85). Studier om 

klasskulturer behandlar just denna bredare miljö. Savage et. al. (2005) menar att 

lokala fallstudier visar att påståenden om arbetarklassens fragmentering är 

överdrivna, att det finns en social entitet som fortfarande kan benämnas 

arbetarklass. Deras studie fokuserar på ett arbetarklassamhälle i Manchester och 

kommer fram till att relationer och gemensamma erfarenheter inom ett delat 

geografiskt område ger upphov till ett visst sätt att vara och tänka. De menar 

dessutom att arbetarklassidentitet är en varaktig identitet som inte nödvändigtvis 

förändras när människors ekonomiska situation förbättras, samt att den snarare är 

en källa till stolthet än till skam eller stigmatisering (Savage et. al., 2005:96ff; se 

även Lamont, 2002). Devine (2005) genomför en liknande studie med 

djupintervjuer av lärare och doktorer i Storbritannien och USA. Hon menar att även 

i USA, som ofta antas vara ett klasslöst samhälle där ”alla är medelklass”, gör 

människor likaledes distinktioner baserade på klass. De använder klassbegreppet 

för att beskriva och rama in sina erfarenheter och för att förklara sin livsstil och sina 

värderingar. En skillnad mellan brittiska och amerikanska respondenter var 

emellertid att de brittiska hade svårare att explicit beskriva sig själva i 

medelklasstermer på grund av de negativa konnotationer av snobberi, konformism 

och känsla av överlägsenhet som de tillskriver begreppet. Amerikanska 

respondenter hade däremot inga problem att beskriva sig själva som medelklass. 

Studien visar också att dessa läkare och lärare använder sitt ekonomiska och sociala 

kapital för att reproducera sina fördelar till nästa generation genom att hjälpa sina 

barn mot bättre utbildning och arbetsmöjligheter (Devine, 2005:141ff, 146ff). Sayer 

(2005) menar att det till och med finns en normativ dimension i klassdistinktioner, 

olika standarder för vad som är av värde, vad som bör tillerkännas aktning och hur 
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ett liv bör levas. Klasstillhörighet påverkar hur man utvärderar sig själv och andra, 

om man känner skam eller stolthet, avund eller förnöjsamhet, och så vidare (Sayer, 

2005:6ff, 22ff). Denna typ av studier beskriver hur en socialiseringsmekanism kan 

verka, men dessa ursprungsklasskulturers effekter på saker som människors 

framtida politiska orientering är inte studerat i någon högre utsträckning. Detta är 

inte särskilt överraskande med tanke på både de teoretiska och metodologiska 

svårigheter som finns. Att korrekt begreppsliggöra och därefter tillförlitligt mäta 

effekterna av en sådan i-världen-varo, för att låna en term av Heidegger (Heidegger, 

1981/1927), görs inte i en handvändning och faller lätt offer för invändningar. Vi 

måste emellertid komma ihåg att vi här talar om kausala mekanismer vilket i 

grunden är en teoretisk verksamhet och därmed inte något som kan beläggas med 

hjälp av statistiska metoder (Gujarati & Porter, 2009:17). Denna studie gör en sådan 

kausal tolkning för att förklara det potentiella sambandet mellan socialt ursprung 

och politisk orientering. Detaljerna kring denna koppling kräver mer kvalitativa 

metoder för att handfast kunna beläggas, men denna diskussion skjuts upp till den 

avslutande delen av uppsatsen. 

2.2.3 Distinktion utan skillnad? 

Skillnaden mellan rationalitet och socialisering är alltså att preferenser i det ena 

fallet formas av överväganden om det ekonomiskt mest fördelaktiga, medan de i 

det andra fallet formas av att man identifierar sig med en grupp. Det kan emellertid 

vara på det sättet att även rationalitet är en form av socialisering, en där man 

införlivas i ett sätt att tänka där instrumentella-ekonomiska intressen (medel) 

värderas över substantiella värden (mål). MacIntyre (1988) menar att alla former av 

anspråk på rationalitet är avhängigt en social ordning vari sådana anspråk kan 

utvärderas. Att uttrycka preferenser baserat på materiella intressen är exempelvis 

uttryck för en ordning där det goda livet för en människa i en gemenskap har ersatts 

av en ordning där individer självständigt söker maximera sin nytta genom 

förhandling och manipulation (MacIntyre, 1988:338ff). Just denna skillnad 

representeras väldigt bra i skillnaden mellan Downs (1957) syn på politikens 

funktionssätt som vi såg ovan, och exempelvis Aristoteles syn på vad politik är3. 

MacIntyre talar om att människor alltid befinner sig inom, och tar sin utgångspunkt 

i, traditioner. Dessa definierar han som ett argument utsträckt i tiden bestående av 

överenskommelser som definieras och omdefinieras genom både externa och 

interna tryck (MacIntyre, 1988:12). Enligt MacIntyre borde man emellertid inte 

betrakta traditionsbundenheten som ett avfärdande av rationalitet, eller som att 

sanning är perspektivbundet och att traditioner därmed är komplementära 

perspektiv på samma sak, där varje perspektiv är lika sant som något annat 

(ibid.:352). Ett synsätt som MacIntyres har mycket som talar för sig och att kalla 

en identitetsbaserad politisk orientering för irrationell vore att gå för långt. Inom 

beteendeekonomin har man börjat ta i beaktande människors faktiska beteende 

istället för att utgå från idealiserade modeller, alltså hur människor faktiskt fattar 

                                                                                                                                                         

 
3 I första delen av bok ett i Politiken säger Aristoteles följande: ”Every state is a community of some kind, and 

every community is established with a view to some good; for mankind always act in order to obtain that which 

they think is good. But, if all communities aim at some good, the state or political community, which is the 

highest of all… aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good” (Aristoteles, 300-t f.kr. 

Politics, bok 1:1, s. 4).  
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beslut istället för hur en ekonomisk teori menar att de fattar beslut (se exempelvis 

Thaler & Mullainathan, 2008; DellaVigna, 2009). Det är emellertid inom detta fält 

fortfarande den ekonomiska vetenskapens idé om rationalitet som råder. Att 

människor påverkas av sociala normer och hur saker och ting inramas tas i 

beaktande, men ses ofta som ett avsteg från ett önskvärt, rationellt beteende och 

inte sällan som irrationellt. Vi bör i fortsättningen hålla en tydlig distinktion mellan 

ekonomisk/instrumentell rationalitet å ena sidan, och vad som kan kallas ”social 

rationalitet” å den andra. Man kan säga att efterföljande av sociala normer är 

rationellt om man med detta menar att sociala regler, praktiker och institutioner gör 

handlingar begripliga, att de får sin mening först i en social kontext (se Hollis, 

2002:157ff). En tillämpning av denna typ av tankegång är March och Olsens (2011) 

så kallade lämplighetslogik (logic of appropriateness) där handling tolkas som ett 

uppfyllande av de skyldigheter en social tillhörighet innebär. Varje roll eller 

identitet kommer med vissa regler för hur man bör bete sig, något som kommer 

uppfattas av innehavaren som naturligt, rätt och legitimt (March & Olsen, 

2011:479). En handlings lämplighet härleds därtill inte ur en uppfattning om dess 

förväntade konsekvenser, och även om handling alltid innefattar ett reflekterande 

övervägande, är det andra bevekelsegrunder än konsekvensanalys som ligger 

bakom. Likt MacIntyre menar March och Olsen att lämplighet i handling och tanke 

inte bör betraktas som en uppfattning om vad som är socialt förväntat av en person, 

även om det också är ett element. Det är istället en förståelse av att en identitet eller 

roll består av dessa regler. Ett misslyckande i att uppfylla reglerna för vad som är 

lämpligt för en förtroendevald att göra, exempelvis, innebär att man inte längre har 

fog för att betrakta sig själv som innehavare av denna roll (ibid.:480f). På samma 

sätt innebär regelbrytande drag i schack inte att man spelar spelet dåligt, det innebär 

att man inte spelar spelet över huvud taget.  

     Ett exempel på hur rationell handling består i att uppfylla de normer eller regler 

som gör saker begripliga kan vara följande. I en politisk debatt är det kutym att inte 

avbryta och låta varandra tala till punkt, man får inte skrika eller brusa upp, en 

procedur finns för i vilken ordning man talar, ofta finns en specifik plats där debatter 

hålls, och så vidare. Detta uppfattas som rätt och naturligt, men är förstås inte en 

självklarhet. Om en situation uppstår där dessa normer och regler inte följs, kommer 

situationen inte uppfattas som en politisk debatt eftersom de konstitutiva reglerna 

och normerna för denna aktivitet är brutna, ett påstående blir inte heller ett politiskt 

inlägg i debatten i fråga, utan endast ett påstående. Således, för att ens handlingar 

(eller yttranden i det här fallet) alls ska kunna vara politiska inlägg, och för att man 

alls ska kunna hålla något som kan kallas för politiska debatter, måste man följa de 

konstitutiva normer och regler som finns för denna aktivitet. Ett annat exempel kan 

vara hur hälsningar möjliggörs. Även här finns det kulturspecifika normer att följa, 

ofta ingår någon form av kroppsberöring (ett handslag exempelvis), antydningar 

om när hälsningen skall genomföras, hur långt ifrån varandra man bör stå, och så 

vidare. Dessutom bestämmer relationen till motparten, samt om motparten är ung 

eller gammal, nära eller långt borta, huruvida en kram, nickning, eller något annat 

är att föredra. Dessa exempel försöker visa hur våra handlingar måste följa vissa 

konventioner, regler och normer för att alls kunna vara ett fall av ”politisk debatt”, 

eller ”hälsning”. Rationalitet består i att kunna genomföra handlingar på detta sätt 

och att en avsaknad av regler och normer skulle innebära att handlingar skulle vara 

oförståeliga. Det är inte oviktigt att dessa bakgrundspraktiker som möjliggör 

meningsfull interaktion har sin grund i inlärda vanor och seder, inte i mentala 

representationer, och således verkar genom vår praktiska (till skillnad från 
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kognitiva) förmåga att orientera oss i världen (se Heidegger, 1981/1927). Framgång 

i detta förfarande konstituerar en form av rationalitet. I sanning, ett tillräckligt stort 

misslyckande i att följa dessa praktiker korrekt skulle av omgivningen tolkas som 

en form av irrationalitet, på gränsen till dårskap.     

     Det är alltså inte självklart att rationalitet kan hållas isär från socialisering. De 

olika mekanismerna benämns fortsättningsvis ändock som rationalitet kontra 

socialisering då detta är de gängse benämningarna. Det är förstås även en empirisk 

fråga vilken av mekanismerna som är att föredra.  

2.2.4 Social rörlighet 

Om man vill fälla avgörandet mellan rationalitet och socialisering har man 

verkligen en svår uppgift framför sig, inte minst eftersom det kan vara svårt att se 

vilken av mekanismerna som är i spel. Man kan exempelvis argumentera för att 

även ett skifte i preferenser kan reflektera socialisering, men från en annan kontext, 

och alltså inte alls reflekterar ett rationellt övervägande av sin situation. Då studiens 

ansats är att undersöka hur socialt ursprung påverkar vänster-högerorientering kan 

man emellertid undersöka huruvida denna orientering följer med upp, eller ned, i 

klasschemat. Man kan även testa på vilket sätt anpassningen till en ny situation sker. 

Denna tanke har testats av Nieuwbeerta et al. (2000) som undersökte om socialt 

rörliga personer var mer lika orörliga personer i ursprungsklassen (föräldrarnas 

klass) eller destinationsklassen vad gäller partiidentifikation. De fann stöd för 

hypotesen att socialt ursprung spelar en stor roll för preferenser  

 
”... since the culture of one's origin class is likely to be particularly important in early 

political socialization. However, the older people are, the more distant is their primary 

socialization in their class and, conversely, older respondents will in general have had 

a longer period in their class of destination” (Nieuwbeerta et al., 2000:329).  
 

Denna gradvisa förändring kallar de för ackultureringsmodellen. Ackultureringen 

verkar dessutom vara oberoende av om man rör sig upp eller ner i klasschemat, 

samt av destinationsklassens demografiska identitet (ibid; Weakliem, 1992; de 

Graaf et al., 1995). Med andra ord, det verkar inte spela någon roll hur ”flödena” in 

i och ut ur klasserna ser ut när det gäller effekten på politisk orientering. Detta är 

något som stämmer överens med Blaus (1956) perspektiv som presenterades ovan. 

