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Klassresor – från arbetarklass till akademiker. 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Jag kommer i denna uppsats med hjälp av diskursanalys, analysera och studera vilka diskurser som finns i och med 
begreppet klassresa. Jag kommer även att presentera de identitetsprocesser som pågår vid klassresan. Jag vill med 
denna uppsats se hur viktig klasstillhörigheten är och hur processen går till när en person gör en så kallad klassresa. 
Jag ska belysa flytten från att ha tillhört arbetarklassen till att tillhöra medelklassen. Jag kommer att beskriva hur dessa 
personer upplever flytten samt hur de kände att de blev bemötta av andra människor i medelklassen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är numera det land i världen där klasskillnaderna ökar snabbast, sägs det. Och skolans 

strävan att utjämna samhällsklasserna har misslyckats. Enligt Högskoleverkets rapport i 

december 2002 går bara 23 procent av elever från arbetarklassen vidare till högskolestudier 

mot 69 procent av barn till högre tjänstemän. 1  

Detta citat är taget ur Anneli Jordahls bok Klass är du fin nog? och blir en utgångspunkt i mitt 

arbete. Detta eftersom jag har valt att fokusera mig på människor som gjort en klassresa från 

arbetarklassen till akademiker. Författarna Kari Molin och Britt Ågren hävdar i boken Klassresan 

att ungefär hälften av dagens vuxna på ett eller annat sätt bytt klass. Författarna menar att trots 

denna stora summa är klassresenärernas situation något man talar tyst om. 2 Detta är även något 

jag lagt märke till då jag för denna uppsats sökt efter böcker om personers upplevelser angående 

klassresor, vilket visade sig vara svårare att hitta än vad jag trodde då det fanns ett litet utbud. Det 

vill säga, jag fann knappt några böcker om/av människor som gjort klassresor. Jag tror därför att 

detta är något som många väljer att inte tala högt om. Detta kan bero på vad Molin och Ågren 

menar, att klassresenären kännetecknas med att hon/han inte känner sig hemma någonstans, 

varken i sitt ursprung eller där hon/han befinner sig.3 Detta eftersom klassresenären fortfarande 

har sina rötter i arbetarklassen men samtidigt måste anpassa sig till den nya klassen. Många av 

författarna jag läst, vilka jag kommer att presentera senare, beskriver det som att leva i exil. Vilket 

betyder att personen i frågan känner sig kluven och på så sätt inte upplever en tillhörighet 

någonstans, varken i den nya eller i den gamla klassen. 

 

Jag vill i och med uppsatsen belysa vad personer som genomfört en klassresa gått igenom och 

hur denna process ser ut. För att få större inblick och förståelse kring detta tema har jag bland 

annat läst; Alexandra Pascalidous bok Bortom mammas gata, Ronny Ambjörnssons bok Mitt förnam 

är Ronny samt Kari Molins och Britt Ågrens bok Klassresan. Dessa böcker har givit mig en bra 

grund att stå på och det är utifrån dessa böcker jag sedan kommer att diskutera vidare och bygga 

denna uppsats på. Det böckerna har gemensamt är att belysa personer som gjort en klassresa där 

dessa beskriver och förklarar hur denna situation sett ut.  

 
                                                 
1 Anneli Jordahl (2003): Klass – är du fin nog?, s. 8. 
2 Kari Molin & Britt Ågren (1991): Klassresan, s. 8. 
3 Ibid. s. 8. 
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys, analysera och studera vilka 

diskurser som finns i och med begreppet klassresa. Jag ska även undersöka de identitetsprocesser 

som pågår vid klassresan. Jag vill med denna uppsats se hur viktig klasstillhörigheten är och hur 

processen går till när man som människa gör en så kallad klassresa. Jag ska belysa flytten från att 

ha tillhört arbetarklassen till att tillhöra medelklassen. Jag vill även se hur dessa personer upplever 

flytten samt hur de kände att de blev bemötta av andra människor i medelklassen. 

  

1.3 Tidigare forskning 

Arbetarklass hänvisas ofta tillbaka i tiden till 30-40 talet. Arbetarfamiljer bodde då i förorter nära 

jobben och människorna arbetade i exempelvis fabriker. I böckerna uttalar sig ofta barn ifrån 

arbetarfamiljer som gjort klassresor och som idag tillhör en annan samhällsklass. De talar sällan 

om dagens situation utan berättar om hur det var att växa upp i en arbetarfamilj. Författarna talar 

ofta om trångbeboddhet, slitna lägenheter och hårt liv. Dessa berättelser är enligt min mening 

ganska vanliga och lättare att få tag på än dagens klassresor. Trots detta finns ett antal utsagor om 