Sociala nätverk förändras långsamt samtidigt som sociala kontakter med ens 

ursprung inte försvinner bara för att man byter klasstillhörighet. Kan man tänka sig 

en mer ekonomisk-instrumentell förklaring till detta? Goldthorpe (1980) och 

Clifford & Heath (1993) talar om ett fenomen som kallas countermobility vilket 

innebär att personer från högre positioner i klasschemat hyser förhoppningar om att 

återvända till denna position om de har rört sig nedåt, medan samma fenomen inte 

inträffar för dem som rör sig uppåt. Det finns emellertid en annan tolkning av detta 

som inte ser det som ett övervägande av intressen, utan snarare som en form av 

socialisering. Man kan nämligen argumentera för att fragmenteringen hos en klass 

påverkar dess socialiserande effekter, något som kommer få effekt för 

arbetarursprung, men inte lika mycket för ursprung såsom högre tjänstemän. Valet 

av klasschema i ens analyser kommer härvidlag ha stor påverkan och om det är för 

restriktivt kan socialiseringseffekter inte uppskattas korrekt. Andra sidan av myntet 

är förstås att ett alltför detaljerat klasschema kan göra yrkeskategorier som 
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egentligen tillhör samma klass till enskilda klasser och därmed snedvrida resultaten 

på samma sätt. Här måste man vara försiktig och försöka välja det klasschema som 

är det mest ändamålsenliga för studiens frågeställning. I analysen behandlas 

förutom fragmentisering ytterligare tolkningsmöjligheter av fenomenet. 

     Berglund & Oskarson (2010) genomför en studie av ursprungs- och 

destinationsklassers inverkan på politisk orientering, men med en mindre 

sofistikerad modell som inte tar i beaktande ackulturering eller ”vilket håll” man 

rör sig i hierarkin. Däremot kommer de fram till att klassursprung verkar ha en stor 

betydelse för ideologisk orientering. Problemet med denna undersökning är att de 

använder sig av OLS-regression för att uppskatta ursprungs- och 

destinationsklassernas relativa betydelse för vänster-högerorientering, samtidigt 

som en uppsättning kontrollvariabler introduceras gradvis (ibid.:191). Förutom det 

välkända problemet med att ta i beaktande ett för stort antal variabler i samma 

modell, kan inte en linjär OLS-regression separera effekter av ursprung från effekter 

av destination, i synnerhet inte om analysenheterna är socialt orörliga och på så sätt 

innehar samma ursprungs- som destinationsklass. I uppsatsens metodologidel 

avhandlas i mer detalj varför man måste använda sig av en ickelinjär diagonal 

referensmodell för att korrekt uppskatta dessa effekter. Litteraturen kring social 

rörlighet är hjälpsam för studiens syften, men det finns ett antal kunskapsluckor 

som skulle kunna täppas igen. För det första finns det ett antal hypoteser som 

presenteras nedan som inte har blivit testade tidigare, för det andra finns det ingen 

ambition i de tidigare studierna att utveckla en mer generell teori kring socialt 

ursprung och politisk orientering. Den utförliga diskussion som förts ovan återfinns 

inte i dessa studier och är en god hjälp när resultaten för undersökningen tolkas i 

uppsatsens analysdel. 

     För att göra diskussionen om rationalitet och socialisering lättare att förstå visar 

Figur 2 de tänkbara kombinationer som finns av de två kausala mekanismerna å ena 

sidan, och vilken klass respondenterna liknar mest å den andra. De fyra alternativ 

som beskrivs här visar vilka tolkningsmöjligheter som finns när resultaten 

analyseras. Det är dock som sagt viktigt att komma ihåg att distinktionen mellan 

socialisering och rationalitet möjligtvis inte är meningsfull.  

 

Figur 2: Olika kombinationer av kausal mekanism och vilken klass socialt rörliga personer tar efter. 

 

Socialisering (Instrumentell) Rationalitet 

Ursprung  

Människor socialiseras in i ett sätt att vara 

och tänka som de sedermera inte släpper 

taget om.   

Människor hoppas eller tror att de 

kommer återvända till sin ursprungsklass 

och behåller därmed sina 

ursprungspreferenser.    

Destination  

Människor kan gradvis socialiseras till 

nya tankesätt och praktiker när de utsätts 

för nya miljöer.  

Människor kalkylerar fram vilka 

preferenser som kommer att maximera 

deras nytta. 
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2.3 Hypoteser 

Baserat på den tidigare forskning och teori som nu har presenterats är det dags att 

formulera de hypoteser som testas i studien. I metodologidelen omformuleras dessa 

hypoteser till olika modeller, det är även där som variabler och operationaliseringar 

behandlas. Alla modeller jämförs med en baslinjemodell som inte antar några extra 

rörlighetseffekter eller asymmetriska ursprungseffekter. Alla hypoteser testas för 

båda åren i fråga, år 2014 och år 1990, för att därigenom kunna dra slutsatser om 

eventuella förändringar över tid. De frågeställningar som presenterades ovan har 

här konkretiserats till ett antal hypoteser, och beroende av hur resultaten ser ut 

ämnas en mer generell teori skisseras, vilken är menad att utgöra svaret på 

frågeställningarna. 

     Genomgående söker vi socialiseringens och ursprungets effekter på höger-

vänster preferenser, och hypoteserna är utformade för att se under vilka 

förutsättningar ursprunget kan sägas vara den primära källan till höger-

vänsterorientering. Men detta innebär inte att rationalitet kan ignoreras. Enligt 

Downs (1957) och rational choiceskolan borde vi se att destinationsklasserna 

genomgående bestämmer politiska preferenser, men för att verkligen testa en 

egenintressemodell formuleras en hypotes som utgår från att uppåtgående rörlighet 

kombinerat med hög inkomst påverkar ursprungs- och destinationsklassernas 

betydelse. Man kan även tänka sig att extrema positioner på arbetsmarknaden kan 

ha en effekt som mer överensstämmer med en egenintressemodell (Owens & 

Pedulla, 2014) då (ett stort) inkomstbortfall kan öka preferenser för omfördelning. 

Detta kan ses som att principfasthet har ett pris och därmed inte bestäms av identitet 

i den utsträckning ett socialiseringsperspektiv gör gällande. En andra hypotes 

formuleras därmed, där nedåtgående rörlighet tillsammans med låg inkomst antas 

påverka ursprungs- och destinationsklassernas betydelse. Dessa två första 

hypoteser borde minimera ursprungsklassernas betydelse om egenintressemodellen 

stämmer. Den första kommer innebära att analysenheterna närmar sig 

destinationsklassens högre sannolikhet för att identifiera sig som höger, och den 

andra hypotesen kommer innebära att de närmar sig destinationsklassens högre 

sannolikhet att identifiera sig som vänster. 

     En tredje hypotes kretsar kring betydelsen av ursprungs- och destinationsklass 

för uppåt- och nedåtgående social rörlighet. Enligt denna kommer nedåtgående 

rörlighet innebära att ursprungsklassen är av större betydelse än 

destinationsklassen, antingen på grund av att det finns en vilja eller förväntan att 

återvända uppåt och att man därmed fortfarande identifierar sig med denna 

(rationalitet), eller att socialiserande effekter är mer framträdande för klasser högre 

upp i klasschemat (socialisering). Uppåtgående rörlighet innebär däremot en 

motsatt effekt och därmed att ursprungsklassens betydelse minskar.  

     En fjärde och en femte hypotes är variationer på den tredje. Den fjärde innebär 

att det fortfarande finns något man kan kalla för ”arbetarklasstolthet” och därmed 

att rörlighet uppåt i klasschemat från just arbetarhem ökar ursprungsklassens 

betydelse. Omvänt antar den femte hypotesen att det finns en ursprungseffekt även 

för de som har rört sig nedåt från toppen av klasschemat, där tanken är att det finns 

liknande effekter som i hypotes 3, och dels en ytterligare effekt av att ha legat just 

i toppen. Även här är tanken att ursprungets betydelse är stor. 

     En sjätte och en sjunde hypotes testar effekten av ackulturering. Ackulturering 

innebär att ju längre tid man har spenderat i en ny klass, desto mer kommer man 
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likna denna klass vad gäller preferenser. Omvänt gäller att ju kortare tid man 

spenderat i denna nya klass, desto mer kommer man likna sin gamla klass. Den 

sjätte hypotesen är därför att ursprungsklass är av större betydelse än 

destinationsklass för personer under 30 år. Den sjunde hypotesen förutsätter att 

ursprungseffekten för personer under 30 som därutöver rört sig nedåt från en 

topposition i klasschemat är ännu större i hypotes 6. Hypoteserna som testas är 

alltså följande: 

 

(1) Uppåtgående rörlighet tillsammans med hög inkomst ökar likheten med 

destinationsklassen. 

 

(2) Nedåtgående rörlighet tillsammans med låg inkomst ökar sannolikheten att 

likna destinationsklassen.  

 

(3) Uppåtgående rörlighet minskar ursprungklassens betydelse medan nedåtgående 

rörlighet ökar den. 

 

(4) Om man kommer från arbetarhem har detta ursprung fortfarande en stark 

påverkan på ens politiska preferenser. 

 

(5) Om man kommer från toppen av klasschemat har detta ursprung fortfarande en 

stark påverkan på ens politiska preferenser. 

 

(6) Ursprungsklassens betydelse är högre för yngre personer (under 30 år). 

 

(7) Nedåtgående rörliga personer från toppen av klasschemat som är under 30 år 

behöver längre tid än andra för att anpassa sig till en ny klass politiska 

preferenser.  
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3 Metodologi 

3.1 Forskningsdesign 

I detta avsnitt redogörs för hur frågeställningen kan besvaras på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt. Studiens mål är att uppskatta till vilken grad 

ursprungsklass påverkar höger-vänsterorientering, alltså preferenser som har att 

göra med social rättvisa, statlig inblandning i ekonomin, omfördelningsfrågor och 

så vidare. Undersökningen reflekterar dessutom över de kausala mekanismer som 

kan tänkas förklara resultatet. Med andra ord prövar studien om det föreligger ett 

orsakssamband (Esaiasson et al., 2012:66ff). Studien hyser inga som helst 

föreställningar om att detta samband är perfekt eller gällande för alla analysenheter, 

den sociala världen är som bekant multikausal (ibid.). De problem med statistisk 

analys som brukar tas upp, nämligen tidsföljd mellan variabler och kontroll av andra 

variabler, behandlas noga. Tidsföljd är från början inte ett problem, då preferenser 

inte kan orsaka vart man kommer ifrån. Frågan om kontrollvariabler diskuteras mer 

utförligt nedan. 

     För att belägga sambandet mellan socialt ursprung och höger-vänsterorientering 

krävs relevanta jämförelsepunkter, vilka värderingar råder egentligen i de olika 

klasser som undersöks? På vilket sätt skiljer de sig åt? Hur kan man avgöra om 

preferenser kommer från rationella överväganden eller socialisering? Alla dessa 

frågor kan man besvara genom att undersöka socialt rörliga personer och se i vilken 

mån deras preferenser överensstämmer mer med ursprungsklass, eller 

destinationsklass. Ursprungs- och destinationsklassernas typiska preferenser 

definieras som de preferenser som innehas av stabila (orörliga) medlemmar i 

klasserna, ty som Sorokin anmärkte för nästan 60 år sedan:  

 
”If we want to know the characteristic attitudes of a farmer, we do not go to a man 

who has been a farmer for a few months, but we go to one who is a farmer for life. On 

the other hand, take a man of any occupation who has followed it for a lifetime... he 

will necessarily exhibit the narrow-mindedness, idiosyncrasies, and l’esprit de corps 

of his social status more conspicuously than a man who has passed through several 

different positions” (Sorokin, 1959:509f).  

 

Längre ned behandlas modellen som används för att besvara frågeställningen mer i 

detalj. Innan vi kommer så långt redovisas några vetenskapsteoretiska 

överväganden. Därefter följer en operationalisering av de teoretiska begrepp 

studien använder och en diskussion om studiens validitet. Slutligen redovisas 

Sobels diagonala referensmodell.  
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3.2 Några vetenskapsteoretiska synpunkter 

 

Fördelen med statistisk analys, om undersökningen genomförs korrekt, är att 

resultaten kan generaliseras till en större population (John, 2010:268). Det är 

emellertid inte fråga om en ”naiv empirism” där teori antas vara onödig eller 

sekundär. Som redan har slagits fast är det en tolkande verksamhet att fastställa 

vilka kausala mekanismer som verkar och hur de verkar. Detta innebär emellertid 

inte att denna tolkning är oberoende av empiri, resultatet i en undersökning kommer 

göra vissa tolkningar mer rimliga, något som hela tiden hålls i åtanke under 

analysens gång. Tolkningar vägleds dessutom av redan etablerad teoribildning på 

området, något som redogjordes för ovan. Således, trots att statistiska 

undersökningar vilar på korrelation och induktion, är det inte studiens avsikt att 

nöja sig med att hitta en samvarians (se Hollis, 2002:45). Empirismens försök att 

upphäva skillnaden mellan ”verkar” och ”är” genom att presentera en idé om hur 

vår perception tar emot råa, otolkade fakta vilka leder till generella lagar är inte ens 

i linje med en naturvetenskaplig metodologi. Ofta ökar denna metodologi avståndet 

mellan ”verkar” och ”är”, den är tillika aldrig oberoende av teori (se MacIntyre, 

1981:80f). Teori och empiri befinner sig med andra ord i ett ömsesidigt beroende. 

De generaliseringar det är fråga om i studien är följaktligen inte beroende av en 

induktiv logik allenast. Därutöver, om det som ”är” antas vara uteslutande det som 

kan uppfattas/observeras måste verkligheten bestå av atomistiska händelser. Saker 

som relationer, bakgrundspraktiker och icke-observerbara strukturer kan inte 

observeras, och kan därmed inte heller sägas existera. Den här typen av 

reduktionistisk ontologi är det antagligen få som håller med om idag.  

     Vi har även slagit fast att den sociala världen är multikausal, något som innebär 

att det är lika fel att tala om en mekanisk eller lagbunden effekt mellan socialt 

ursprung och politisk höger-vänsterorientering. Teoribundenheten och 

multikausaliteten är anledningarna till att man talar om mekanismer istället för 

lagar, och därmed även (del)förklaringar ex post istället för förutsägelser ex ante4. 

Mer om detta följer nedan. Den redovisade teorin har i vilket fall som helst givit 

oss en anledning att undersöka vissa typer av förutsättningar, under vilka det sociala 

ursprunget kan tänkas ha en effekt. Där framkom nämligen tydliga idéer om hur 

människor fungerar, och även om generella slutsatser är avhängiga dessa idéer, kan 

materialet både förkasta idéerna om hur människor fungerar, och omintetgöra alla 

förhoppningar om generella slutsatser.  

3.2.1 Hermeneutik och statistik 

Det är således inte mindre än en teori om vad människan är som vägleder studiens 

slutledningar. De idéer om människan som framkommit är inte ämnade att förneka 

komplexiteten i mänskligt beteende, endast att påpeka att det finns identifierbara 

                                                                                                                                                         

 
4 Att mänskligt beteende inte är lagbundet innebär att man inte kan definiera tillräckliga eller nödvändiga villkor 

för en viss attityd eller en handling. Specifika handlingar och attityder kan förklaras och mönster kan identifieras, 

men inte härledas till en generell lag.      
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regelbundenheter och att attityder och handlingar inte är obetingade eller 

slumpmässiga. Det finns anledningar till att dessa är som de är, något som har sin 

grund i, i vårt fall, klasspositioner och klassidentitet5. Studien följer inte det vanliga 

mönstret för kvantitativ analys eftersom den utgår från en form av ontologisk 

holism. Det är en vanlig åsikt inom samhällsvetenskapen att kvantitativa, statistiska 

studier kräver ett utifrån-perspektiv och därmed är dömt till ytliga förståelser av 

sina analysobjekt, medan kvalitativa studier kräver ett inifrån-perspektiv för att 

förstå analysobjektens livsvärld och de meningsstrukturer som finns där, men 

samtidigt inte kan nå generella slutsatser. Även om denna synpunkt i vissa 

avseenden är korrekt, är det en kvarleva från den naiva empirismen att hävda att 

statistik endast kan ge ytliga förståelser. Endast utifrån en atomistisk ontologi där 

alla former av icke-observerbara entiteter och relationer exkluderas kan man säga 

att statistik och stora datamängder endast kan hantera regelbundenheter i ett 

material. Det är troligt att en god teoretisk grund även kan ge statistiska analyser 

insyn i livsvärldar och meningsstrukturer, låt vara indirekt. Eftersom de utgör 

grunden för att beteende kan vara begripligt och meningsfullt uppvisar även dessa 

regelbundenheter, och en god förståelse av detta bidrar med kunskap om dessa 

livsvärldar.  

     Som sagt, den allmänt rådande åsikten om diametralt motsatta vetenskapliga 

perspektiv, ofta benämnda positivism och hermeneutik (se Lundquist, 1993:40ff), 

utmanas en aning i denna studie. Føllesdal (1979) beskriver hermeneutik som 

endast en version av den hypotetisk-deduktiva metoden som utmärker 

naturvetenskapen. Den hypotetisk-deduktiva modellen formulerar hypoteser och 

härleder från dessa konsekvenser vilka ska överensstämma med vår erfarenhet och 

med andra delar av vår föreställningsvärld. Hermeneutik är denna metod tillämpat 

på människors handlingar och föreställningar. Hermeneutiska tolkningar kan i 

själva verket betraktas som hypoteser vilka implicerar ett antal konsekvenser. Dessa 

konsekvenser bör återfinnas i en text eller socialt fenomen för att tolkningen skall 

anses bekräftad. Annorlunda uttryckt, för att erhålla stöd bör hypotesen passa datan, 

den bör även kunna redogöra för data som inte finns med i det direkta urvalet, och 

den bör vara enklare än andra hypoteser som också passar datan (Føllesdal, 

1979:320ff). King, Keohane och Verba (1994) menar på samma sätt att det oavsett 

alla skillnader finns en gemensam slutledningslogik som all forskning bör rätta sig 

efter. Det är helt enkelt en fråga om en universell, vetenskaplig metod (King et. al., 

1994:7ff).  

     För att sammanfatta detta avsnitt: det är utifrån en ontologisk holism, vilken är 

typisk för hermeneutiken, som denna studie drar sina hypoteser. Dessa kommer 

implicera ett antal konsekvenser, men istället för att testa om dessa överensstämmer 

med våra observationer i exempelvis intervjuer, används en stor datamängd och 

statistisk metod. Tanken är att även holistiska formationer innehar kausala krafter i 

form av att begripliggöra saker för människor, något som bör kunna speglas i ett 

större material. Frågan om en utomstående observatör kan ta till sig denna mening 

är förstås fortfarande ett svårt problem, men det bör här förtydligas att den närmare 

specificeringen av meningsstrukturer inte görs i denna studien. Snarare görs ett 

antagande om att de finns i det teoretiska ramverket.             

                                                                                                                                                         

 
5 Somliga skulle hävda, med fog, att all form av förklarande teori har en idé om vad en människa är. Jag vill här 

endast framhäva skillnaden mellan användandet av mer eller mindre användbara fiktioner, likt rational choice 

skolans aktör, och beskrivningar av hur världen faktiskt är beskaffad, vilket jag är ute efter. 
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3.2.2 Mening och kausalitet 

Man kan alltså säga att skillnaden mellan att ”förstå genom mening” och 

att ”förklara genom orsaker” i mångt och mycket är en skenbar motsättning. 

Handling är inte primärt fysiska beteenden orsakade av mentala sinnestillstånd, 

handlingar motiveras av en mening, av vad de innebär. Denna mening är emellertid 

inte uteslutande subjektiv eftersom det finns regler och normer som genererar den. 

En aktörs intentioner har sitt ursprung i denna mening, och att meningar därmed 

kan vara orsaker (eller utgöra en kausal mekanism som förklarar mönster i större 

material) verkar inte längre särskilt främmande. Kausalitet förstås dock ofta på ett 

sätt som tycks utesluta mening som orsak. (1) En humesk empirist skulle säga att 

kausalitet består i att en händelse A följs av en händelse B. (2) Det sägs också att 

kausalitet inte kan föreligga vid intentioner som leder till handling, eftersom 

kausala relationer gäller mellan händelser, och därtill inte är så uppenbara för 

aktören som deras egna intentioner faktiskt är (se Davidson, 1963:693ff). (3) 

Mening har här även definierats som liggandes ”utanför” människan i de praktiker 

som omger henne vilket innebär att orsaken till höger-vänsterorientering förutom 

att inte vara fysisk, huvudsakligen inte ens är ett mentalt tillstånd. (4) Dessutom, 

som vi redan sett ovan, finns det inte något lagbundet i mänskligt beteende.  

     Vad kan det då betyda att mening är en orsak? Heidegger (1977) säger följande 

angående hur en orsak bör förstås, här med en ceremoniell bägare som exempel:  
 

”[The cause] is that which in advance confines the chalice within the realm of 

consecration and bestowal. Through this the chalice is circumscribed as sacrificial 

vessel. Circumscribing gives bounds to the thing. With the bounds the thing does not 

stop; rather from out of them it begins to be what, after production, it will be” 

(Heidegger, 1977:8). 

 

Bägaren skapades för att användas i en specifik form av, antagligen kristen, 

aktivitet, och det är just denna specifika kontext som definierar bägaren och därmed 

kan sägas vara dess orsak. Den kristna ritualen gör saker och ting till vad de är 

eftersom den ceremoniella bägaren inte bara hade varit en vanlig bägare förutan 

denna kontext, den hade inte skapats över huvud taget. Detta besvarar farhåga (3), 

men resten då? Ovan talade vi om kausala mekanismer istället för lagar, men hur 

kan dessa hjälpa oss reda ut (1), (2) och (4)? 

     Hedström och Ylikoski (2010) menar att en kausal mekanism verkar genom 

sannolikhet snarare än nödvändighet (Hedström & Ylikoski, 2010:50f). En 

mekanism-baserad teori förklarar saker och ting, men sätter gränser för hur 

kausalitet kan förstås. De behandlar exempelvis rumsligt och tidsligt begränsade 

processer, vilket innebär att kausalitet som regelbundenhet (1) utesluts 

(regelbundenheter bidrar dock med stöd för att en kausal relation är för handen).  

(ibid.:53f). Förklarande, kausala generaliseringar har sitt värde i att kunna fastställa 

kontrafaktiska konsekvenser när orsaken utsätts för ingrepp, samtidigt som ”… the 

causal cogs and wheels…” i en förklaring ådagaläggs. Kausala mekanismer 

besvarar också frågor kring under vilka förutsättningar ett visst förhållande bör 

gälla (ibid.:54). En förståelse av kausalitet som lagbundenhet (4) har inte kunnat 

hålla reda på huruvida en effekt verkligen följer sin orsak, eller om det är tvärtom. 

Inom de flesta vetenskaper finns det inte heller den typen av observerbara 

regelbundenheter som kan föranleda en lagbundenhetstolkning, med mekanism-

baserad kausalitet är det dessutom så att det är regelbundenheter som ska förklaras 

snarare än att själva utgöra förklaringar. Vetenskaplig kunskap ligger i 
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mekanismerna, inte i empiriska generaliseringar (ibid.:55, 61). Dessutom, vad 

gäller (2), en mekanism-baserad förklaring söker beskriva i detalj hur människors 

omgivning formar dem, hur deras handlingar och attityder uppstår, samt hur 

människors handlingar och interaktioner ger upphov till sociala utfall. Mekanismer 

öppnar med andra ord upp orsakssambandets ”svarta låda” för att i detalj kunna 

beskriva hur påverkan sker (ibid.:50f, 59f). Bland annat innebär förklaring genom 

kausal mekanism att icke-observerbara relationer och strukturer kan användas, och 

även om de inte kan erfaras direkt kan de uppfattas i sina konsekvenser. Dessutom, 

likt Heidegger, är vi intresserade av att förstå villkoren för att saker vi observerar 

framstår på det sätt de gör (Heidegger, 1981/1927:29f). Om mening kan ses som en 

kausal mekanism, är det också så att denna kausala mekanism är källan till varför 

saker och ting framstår som lämpliga, önskvärda, och så vidare.    

     Mening har kausal inverkan, men kausalitet bör förstås i bemärkelsen kausal 

mekanism, istället för traditionella förståelser som lagbundenhet eller 

regelbundenhet. Att meningsstrukturer har kausal verkan innebär även att kausalitet 

kan utgå från något som inte är psykologiska eller fysiska händelser eller processer.   

3.3 Operationalisering och data 

Den data som används för att besvara frågeställningen är SOM-institutets årliga 

enkätundersökningar från år 1990 och år 2014. Undersökningarna består av 

enkätsvar från totalt 1582 respektive 6876 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 

16-85 år. Efter att ha exkluderat respondenter som inte har svarat på de frågor som 

utgör studiens variabler återstår 1155 respektive 5053 personer i datamängderna. 

Förutom studiens huvudvariabler innehåller enkätundersökningen en stor mängd 

relevanta variabler varav vissa används för att specificera under vilka 

förutsättningar ursprungs- respektive destinationsklass kan antas vara av störst 

betydelse för analysenheternas höger-vänsterorientering. Resultatet av 

undersökningen kan generaliseras till Sverige som helhet då slumpmässiga urval på 

ett bra sätt representerar större populationer i miniatyr (Esaiasson et. al., 

2012:171f). Valet av just dessa två år kommer av att 2014 års undersökning är den 

senast tillgängliga, och 1990 års undersökning är den tidigaste undersökningen som 

har mer eller mindre likadana frågor som år 2014. Att det är 24 år mellan 

undersökningarna gör jämförelser mer intressanta då det kan ha inträffat stora 

förändringar mellan dessa perioder.  

     Härnäst följer studiens centrala operationaliseringar. För att kunna mäta 

teoretiska begrepp måste de formuleras i operationella, empiriska termer. Inte 

förrän detta är gjort kan vi se om vi faktiskt mäter det vi vill mäta, det vill säga 

huruvida vi har uppnått en god validitet i undersökningen (ibid.:57). 

Undersökningens centrala teoretiska begrepp socialt ursprung eller ursprungsklass 

samt destinationsklass mäter vi genom svaren på följande enkätfråga: ”Om du 

skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av 

nedanstående alternativ stämmer då bäst?” Alternativen är: Arbetarhem, 

Jordbrukarhem, Tjänstemannahem, Högre tjänstemannahem och Företagarhem. 

Den beroende variabeln är höger-vänsterorientering och den operationaliseras helt 

enkelt genom att respondenterna har fått ange vilket politiskt parti de tycker bäst 

om, därefter har en dikotom variabel konstruerats som beskriver om respondenten 
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är orienterad åt vänster eller icke åt vänster. Ett vanligt förfarande när man studerar 

politiska preferenser är att göra ideologisk orientering eller partival till en dikotom 

variabel med kategorierna höger och vänster. Anledningen till detta är att underlätta 

jämförelser mellan länder och över tid (Evans, 2000:407). Detta förfarande har 

använts tidigare i studier rörande social rörlighet och politisk orientering (se 

Nieuwbeerta et al., 2000; Clifford & Heath, 1993). I studien har Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kodats som vänster. Centerpartiet, 

Folkpartiet, Moderaterna och även Annat parti har kodats som icke-vänster. År 2014 

har två nya partier tillkommit, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna, vilka 

har kodats som vänster respektive icke-vänster. Anledningen till att frågan om vilket 

parti respondenterna tycker bäst om har valts för att mäta höger-vänsterorientering, 

istället för en fråga där de har fått uppge vilket parti de röstade på i senaste valet, är 

att en sådan variabel är bättre för att mäta identifikation. Respondenterna har även 

fått uppge ålder och hushållsinkomst vilket omvandlas till variabler i några av 

hypoteserna. De olika kategorier som enkätfrågorna ställer upp, och därmed de 

variabler som konstrueras i analysen, är inte alltid likadana i de båda 

enkätundersökningarna (1990 och 2014). De skillnader som finns redovisas under 

analysens gång, men kommer inte att utgöra några större problem för tolkningen av 

resultaten. 

     Det finns ett antal potentiella problem med att utgå från enkätundersökningar. 

Ett första problem är att svaren består av respondenternas subjektiva föreställningar 

och att dessa inte nödvändigtvis stämmer överens med den objektiva verkligheten. 

Det är emellertid så, att de frågor som ställs, eller snarare svaren som de genererar, 

går att lita på i tämligen hög utsträckning. Som har visats i teoriavsnittet fångar en 

klassisk höger-vänsterorientering människors politiska preferenser och attityder 

ganska bra, inte minst i länder där klassbaserade konfliktlinjer är utmärkande. 

Därmed fungerar en sådan operationalisering väl på ett svenskt material, men 

möjligtvis inte lika bra på andra. På samma sätt kan man lita på människors 

karaktärisering av hushåll, något som inte förefaller vara alltför kontroversiellt när 

kategorierna är så pass åtskilda som de är. Som vi ser är denna klassindelning 

yrkesbaserad, något som redan rättfärdigats i teoriavsnittet. Några farhågor finns 

dock här, fångar verkligen denna femgradiga skala de anställningsrelationer som 

Goldthorpe och andra ser som avgörande? Svaret på den frågan är att trots att 

faktorer som auktoritet och frihet inte explicit framkommer på denna skala, så kan 

man se denna som en kollapsad version av mer utarbetade klasscheman. Den följer 

trots allt samma mönster. Kollapsade versioner av klasscheman förekommer 

tämligen regelbundet (Crompton, 2008:64f; för exempel se Bengtsson & Berglund, 

2010) och det är undersökningens syfte och frågeställning som bör vägleda valet av 

klasschema. Undersöknings validiteten är således hög. Ett annat problem har att 

göra med att respondenter besvarar frågor på ett oreflekterat sätt. En 

urvalspopulation kan mycket väl ange att de anser att rättvisa är ett viktigt värde, 

samtidigt som de inte alls lever sina liv som om de faktiskt tyckte att rättvisa är 

eftersträvansvärt. Denna dissonans mellan teori och praktik kan innebära att en 

undersökning resulterar i snedvridna bilder av verkligheten. Ett liknande problem 

handlar om att respondenter kan påverkas av sociala och kulturella strömningar och 

därmed svarar i överensstämmelse med dessa istället för med deras verkliga 

övertygelser och attityder (som, återigen, kanske reflekterar deras livshållning 

bättre). Dessa problem är viktiga att ha i åtanke, men variablerna som har valts för 

undersökningen faller inte på någon av dessa punkter. Klasstillhörighet är 

exempelvis ett (relativt) objektivt förhållande. Höger-vänsterorientering är därtill 
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inte öppet för tolkning på samma sätt som till exempel begreppet rättvisa, det är 

som bekant bland annat olika uppfattningar om just rättvisa som ligger till grund 

för höger-vänsterorientering.  

3.4 Modell 

För att besvara frågeställningen måste vi ha en modell som jämför rörliga individer 

med orörliga individer i både ursprungs- och destinationsklasserna. Forskningen 

om social rörlighet hade under en lång period svårigheter att separera effekterna av 

destinationsklassen från effekten av rörlighet, men detta löstes av Sobels diagonal 

reference models eller diagonal mobility models (1981; 1985) som gör rörlighet till 

en egen variabel. Rörlighetseffekter blir därmed den effekt som uppkommer efter 

socialiseringseffekterna från ursprungsklass och destinationsklass har beräknats 

(Sobel, 1985:699). Hur klass mäts i undersökningen har redan beskrivits. Social 

rörlighet operationaliseras genom att se hur respondenterna har rört sig i 

klasschemat. Vi får genom detta tillvägagångssätt tre kategorier: Stabila, Uppåt och 

Nedåt. ”Stabila” är de personer som inte har flyttat sig upp eller ned utan istället 

befinner sig på samma nivå som ursprungsklassen. Dessa utgör den primära 

referensgruppen som respondenterna ska jämföras med. Kategorin ”Uppåt” består 

av de som gått från: (1) Arbetarhem till Tjänstemanna-, Jordbrukar-, Högre 

tjänstemanna- eller Företagarhem; (2) Jordbrukarhem till Tjänstemanna-, Högre 

tjänstemanna- eller Företagarhem; (3) Tjänstemannahem till Högre 

tjänstemannahem eller Företagarhem. Kategorin ”Nedåt” består av de som gått från: 

(1) Högre tjänstemannahem till Tjänstemanna-, Jordbrukar-, eller Arbetarhem; (2) 

Tjänstemannahem till Arbetar- eller Jordbrukarhem; (3) Jordbrukarhem till 

Arbetarhem; (4) Företagarhem till Tjänstemanna-, Jordbrukar- eller Arbetarhem. 

Detta åskådliggörs i Tabell 1. Som har gjorts gällande i definitionen och 

operationalisering av klass så bör den sociala rörligheten förstås som en rörelse mot 

mer eller mindre auktoritet, frihet och säkerhet i anställningsrelationer. Men, som 

sagt, föräldrarnas klassposition har även innefattat en sociokulturell uppväxtmiljö 

som har identitetsformerande egenskaper.  

 

Tabell 1: Rörlighetstabell med operationalisering av social rörlighet.     

  Destinationsklass   

Ursprungsklass Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Företagarhem 
Högre 

tjänstemannahem 

Arbetarhem Stabil Upp Upp Upp Upp 

Jordbrukarhem Ned Stabil Upp Upp Upp 

Tjänstemannahem Ned Ned Stabil Upp Upp 

Företagarhem Ned Ned Ned Stabil Upp 

Högre 

tjänstemannahem 

 

Ned Ned Ned Ned Stabil 
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Sobels referensmodell kan förklaras på följande sätt. Om vi ser till citatet ovan av 

Sorokin så tar den diagonala referensmodellen hänsyn till just orörliga medlemmar 

i ursprungs- och destinationsklasser och ger dem rollen som referensgrupp. 

Ursprungs- och destinationsklasserna utgör de referenser som våra analysenheter 

antas socialiseras mot, därefter finns en fristående effekt av rörligheten i sig (Sobel, 

1981:895f), i vårt fall huruvida man rör sig upp eller ned i klasschemat. 

Referensgruppernas typiska höger-vänsterorientering ges av att beräkna orörliga 

medlemmars värden på den beroende variabeln, alltså om de identifierar sig som 

vänster eller icke-vänster. Då den beroende variabeln är binär är det sannolikheten 

att identifiera sig som vänster som tas med i beräkningen. Eftersom utfallet vad 

gäller ideologisk orientering kommer vara en funktion av både ursprung och 

destination tilldelas de olika klasserna viktparametrar som beräknar deras relativa 

betydelse. Dessa parametrar innebär att modellen är icke-linjär. Rörlighetseffekter 

modelleras sedermera separat efter effekten av ursprung och destination. Detta låter 

sig göras genom att den diagonala referensmodellen tillåter att rörlighetsvariabler 

adderas till modellen utan att effekterna av de olika variablerna ”blandas ihop” 

(ibid.:896f). Sobels modell tillåter även att vikterna varierar, exempelvis beroende 

på vilken klass analysenheterna rör sig från, huruvida dessa rör sig upp eller ned i 

klasschemat och så vidare. Man kan även tänka sig att vissa referensgruppers 

socialiserande effekt minskar om det exempelvis råder en hög grad av rörlighet från 

denna grupp. Vi kan alltså se om ursprungs- eller destinationsklassernas 

(potentiellt) relativa betydelse varierar när specifika förutsättningar introduceras i 

modellen (Sobel, 1985).  Men, som Sobel själv slår fast, det är inte självklart att 

dessa mer komplexa modeller är att föredra (Sobel, 1981:897; se även Hendrickx 

et. al., 1993:344f). Studien testar emellertid ett antal hypoteser baserat på att 

vikterna varierar. Nedan beskrivs ett antal modeller som hypoteserna ovan har 

omvandlats till. Formellt kan den diagonala referensmodellen beskrivas såhär: 

 

 Yₛₜ =  wµₛ +  (1 − w)µₜ +  e   (1) 

 

 w +  (1 − w)  =  1    (2) 

 

Den beroende variabeln Yₛₜ  är höger-vänsterorienteringen för rörliga personer 

mellan klasserna s och t. Den beroende variabeln är en funktion av de viktade 

medeltalen för stabila medlemmar i klasserna s och t. µₛ är medelvärdet för stabila 

medlemmar i klass s och µₜ är medelvärdet för stabila medlemmar i klass t, i detta 

fall innebär medelvärdet deras respektive höger-vänsterorientering. Parametrarna w 

och (1-w) är vikter som uppskattar hur mycket rörliga personer liknar stabila 

personer i ursprungsklassen (1-w) kontra destinationsklassen (w). Annorlunda 

uttryckt visar de vilken socialisering som är av störst vikt, den från 

ursprungsklassen eller den från destinationsklassen. Ekvation (2) visar att vikterna 

är begränsade till att variera mellan 0 och 1. Detta innebär att om w = .7 och (1-w) 

därmed är .3, så vet vi att människor i större utsträckning liknar sin destinationsklass 

(w). Om man upptäcker att w är större än .9 bör man fundera på om det inte är en 

rationalitetsmekanism snarare än socialisering som verkar. e är en sammanfattande 

term för andra variabler som kan tänkas påverka höger-vänsterorientering. 

     Många studier inom rörlighetsforskning lider av att kontrollvariabler inte 

inkorporeras och endast beräknar effekterna av ursprungs- och destinationsklass 
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samt rörlighet (Sobel, 1985:700). Eftersom frågeställningen handlar om huruvida 

människor är mer lika sin ursprungsklass eller sin destinationsklass när det gäller 

politisk orientering, använder sig studien av kontrollvariabler endast om dessa 

påverkar vikterna som uppskattar denna likhet. Om vikterna är oförändrade (vilket 

det kommer visa sig att de är) kan kontrollvariablerna exkluderas. Kontrollvariabler 

är endast nödvändiga om det finns teoretiskt rättfärdigade skäl att inkludera dem, 

samt om de kan påverka svaret på frågeställningen. Det finns med andra ord inget 

egenvärde i en uppsjö av kontrollvariabler, ett förfarande som snarare gör resultaten 

svårtolkade. Som Occams rakkniv slår fast finns det emellertid ett egenvärde i en 

så enkel modell som möjligt, förutsatt att den är ändamålsenlig (Gujarati & Porter, 

2009:42). Som sades ovan tillåts emellertid vikterna att variera i modellerna för att 

kunna testa de hypoteser som lagts fram. Att säga att vikterna varierar innebär att 

man lägger till interaktionseffekter av variabler som kan tänkas påverka ursprungs- 

och destinationsklassernas relativa betydelse. Formellt kan dessa 

interaktionseffekter beskrivas såhär: 

 

w =  (p +  pₓ ∙  x)     (3) 

 

Där w fortfarande är de vikter som tilldelas ursprungs- och destinationsklasserna, 

men där p är samma vikt för dessa klasser när de antas variera, och där vi låter x 

vara en sammanfattande term för diverse interagerande variabler. Dessa variabler 

är de som har definierats i hypoteserna, det vill säga uppåt- och nedåtgående 

rörlighet, hushållsinkomst och ålder, samt kombinationer av dessa.  

     I denna studie används ett antal modeller för att testa de olika hypoteser som 

presenterades i teoriavsnittet. Ursprungsklassens betydelse för höger-

vänsterorientering, vilket är studiens huvudfråga, söks genomgående. Modell A 

utgör Sobels enkla modell med konstanta vikter och utan rörlighetseffekter. Detta 

är baslinjemodellen som resten av modellerna på olika sätt divergerar från. Alla 

modeller efter den första låter vikterna variera genom att de interagerar med andra 

variabler utefter de teoretiska hypoteser som formulerades i teoridelen.  Modell B 

testar hypotesen att uppåtgående rörlighet tillsammans med hög inkomst ökar 

likheten med destinationsklassen. Modell C testar idén att nedåtgående rörlighet 

tillsammans med låg inkomst ökar sannolikheten att likna destinationsklassen. 

Modell D testar hypotesen att uppåtgående rörlighet minskar ursprungsklassens 

betydelse medan nedåtgående rörlighet ökar den. Man kan nämligen tänka sig att 

en rörelse till en lägre position kan antingen innebär en förhoppning om att 

återvända uppåt (se exempelvis Clifford & Heath, 1993), eller att socialiserande 

effekter i lägre klasser är mindre.  Modell E testar hypotesen om arbetarklasstolthet 

är ett verkligt fenomen. Modell F tar sig an hypotesen att om man kommer från 

toppen av klasschemat har detta ursprung fortfarande en stark påverkan på ens 

politiska preferenser. Slutligen testar Modell G och Modell H hypoteserna att ju 

yngre man är desto mer betyder ursprungsklassen, respektive att anpassningen till 

en ny klass tar längre tid för personer från toppen av klasschemat. 

     För att testa dessa olika modeller används datahanteringsprogrammet R. I 

paketet gnm (Generalized Nonlinear Models) finns den diagonala referensmodellen 

tillgänglig. Den regressionsmodell som nyttjas här är en binomial logistisk 

regression. Detta då den beroende variabeln är binär som kan anta två värden (1, 0) 

för vänsterorientering respektive icke-vänsterorientering. Som Long (1997) 

beskriver är OLS-regression eller andra linjära regressionsmodeller inte lämpliga 

för att korrekt uppskatta en effekt på en binär beroende variabel. Istället använder 
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man sig med fördel av förväntade sannolikheter (eng. predicted probabilities) där 

man låter de oberoende variablerna variera för att se hur det påverkar sannolikheten 

för, i vårt fall, att identifiera sig som vänster (Long, 1997:60ff). De olika modellerna 

genererar olika parameteruppskattningar, det vill säga, uppskattningar av huruvida 

respondenterna är mer lika sin ursprungs- eller destinationsklass när det gäller 

höger-vänsterorientering. För att se vilken av modellerna som representerar datan 

bäst måste ett val göras mellan modellerna. För detta ändamål begagnas Akaikes 

informationskriterium (AIC) vilket ger ett mått på vilken av modellerna som 

minimerar den informationsförlust som alla statistiska modeller nödvändigtvis 

innebär, ty som George Box sade: ”All models are wrong but some are useful” 

(citerad i Burnham & Anderson, 2004:264). Ett lägre AIC-värde innebär mindre 

informationsförlust och ju fler observationer desto mindre kommer denna förlust 

vara när man uppskattar parametrarna i modellen (ibid.:269). De modeller som får 

ett högre AIC-värde än de andra kan förkastas då dessa är sämre konstruerade och 

tar i beaktande mindre relevant information. AIC är en bra metod när modeller skall 

jämföras då måttet inte bara ger en lättolkad siffra för alla modeller. AIC ger också 

en uppskattning av avståndet mellan datamängdens okända, verkliga parametrar, 

och modellens parametrar, vilket innebär att man maximerar sannolikheten att 

modellens förklarande variabler kan förutsäga värden på den beroende variabeln. 

Det ska emellertid framhävas att AIC inte ger oss ett absolut mått på 

modellpassning motsvarande exempelvis R².  
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4 Resultat 

4.1 Några inledande beskrivningar 

Innan den mer formella analysen redovisas kan det vara av värde att visa hur många 

rörliga och orörliga personer det finns i varje kategori. Det görs i Tabell 2 och 3 för 

år 2014 respektive år 1990. För att visa att jämförelser mellan de båda åren är 

meningsfulla när modellerna redovisas måste dessa siffor beaktas. 

 

Tabell 2: Frekvenser och procent för varje kombination av ursprungs- och destinationsklass (2014).   

                       Destinationsklass   
  

Ursprungsklass Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Företagarhem 
Högre 

tjänstemannahem 
Summa 

Arbetarhem 1562 (31) 30 (.5) 828 (16) 135 (2.7) 154 (3.0) 2709 

Jordbrukarhem 223 (4.4) 99 (2.0) 154 (3.0) 31 (.6) 35 (.7) 542 

Tjänstemannahem 134 (2.7) 11 (.2) 708 (14) 195 (3.9) 51 (1.0) 1099 

Företagarhem 23 (.4) 1 (.0) 99 (2.0) 149 (3.0) 29 (.6) 301 

Högre 

tjänstemannahem 
74 (1.5) 7 (.1) 134 (2.7) 49 (1.0) 138 (2.7) 402 

Summa 2016 148 1923 559 407 5053 

Tabell 3: Frekvenser och procent för varje kombination av ursprungs- och destinationsklass (1990).   

                       Destinationsklass   
  

Ursprungsklass Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem 
Högre 

tjänstemannahem 
Företagarhem Summa 

Arbetarhem 371 (32) 3 (.3) 165 (14) 19 (1.6) 43 (3.7) 601 

Jordbrukarhem 68 (5.9) 29 (2.5) 46 (4.0) 14 (1.2) 16 (1.4) 173 

Tjänstemannahem 33 (2.9) 2 (.2) 94 (8.1) 35 (3.0) 23 (2.0) 187 

Högre 

tjänstemannahem 
5 (2.7) 2 (.2) 13 (1.1) 41 (3.5) 12 (1.0) 73 

Företagarhem 31 (2.7) 1 (.1) 34 (2.9) 22 (1.9) 33 (2.9) 121 

Summa 508 37 352 131 127 1155 
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Framförallt för år 1990 finns det flera celler som visar att vissa siffror nedan rörande 

förväntade sannolikheter bör tolkas försiktigt. Eftersom exempelvis cellen för 

företagarursprung och jordbrukardestination endast utgörs av en person kan 

sannolikheten för denna cell endast beräknas baserat på denna individ.  

     Gemensamt för båda undersökningarna är att en dryg tredjedel definierar sig 

själva som stabila medlemmar i arbetarklassen vilket är den enskilt största gruppen 

för båda åren. Detta visar oss att åtminstone på en nivå av självidentifikation har 

andelen arbetare inte minskat mellan dessa perioder. Arbetarklassens storlek verkar 

med andra ord ha slutat minska efter år 1990 (och möjligtvis tidigare än så). 

Påståenden om att arbetarklassen minskar i storlek får alltså inte stöd av datan. De 

rörlighetsmönster som kan skönjas i tabellerna är även de väldigt snarlika vilket 

innebär att den sociala rörligheten både upp och ned ser mer eller mindre likadan 

ut för båda åren. Vi kan därmed dra slutsatsen att den sociala rörligheten inte ökat 

sedan år 1990. När vi nedan använder oss av den diagonala referensmodellen tillåter 

dessa två slutsatser oss att göra tillförlitliga jämförelser mellan åren. Om 

arbetarklassens storlek skiljts sig mycket åt mellan åren hade exempelvis 

arbetarklasstolthet varit svårt att modellera för att göra resultaten jämförbara. På 

samma sätt kan en högre social rörlighet upp eller ned påverka olika klassers 

socialiserande effekter vilket hade gjort även social rörlighet svårt att modellera.  

     För båda åren är det en form av rörlighet som dominerar, nämligen den som går 

från arbetarhem till tjänstemannahem, 16 procent år 2014 och 14 procent år 1990 

har rört sig på detta sätt. Detta reflekterar förstås servicesektorns ökade storlek samt 

Sveriges stora offentliga sektor. De stabila medlemmarna i tjänstemannaklassen 

indikerar samma sak. Ökningen av dessa stabila medlemmar från 8.1 procent år 

1990 till 14 procent år 2014, tillsammans med faktumet att rörligheten från 

arbetarklass till tjänstemannaklass är det enskilt största rörlighetsmönstret, visar att 

detta är den enda klass som växer i någon vidare bemärkelse medan de andra 

klasserna ligger på mer eller mindre samma siffror.  

     Dessa resultat är viktiga att ha i åtanke när vi nu går vidare för att beräkna 

effekterna av ursprungs- och destinationsklass på politisk orientering. Först och 

främst redovisas resultaten för år 2014, och därefter för år 1990. 

4.2 Resultat för år 2014 

För att göra den diagonala referensmodellen mer förståelig måste vi se hur 

referensgruppernas vänsterorientering ser ut. För detta ändamål har en 

rörlighetstabell (Tabell 4) konstruerats för att se hur sannolikheten att vara 

vänsterorienterad ser ut för alla former av rörlighet i klasschemat. Eftersom den 

beroende variabeln är binär har dessa sannolikheter beräknats genom en logistisk 

regression där olika rörlighetsmönster har specificerats för att få fram sannolikheten 

för vänsterorientering för varje form av rörlighet.  Med andra ord, varje cell i 

tabellen visar sannolikheten att vara vänsterorienterad för en viss kombination av 

ursprungs- och destinationsklass. För att förstå vad de olika klassvikterna innebär 
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måste vi se vad respondenterna socialiseras mot, vilket dessa sannolikheter ska 

representera. Icke att förglömma är att dessa sannolikheter är beräknade oberoende 

av den diagonala referensmodellen vilket innebär att koefficienterna som använts 

för uppskattningarna skiljer sig en aning från hur de hade sett ut i en sådan. 

Anledningen till detta är rent teknisk. Även Clifford och Heath (1993) redovisar 

sina resultat på detta sätt.  

 

Tabell 4: Sannolikhet att identifiera sig som vänster.  

 

  
Destinationsklass 

  

Ursprungsklass Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Företagarhem 
Högre 

tjänstemannahem 

Arbetarhem .63 .55 .47 .38 .31 

Jordbrukarhem .59 .51 .43 .35 .27 

Tjänstemannahem .56 .47 .39 .31 .24 

Företagarhem .52 .43 .35 .28 .22 

Högre 

tjänstemannahem 
.48 .39 .32 .25 .19 

 Notera: Alla siffror visar sannolikhet att identifiera sig som vänster. N=5053. 

 

Den första siffran att lägga märke till är stabila medlemmar i kategorin arbetarhem. 

Sannolikheten för dessa att identifiera sig som vänster är .63 och utgör en indikation 

på det vi gått genom i teoridelen, nämligen den generella förskjutningen till höger 

av väljarbasen. Trots att dessa respondenter är de som är mest troliga att identifiera 

sig som vänster är det en stor minskning jämfört med första halvan av 1900-talet, 

även om en perfekt överensstämmelse mellan klasstillhörighet och 

partiidentifikation aldrig varit förekommande (Oscarsson, 2005:66). Vi kan även 

observera en gradvis nedgång i sannolikheten att identifiera sig som vänster för 

resten av de stabila medlemmarna i klasschemat. En aning överraskande är stabila 

jordbrukares relativt höga sannolikhet att identifiera sig som vänster, .51. Detta 

stämmer emellertid överens med tidigare forskning kring social rörlighet 

(Nieuwbeerta et al., 2000). Det är dessutom så att kategorin jordbrukarhem förutom 

självägande bönder även kan innefatta jordbruksanställda och arrendebönder vilket 

gör att man kan förvänta sig en högre sannolikhet att identifiera sig som vänster.  

     Dessa resultat ger även vid handen att det finns tydliga ursprungseffekter. 

Personer med arbetarursprung som rört sig mot högre tjänstemannahem har .12 

högre sannolikhet att identifiera sig som vänster jämfört med stabila medlemmar i 

denna kategori (.19). Motsatt rörlighet visar på en ännu tydligare ursprungseffekt. 

Personer med ursprung i ett högre tjänstemannahem som rört sig till arbetarhem 

har .15 mindre sannolikhet att identifiera sig som vänster jämfört med stabila 

medlemmar i arbetarhem. För att sammanfatta tabellen kan man säga att alla typer 

av rörlighet gör att man identifierar sig mindre likt de stabila i destinationsklassen, 

men även mindre likt de i destinationsklassen. Det är även tydligt att detta följer ett 

förväntat mönster, rörlighet uppåt genererar mer högerorientering och rörlighet 

nedåt mer vänsterorientering. Vi kan även dra den preliminära slutsatsen att det är 

en socialiseringsmekanism som verkar här då man annars hade sett en tydligare 
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anpassning till destinationsklassen.  

     Dessa resultat är begränsade av två anledningar, vilket gör att vi härnäst 

använder oss av den diagonala referensmodellen. Den första är att vi inte kan 

specificera förutsättningar som på ett mer detaljerat sätt kan låta oss utvärdera 

hypoteserna som presenterats ovan. Den andra är att siffrorna är beräknade i en 

generaliserad linjär modell och således kan vara missvisande. De ger oss emellertid 

en fingervisning av vilka typer av resultat vi kan förvänta oss och visar dessutom 

vilka referenspunkter som finns när klassvikterna beräknas. I Tabell 5 redovisas 

resultaten av den diagonala referensmodellen för alla modellerna. 

 

Tabell 5: Ursprungs- och destinationsvikter och AIC för att utvärdera modellerna. 

  Ursprung Destination Skillnad AIC 

Modell A .28 .72 - 

Modell B .15 .85 - 3.7 

Modell C .23 .77 1.3 

Modell D 
Ned = .36                 

Upp = .20 

Ned = .64                                             

Upp = .80 
- 1.9 

Modell E .43 .57 - .9 

Modell F .23 .77 1.0 

Modell G .55 .45 - 4.9 

Modell H .93 .07 - 5.3 

Notera: Ursprungs- och destinationsvikter uppskattar hur viktig socialiseringen från respektive klass är. AIC 

för modellerna visar avvikelser från modell A:s AIC (6523.5). Lägre AIC indikerar att modellen tar in mer 

relevant information. Den föredragna modellen H är statistiskt signifikant (p < .05). N=5053. 

 

Det är tydligt från AIC-värdena att de flesta modellerna passar datan bättre än 

baslinjemodellen A. En generell slutsats blir härvidlag att förfarandet att variera 

vikterna baserat på ett antal teoribaserade hypoteser är en välgrundat  metod som 

genererar tillförlitliga resultat. Det är dock modellerna G och H som lyckas bäst 

med att representera datan. Modell G lade till en åldersvariabel för att se om yngre 

personer som ännu inte har haft särskilt mycket tid på sig att socialiseras in i en 

destinationsklass liknar sin ursprungsklass mer. Denna hypotes finner både stöd 

med en ursprungsvikt på .55, samtidigt som den dess AIC-värde är 4.9 mindre än 

baslinjemodellen. Modell H utgör hypotesen att denna ålderseffekt är mer 

utmärkande för de som rör sig nedåt från toppen av klasschemat. Med en 

ursprungsvikt på .93 får denna hypotes ett tämligen överväldigande stöd. Detta är 

även den hypotes som har det lägsta AIC-värdet av modellerna som testades. Även 

modell B som mäter effekten av uppåtgående rörlighet kombinerat med hög 

hushållsinkomst får ett visst stöd, men bör även den förkastas till förmån för modell 

H. Dessa resultat ger även stöd för den generella frågeställningen om huruvida 

ursprungsklass har en inverkan på höger-vänsterorientering, där socialisering 

verkar vara den föredragna kausala mekanismen. Under vissa förutsättningar är 

dessa effekter mer eller mindre utpräglade, men de modeller som har fått störst stöd, 

nämligen modellerna G och H, visar att detta är en berättigad tolkning. 
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4.3 Resultat för år 1990 

Nu följer resultaten för undersökningen från 1990. Precis som ovan börjar vi med 

en rörlighetstabell (Tabell 6) för att visa sannolikheterna för att identifiera sig som 

vänster för alla kombinationer av social rörlighet.  

 

Tabell 6: Sannolikhet att identifiera sig som vänster.  

   Destinationsklass   

Ursprungsklass Arbetarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem 
Högre 

tjänstemannahem 
Företagarhem 

Arbetarhem .61 .51 .41 .32 .23 

Jordbrukarhem .55 .44 .34 .26 .19 

Tjänstemannahem .48 .37 .28 .21 .15 

Högre tjänstemannahem .41 .31 .23 .17 .12 

Företagarhem .34 .25 .18 .13 .10 

         Notera: Alla siffror visar sannolikhet att identifiera sig som vänster. N=1155.  

 

Till skillnad från år 2014 har undersökningen från år 1990 placerat företagarhem 

högst i klasschemat istället för högre tjänstemannahem som nu är näst högst. Vi ser 

också att detta skifte speglar deras respektive höger-vänsterpreferenser. Varför det 

är på detta viset är oklart, men kan helt enkelt reflektera en förändring i preferenser 

hos de båda klasserna. I vilket fall som helst kan man observera samma mönster 

som ovan. Det finns tydliga rörlighetseffekter och ursprungseffekter. Personer från 

arbetarhem som rört sig till företagarhem har en sannolikhet att identifiera sig som 

vänster är .13 högre jämfört med stabila personer i företagarhem. På samma sätt går 

det att observera att personer med företagarhemsursprung som har rört sig till 

arbetarhem har hela .27 lägre sannolikhet att identifiera sig som vänster jämfört 

med stabila personer i arbetarhem. Precis som år 2014 förefaller det som att 

ursprungseffekten är starkare för personer som rör sig från en hög position till en 

lägre position i klasschemat. En intressant iakttagelse är att alla siffrorna för 1990 

är lägre än de för 2014, vilket innebär att sannolikheten att identifiera sig som 

vänster var generellt lägre för alla vid denna tidpunkt. Detta stämmer överens med 

den tidigare forskningen om en generell ökning av högerorientering som 

presenterades ovan, men även med Boréus (1994) tankar om högervågens 

genomslag under tiden runt år 1990. Resultaten måste emellertid tolkas med 

försiktighet då det finns två nya partier (Sverigedemokraterna och Feministiskt 

Initiativ) närvarande i undersökningen från 2014. Sverigedemokraterna har kodats 

som ett högerparti i undersökningen, men detta är ingalunda ett självklart förfarande 

då flera av deras profilfrågor faller utanför en traditionell höger-vänsterskala. 

Sverigedemokraterna benämns emellertid oftast som ett högerparti vilket gör 

kodningen som högerparti befogad. Med detta förbehåll i åtanke kan man alltså se 
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hur en högervåg har stävjats under åren mellan 1990 och 2014 och hur en viss 

ökning av vänsterorientering har inträffat. 

     Härnäst följer resultaten av den diagonala referensmodellen för år 1990. Det är 

samma hypoteser som för år 2014 som testas, men nu kan vi även utvärdera om det 

finns några skillnader mellan åren. Resultaten redovisas i Tabell 7.  

 

Tabell 7: Ursprungs- och destinationsvikter och AIC för att utvärdera modellerna.   

  Ursprung Destination Skillnad AIC 

Modell A .34 .66 - 

Modell B .24 .76 1.1 

Modell C .33 .67 2.0 

Modell D 
Ned = .34                    

Upp = .33 

Ned = .66                                         

Upp = .67 
2.0 

Modell E .55 .45 - 1.2 

Modell F .28 .72 1.6 

Modell G .75 .26 - 8.8 

Modell H .80 .20 - 2.7 

Notera: Ursprungs- och destinationsvikter uppskattar hur viktig socialiseringen från respektive klass är. AIC 

för modellerna visar avvikelser från modell A:s AIC (1393.9). Lägre AIC indikerar att modellen tar in mer 

relevant information. Den föredragna modellen G är statistiskt signifikant (p < .05). N=1155. 

 

En första observation är att ursprungsvikten nästan genomgående är högre, även för 

modellerna B och C som är tänkta att minimera ursprungets betydelse genom att 

simulera ökade incitament att ta efter destinationsklassen6. Detta indikerar att 

ursprungets betydelse har minskat sedan år 1990. Ursprungets minskade betydelse 

ger ett visst stöd åt teorin att ärvda identiteter och lojaliteter har tappat i betydelse, 

även om de under vissa omständigheter fortfarande är viktiga. I modell D har 

variabeln Upp (rörlighet uppåt) mindre inverkan på destinationsvikten jämfört med 

år 2014. Detta innebär, förutom ursprungets minskade betydelse för rörliga 

personer uppåt, att högerorientering för rörliga personer uppåt har ökat sedan år 

1990. Modell E visar likt år 2014 att nedåtgående rörlighet från toppen av 

klasschemat ökar betydelsen av ursprungsklassen, men vi ser att ursprungsklassen 

till och med hade en större betydelse år 1990. Ursprungets socialiserande effekter 

har alltså minskat även för toppen av klasschemat sedan dess.  Modellerna G och H 

är även för detta år de modeller som uppvisar lägst AIC-värde, med enda skillnaden 

att modell G nu har ett värde som gör utnämningen av den till bästa modell tämligen 

självklar. Ålder påverkar uppenbarligen ursprungsklassernas inverkan på graden av 

                                                                                                                                                         

 
6 I löpande priser är hushållens inkomster inte jämförbara, vilket innebär att höginkomsthushåll och 

låginkomsthushåll har definierats annorlunda för åren i fråga. Eftersom antalet personer i hushållen är okänt kan 

det även med detta förbehåll vara missvisande. Problemet har minimerats genom att beräkna hur en 

enbarnsfamiljs inkomster måste se ut för att räknas som ett hög- respektive låginkomsthushåll.  
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vänsterorientering7. Denna effekt är emellertid inte alls lika stark år 1990 när det 

gäller de som rört sig nedåt från toppen av klasschemat. Vad detta beror på är inte 

lätt att svara på, men det kan reflektera att fler personer befinner sig i toppositioner 

idag vilket förlänar klassen en mer framträdande socialiserande effekt. Här bör vi 

dock påpeka att urvalet år 1990 är avsevärt mindre än för år 2014 vilket kan 

snedvrida resultaten något. Slutligen finns inget stöd för att arbetarklassursprung 

skulle ge någon som helst extra betydelse för ursprunget. Varken år 2014 eller år 

1990 verkar det således finnas någon form arbetarklasstolthet vad gäller höger-

vänsterorientering. Resultaten indikerar snarare ett motsatt fenomen då 

ursprungsvikterna för just denna modell är mindre än för alla de andra modellerna.  

4.4 Analys och tolkningar 

Som utlovades ovan redovisas här visa hur resultaten påverkas om kontrollvariabler 

inkluderas i analysen. I Tabell 8 har variabler för utbildningsnivå, ålder, kön och 

utländsk bakgrund införlivats i modellerna. Utbildningsnivå är en variabel med 8 

kategorier, likaså ålder. Kön är en variabel där 1 är kvinna, 2 är man och 3 står för 

annat. Utländsk bakgrund är en konstruerad binär variabel där 1 innebär att någon 

av föräldrarna är födda utanför Europa och 0 innebär att ingen av föräldrarna är 

födda utanför Europa.  

 

Tabell 8: Förändring av ursprungs- och destinationsvikter när kontrollvariabler inkluderas (2014). 

  Ursprung Destination Kontrollvariablerⁿ 

Modell A .03 .03 
 

Modell B .01 .01 

 

Modell C .02 .02 Utbildning: .06** (.02) 

Modell D 
Ned = .03                         

Upp = .01 

Ned = .03                              

Upp = .01 
Ålder: .08*** (.02) 

Modell E .01 .01 Kön: - .26*** (.06) 

Modell F .01 .01 Utländsk bakgrund: .90*** (.16) 

Modell G .04 .04  

Modell H .09 .09   

ⁿ Förändringar av kontrollvariablerna mellan modellerna är försumbara. Endast siffror för modell A 

redovisas därför. 

 

Resultaten visar att alla dessa kontrollvariabler är signifikanta och därmed påverkar 

den beroende variabeln höger-vänsterorientering. Detta är förstås i linje med 

                                                                                                                                                         

 
7 Åldersvariabeln har konstruerats något annorlunda för år 1990. Istället för att ha kodat ”under 30” som 1 och 

”över 30” som 0 genom redan definierade 10-årskategorier, har respondenternas respektive födelseår använts för 

kodningen. Om de var födda högst 30 år innan undersökningen genomfördes kodades de som 1, annars kodades 

de som 0. Eftersom båda variablerna blir binära är de identiska. 
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forskningen på området (se Oscarsson & Holmberg, 2013a). Notera att 

koefficienterna i sig själva är relativt meningslösa då den beroende variabeln är 

binär, vilket föranledde uppskattningen av förväntade sannolikheter ovan. Som 

indikerades tidigare är kontrollvariabler endast intressanta för undersökningen om 

de påverkar klassvikterna i modellerna. I tabell 8 är det tydligt att så inte sker i annat 

än försumbar utsträckning. Endast för modell H finns en intressant förändring, men 

eftersom vikterna för denna modell visade att vikterna var .93 för ursprung och .07 

för destination, kan vi även se denna förändring som försumbar. Varför ser det då 

ut på detta vis? Förklaringen ligger i hur modellen är uppbyggd. Kontrollvariabler 

inkluderas för att mäta vilken effekt de har på en beroende variabel, inte för att se 

hur de påverkar klassvikterna. I de flesta modellerna har trots detta införlivats 

skillnader i hur klassvikterna antas te sig vid specifika omständigheter. Detta är 

dock inte att kontrollera för andra variabler i traditionell bemärkelse, utan snarare 

att låta vikterna interagera med variabler för att på ett mer träffsäkert sätt se vilken 

betydelse ursprungs- respektive destinationsklass har när det kommer till dess 

socialiserande effekter på människors politiska orientering. Det är förstås sant att 

flera sådana interagerande variabler kan tänkas inkorporeras i modellerna, men 

denna diskussion lämnas med fördel till den avslutande delen av uppsatsen när 

tänkbar vidare forskning diskuteras. 

4.4.1 Socialisering istället för rationalitet, klass istället för 

individualisering 

Enligt Goldthorpe kan man inte se klass och klasschema som hierarkiska fenomen. 

Den distinktion som han gör mellan klass och statusgrupp ligger till grund för denna 

tes, ty en hierarki består enligt honom av socialt erkännande som människor erhåller 

genom att deras yrken värderas högt i en kultur. Klass däremot har att göra med 

livschanser såsom de är utformade i det ekonomiska systemet. Därmed är det inte 

helt korrekt att tala om uppåt- eller nedåtgående rörlighet. Det finns emellertid ett 

undantag här, nämligen om man rör sig in eller ut från den högre 

tjänstemannaklassen. Men, till skillnad från exempelvis Cliffords och Heaths 

(1992) resultat är det inte uteslutande nedåtgående rörlighet från en högre klass som 

genererar olika ursprungsvikter. Likt Nieuwbeerta et. al. (2000) finns stöd för en 

ackultureringsmodell. Denna gäller dessutom för fler ursprungsklasser än 

klasschemats toppositioner, och år 1990 är det denna generella 

ackultureringsmodell som får mest stöd (AIC -8.8 jämfört med baslinjemodellen). 

Detta ger ytterligare stöd för att det är socialisering snarare än ekonomisk 

rationalitet som ligger bakom preferenser, även om resultaten för 2014 visar att 

socialiseringseffekten är väldigt mycket större för de med ursprung i högre 

tjänstemannahem (ursprungsvikten är hela .93). Både Goldthorpe och Clifford och 

Heath menar att just högre klasspositioner (vad de kallar för salariat) kommer ge 

starkare ursprungsvikt eftersom det är rationellt för personer som rört sig nedåt från 

denna position att vilja återvända dit och därmed inte förändra sitt beteende eller 

sina attityder. Att ursprungsvikten är större än destinationsvikten även för andra 

ursprung visar att denna tolkning är för smal.  
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     Ingen av modellerna testar huruvida personer under 30 år med arbetarursprung 

genererar en ursprungseffekt likt den som modell G visar på. Detta bör göras innan 

man drar slutsatsen att ursprung högre upp i klasschemat har en unik 

socialiseringseffekt. När personer med arbetarursprung som är under 30 år tilldelas 

en separat vikt blir ursprungsvikten endast .47 och destinationsvikten .53 (AIC är 

1.3 högre än baslinjemodellen vilket visar att denna modell tillsammans med 

Modell C förlorar mer information än någon av de andra och därmed är felaktigt 

konstruerade). En tämligen stark slutsats man kan dra av resultaten är följaktligen 

att arbetarursprung inte verkar ge upphov till en stark identitet. Åtminstone inte vad 

gäller höger-vänsterorientering. Personer från arbetarhem anpassar sig väldigt 

snabbt till en destinationsklass. Resultaten från den beskrivande analysen ovan visar 

att rörliga personer från arbetarhem för det mesta rör sig till tjänstemannahem, 

vilket visar att det inte verkar spela någon roll vilken destinationsklass det handlar 

om för personer med arbetarursprung, de anpassar sig ändå till sin nya klass. Visar 

då inte det att Goldthorpes och Clifford och Heaths rationalitetstolkning fåt stöd? 

Förutom att ackultureringsmodellen talar emot detta finns det ytterligare ett skäl att 

misstro deras tolkning. En annan tänkbar tolkning är nämligen att de sociala 

kontakter som finns inom ett ursprung högre upp i klasschemat är lättare att hålla 

kvar vid då uppåtgående rörlighet från positioner längre ned i klasschemat inte 

sällan innefattar mer omfattande ”upprotningar”, inte minst geografiskt. Det är 

nämligen troligt att social rörlighet nedåt från en högre position i klasschemat inte 

behöver innebära en flytt till en annan plats då dessa högre positioner ofta, men inte 

alltid förstås, är geografiskt belägna i de större städerna. I kontrast är arbetarhem 

belägna mer eller mindre överallt i landet, vilket innebär att social rörlighet uppåt 

med större sannolikhet kommer innebära en flytt från det område man växt upp i.   

     Resultaten säger oss även ett par saker om den påstått framträdande 

individualiseringen som ska ha inträffat. De modeller som har lägst AIC-värde, 

vilket mäter modellens tillförlitlighet i att representera datan jämfört med andra 

modeller, visar alla en tydlig effekt av det sociala ursprunget. Eftersom 

individualisering bland annat innebär en upplösning av givna identiteter och sociala 

band till kollektiv (Beck, 2000; Oscarsson, 2005) kan vi sluta oss till att resultaten 

inte ger något stöd för att detta skulle vara ett så utbrett fenomen som man hade 

kunnat förvänta sig. Inte nog med att kollektiv fortfarande är viktiga, till och med 

traditionella sådana utgör fortfarande en god förklaringsfaktor till politisk 

orientering. Man kan säga att det finns ett stöd för en tolkning som säger att 

identiteter faktiskt inte väljs på ett sätt som individualiseringsteoretiker skulle 

hävda, genom att individer har blivit autonoma, subjektivt rationella väljare. Istället 

verkar identiteter skapas i ett samspel mellan ursprung och destination, där de 

omformas och anpassas efter förändrade omständigheter. 

4.4.2 En generell teori om socialt ursprung? 

Resultaten av undersökningen och analysen såhär långt pekar mot en mer generell 

teori om socialt ursprung, social rörlighet och den inverkan de har på höger-

vänsterorientering. Det är tveklöst så att ackulturering är en korrekt utformad 
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beståndsdel. Ju yngre man är desto viktigare är det sociala ursprunget när det gäller 

höger-vänsterorientering, med arbetarursprung som nämnvärt undantag och högre 

tjänstemannahem som det ursprung där effekten är som starkast. Efter år 1990 

verkar den generella ackultureringen bli svagare, medan den blir starkare för 

toppositionen i klasschemat. Den ökade styrkan för högre tjänstemannaursprung 

kan reflektera klassens ökade storlek, men de beskrivande resultaten visar endast 

på en ökning på .08 procent mellan år 1990 och år 2014. Det finns icke desto mindre 

en speciellt socialiserande egenskap i denna klass som inte återfinns, åtminstone 

inte i lika hög grad, i andra klasser. Arbetarklassen saknar med största sannolikhet 

en sådan egenskap. Inte heller detta kan förklaras med hjälp av att arbetarklassen 

skulle ha förändrats nämnvärt i storlek då den fortfarande utgör en tredjedel av 

befolkningen enligt resultaten ovan. Det som kan förklara detta fenomen är 

troligtvis arbetarklassens minskande socialiserande egenskaper såsom detta 

beskrevs ovan. En annan förklaring av den svaga arbetarklassidentiteten är 

arbetarklassens fragmentisering, att den är uppdelad i flera olika segment och 

därmed inte är en lika sammanhängande enhet som tidigare8, och som andra klasser 

i olika utsträckning fortfarande är. Ett klasschema som tar denna fragmentisering i 

beaktande kommer troligen kunna upptäcka ursprungseffekter även för olika former 

av arbetarursprung. Det är dock viktigt att förstå att den diagonala referensmodellen 

mäter hur lika personer är deras ursprungs- respektive destinationsklass. Därför kan 

ett alltför detaljerat klasschema, där typiska medlemmar i olika klasser kan se mer 

eller mindre likadana ut, bli svårtolkat.  

     Resultaten visar dessutom en viss generell effekt av att röra sig nedåt i 

klasschemat jämfört med att röra sig uppåt. Nedåtgående rörlighet ökar likheten 

med ursprungsklassen, medan uppåtgående rörlighet ökar likheten med 

destinationsklassen, en effekt som har förstärkts sedan år 1990. Det kan vid första 

anblick vara svårt att tolka detta som något annat än att det finns statusegenskaper 

i klasschemat, i motsats till vad operationaliseringen gör gällande. Det är likväl så, 

att AIC-värdet för modell D för båda de undersökta perioderna är bland de lägsta, 

vilket innebär att de modeller som tar i beaktande fler saker än endast nedåt- och 

uppåtgående rörlighet är att föredra, något som gör att man borde vara försiktig med 

tolkningar som innebär att klasschemat innefattar statusdistinktioner.  

     Man kan se ett tydligt mönster i resultaten som föranleder tolkningen att det 

finns en generell teori som kan ge studiens frågeställning ett svar. Studien har 

kombinerat ett antal olika hypoteser från tidigare studier och inkorporerat några 

egna. Det mönster som framträder bli därmed följande. Det första som har slagits 

fast är att den mekanism som bäst förklarar människors politiska preferenser verkar 

vara socialisering. Rationalitet och socialisering bör dock, som antytts tidigare, inte 

ses som radikalt åtskilda (se MacIntyre, 1988). Människor har ett behov av 

standarder för att kunna värdera saker och ting, och rationalitet är avhängigt den 

sociala ordning vari saker och ting utvärderas (se ovan). Med detta i åtanke kan en 

teori om det sociala ursprungets betydelse formuleras. Människors ursprungsklass 

kan förklara deras höger-vänsterorientering när de är tillräckligt unga för att inte ha 

                                                                                                                                                         

 
8 Arbetarklassen har förstås aldrig varit en fullkomligt sammanhängande enhet, men har antagligen uppvisat en 

högre grad av enhet tidigare i historien. 
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anpassat sig till en ny klassposition. En lämplig tolkning är att de håller fast vid en 

ärvd identitet tills denna identitet inte längre har resurser nog att vara tillämpbar på 

den nya situation de befinner sig i, tills den inte längre begripliggör omvärlden. Ju 

högre upp man kommer i klasschemat, desto viktigare blir ursprunget. Man kan 

därmed tänka sig att de identiteter som skapas där har mer resurser än andra för att 

göra omvärlden och ens egen situation begriplig. Om det beror på att 

föreställningsvärldar typiska för klasser högre upp i klasschemat i någon mån 

genomsyrar samhället och därmed alltid är tillämpbara låter vi vara osagt. Det man 

dock kan säga är att ökade ekonomiska möjligheter för lägre klasser har gjort att 

även dessa kan hänge sig åt ökad konsumtion, något som tidigare var förbehållet 

högre klasser. Bourdieu (1984) säger följande om ekonomins förändrade 

funktionssätt: ”The new logic of the economy rejects the aesthetic ethic of 

production and accumulation, based on abstinence, sobriety, saving and calculation, 

in favour of a hedonistic morality of consumption, based on credit, spending and 

enjoyment” (Bourdieu, 1986:310). Ekonomins nya funktionssätt tillsammans med 

förbättrade ekonomiska villkor har med andra ord gjort att en kultur som tidigare 

var typisk för högre klasser kan följa med personer från dessa klasser ned i 

klasschemat och fortfarande vara tillämpbar. Dessutom, i teoridelen diskuterades 

hur människor har att följa normer och regler för att kunna orientera sig korrekt och 

meningsfullt i sin omgivning. Om högre klassursprung innebär sociala upprotningar 

i mindre utsträckning, vilket som sagt är en tänkbar slutsats, kommer normer och 

regler typiska för dessa klassursprung fortfarande möjliggöra meningsfull 

interaktion, istället för att utgöra ett hinder för detta.  

     Dessa saker har inte behandlats tillräckligt ingående, eller över huvud taget, i 

tidigare studier om social rörlighet. Inte heller nu är saken definitivt avgjord, men 

det är en inledande formulering av en teori som förtjänar att testas vidare. Det är i 

vilket fall som helst tydligt att en generell ackultureringsmodell inte redogör för 

varför effekten är starkare för de grupper som är i toppen av klasschemat. På samma 

sätt kan inte detta tolkas som ett uttryck för rationella överväganden då 

ackultureringen trots allt har en tydlig generell effekt, förutom för personer med 

arbetarursprung9. Det som nyss har presenterats är något som både teorin och 

resultaten ger stöd för. Den avslutande delen av studien ger förslag på forskning 

som skulle kunna ge ytterligare belägg för teorin. 

      

      

 

                                                                                                                                                         

 
9 Med andra modeller kan förstås alla ursprung testas, men det får bli föremål för en annan studie. 
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5 Sammanfattning och diskussion 

Studien inleddes med en förklaring av hur klassbegreppet bör förstås, samt en 

utläggning kring sambandet mellan klass och politiska preferenser. Den 

diskussionen avslutades med ett konstaterande att studien intresserar sig för 

begreppet klass i formen av en identitet, och klargjorde därefter den relation som 

finns mellan ekonomi och identitet. I resten av teoridelen diskuterades socialisering 

och rationalitet som de två olika kausala mekanismer som brukar framhållas för att 

förklara kopplingen mellan klass och politiska preferenser, samt hur forskning runt 

social rörlighet kan avgöra både frågan om vilken kausal mekanism som är att 

föredra, och frågan om vilken betydelse människors ursprungsklass spelar i 

formationen av politiska höger-vänsterpreferenser. I metodologidelen 

presenterades datan och de operationaliseringar som genomförts. Därefter 

introducerades Sobels diagonala referensmodell och hur den används i studien för 

att besvara frågeställningen och bekräfta eller förkasta de hypoteser/modeller som 

presenterats. I resultatdelen redovisades vilket stöd de olika 

hypoteserna/modellerna hade fått med följande svar: Hypotes 1 och 2 som 

behandlade ekonomisk rationalitet minskade som förväntat ursprungets roll, men 

de låga AIC-värdena avslöjar att för mycket information i datan inte tas i beaktande 

för de ska vara att föredra framför andra modeller som testas. Hypotes 3 får visst 

stöd eftersom klassvikterna beter sig som förväntat, men även denna hypotes 

behöver specificeras ytterligare för att vara tillförlitlig. Hypotes 4 om 

arbetarursprungets betydelse kan förkastas otvetydigt på grund av att ursprunget 

inte verkar spela någon större roll. Hypotes 5 får visst stöd, men bör förkastas då 

AIC-värdet är för lågt. Hypotes 6 och 7 tar i beaktande ålder respektive ålder 

tillsammans med ursprung från toppen av klasschemat. Dessa två hypoteser får 

störst stöd båda åren. Med stöd i resultaten, och framförallt på grund av att hypotes 

7 fick störst stöd år 2014, formulerades slutligen början till en generell teori om när 

ursprunget har störst betydelse för människors politiska preferenser.  

Valet av statistisk modell har varit nödvändig för att genomföra studien, men 

alla möjligheter är förstås inte uttömda. Studien tar i beaktande ett antal variabler 

som kan ange under vilka förutsättningar det sociala ursprunget är viktigare än 

destinationsklassen för att förklara höger-vänsterorientering. Men det finns förstås 

flera sådana förutsättningar som hade kunnat testas, något som inte har gjorts här 

på grund av att studien då hade blivit för lång. På samma sätt är inte det sociala 

ursprunget den enda formen av ursprung man kan ta i beaktande. Med annan data 

hade man kunnat undersöka etniskt ursprung eller nationellt ursprung och vilken 

effekt det har på en beroende variabel. Inte heller är höger-vänsterorientering den 

enda beroende variabeln man kan undersöka.  

Slutligen bör några ord beröra vidare forskning. Studien avslutade med en skiss 

av en generell teori kring när socialt ursprung kan sägas förklara politiska 
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preferenser. Det som krävs för att belägga teorin är förstås fler studier av den som 

nu har genomförts, men även kvalitativa studier av klasskulturer. 

Arbetarklasskulturer är studerade i tämligen hög grad som visades ovan, men för 

andra klasser har intresset varit svalare. Eftersom det i studien framgår tämligen 

tydligt att arbetarklassen inte utgör grunden för en ihållande identitet, åtminstone 

inte vad gäller höger-vänsterorientering, hade det varit bra om fokus skiftade till att 

undersöka de högre positionerna i klasschemat. Den teori om socialt ursprung som 

skisserats är inte komplett förrän man kan visa hur dessa positioner faktiskt ser ut 

och hur dess socialiserande effekter verkar. Om inte annat har denna studie visat att 

sådana studier är i högsta grad motiverade. Den tolkning som har gjorts är att den 

identitet som skapas i arbetarhem inte är lika varaktig som identiteter skapade i de 

högre klasspositionerna. Det verkar som att socialiserande egenskaper skiljer sig åt 

mellan klassursprung, ett fenomen som verkar ha förstärkts sedan år 1990 eftersom 

den generella ackultureringseffekten minskat sedan dess, medan ursprungseffekter 

från toppositioner i klasschemat ökat. Att AIC-värdet är störst för modell H år 2014 

innebär att denna observation har starkt stöd. Studien har sökt förklara detta på två 

olika sätt. En tanke är att föränderligheten i sociala kontakter kan skilja sig åt mellan 

klasser. En annan tänkbar förklaring är att identiteter skapade i högre klassursprung 

kan tillämpas även när ens omständigheter förändras. Dessa två förklaringar är inte 

ömsesidigt uteslutande, och sedan år 1990 har de blivit mer framträdande. 

Sannolikheten att vara högerorienterad följer alltså med personer som har rört sig 

från toppen av klasschemat, en effekt som förstärks ju yngre man är. Attityder 

rörande den fria marknaden, omfördelning, äganderätt och så vidare kommer med 

andra ord fortfarande vara i överenstämmelse med de som är typiska för personer i 

ursprungsklassen. Dessa attityder framstår fortfarande som önskvärda och korrekta 

för människor och gör deras omvärld meningsfull för dem. En obesvarad fråga är 

hur det kommer sig att identiteter från högre klassursprung fortfarande är 

tillämpbara, medan identiteter från lägre ursprung inte är det. En spekulation var att 

föreställningsvärldar typiska före högre klasspositioner genomsyrar samhället på 

ett sätt som urskiljer dem från andra klasspositioner. Även denna spekulation kräver 

fler, och mer kvalitativa, studier för att kunna beläggas. 

Studien har både besvarat ett antal frågor samtidigt som den har ställt några nya. 

Något som verkar vara otvetydigt är att perspektiv likt rational choice inte får något 

stöd av studiens resultat. Preferenser verkar inte vara resultatet av ett övervägande 

av det ekonomiskt mest rationella, utan är snarare resultatet av olika 

socialiseringsprocesser. Därmed är det inte heller sannolikt att preferenser uppstår 

med blicken mot framtiden, utan snarare har att göra med att bekräfta en identitet. 

Under vissa förutsättningar har vi märkt att dessa identiteter är så pass starka att de 

följer med människor från deras sociala ursprung till deras destinationsklass. Det 

har även slagits fast att detaljerna kring dessa fenomen kräver ytterligare forskning 

för att kunna beläggas fullt ut.  
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6 Data 

Göteborgs universitet, SOM-institutet, 1992. Riks-SOM 1990. Version 1.0. Svensk 

Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/002375 

 

Göteborgs universitet, SOM-institutet, 2016. Riks-SOM 2014. Version 1.0. Svensk 

Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/002814 
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