människors klassresor i dagens samhälle, men inte i samma utbud och är svårare att få tag på. Jag 

kan därför tro att detta beror på att klassresor är något vi i dagens samhälle inte ska tala högt om, 

att det är av en tabu att tala högt om klasser eftersom Sverige ska representera ett modern och 

jämlikt samhälle. De flesta böcker och självbiografier jag läst för denna uppsats har likgiltiga 

berättelser om hur människor kände sig och vad de upplevde då de genomförde en klassresa från 

arbetarklass till akademiker. Mats Trondman har gjort en studie om sexton arbetarklassbarn som 

gjort klassresor genom akademiska studier. Författaren följer personernas situation och 

presenterar deras upplevelser genom klassresan. Oftast handlar deras berättelser om att kämpa sig 

uppåt men trots detta menar de flesta att de nu i efterhand är de glada med resan. Trondmans 

bok heter Bilden av en klassresa – sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan (1994). Jag har valt 

bort denna bok eftersom jag finner den ganska liksidig, många av berättelserna liknar varandra. 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka olika människors berättelser. I Anneli Jordahls bok 

Klass- är du fin nog? (2003) beskrivs människors klassresor, både resor uppåt och nedåt till olika 

samhällsklasser. De beskriver hur dem ser på andra samhällsklasser och om missförstånd som 

kan ske då det råder olika normer i dessa klasser. Klassresor beskrivs i böckerna som svårt och 

förvirrande. Svårt eftersom människorna hela tiden får kämpa för att bli accepterade i den nya 

samhällsklassen och förvirrande eftersom det råder andra normer och regler som styr 

samhällsklasserna vilket därmed leder till kulturkrockar. David Lagercrantz, son till Olof 
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Lagercrantz, berättar i boken Klass- är du fin nog?  om sina erfarenheter och synpunkter angående 

klassresor. Lagercrantz talar om förvirringar som kan ske då människor från olika samhällsklasser 

möts och han beskriver hur han fått kämpa för att bli accepterad som individ. Det vill säga att 

han gått sina egna vägar och inte följt sin pappas.4 David är född i överklassen men berättar att 

han ofta drömt om att vara arbetare. Jordahl är synlig i intervjuerna och berättar gärna om vad 

hon tycker och tänker om ämnena som tas upp med de intervjuade.  Detta är en av anledningarna 

till att jag inte valt att fokusera mig på denna bok. Boken känns enligt mig som dialoger mellan 

författaren och de intervjuade samt att det inte ges lika tydliga beskrivningar om informanternas 

uppväxtvillkor gentemot de andra böckerna jag valt ut till denna studie. Lena Karlsson beskriver i 

boken Klasstillhörighetens subjektiva dimension – klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor hur klass 

begreppet ser ut och dess olika tolkningar. Hon presenterar hur identiteten påverkas av olika 

faktorer i samhället och hur människor relaterar till sin bakgrund. Denna bok ger en bra grund att 

stå på när man som forskare undersöker om ämnet identitet. Jag har använt mig av Karlssons bok 

eftersom jag fann den lämplig och användbar till mina analyser om identitet.  

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har för denna uppsats använt mig av böcker i form av självbiografier och intervjuer om/av 

människor som gjort klassresor. Särskild tyngdpunkt har jag lagt på böcker om/av människor 

som gjort en klassresa ifrån arbetarklassen till akademiker. Jag har valt bland annat att studera 

självbiografiska böcker eftersom jag anser att man som forskare då får störst insyn i författarens 

liv och perspektiv. Dessa ger enligt mig känslofullare skildringar. Givetvis finns det många andra 

berättelser om klassresor, om exempelvis personer som gjort klassresor fast åt andra hållet. Det 

vill säga personer som gått ner en samhällsklass. Dessa berättelser har jag medvetet valt att 

utesluta till denna uppsats då jag valt att koncentrera mig på klassresor från arbetarklass till 

akademiker.  

 

1.5 Disposition 

Jag kommer att börja med att beskriva metoden där jag beskriver och förklarar begreppen diskurs 

och kritisk diskursanalys. Därefter presenterar jag den empiriska delen där jag närmare går in på 

det empiriska materialet. 

 

                                                 
4 Jordahl (2003): s.13 ff. 
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I den teoretiska diskussionen går jag närmare in på vetenskapsfilosofiska och ämnesinriktade 

teoribildningar som bildar uppsatsens grundläggande teoretiska utgångspunkter. Dessa är 

socialkonstruktivism, maktperspektiv samt klass och arbetarklass 

 

I metod delen går jag in och beskriver; diskursbegreppet, subjektkonstruktioner och identitet, 

diskursanalys/kritisk diskursanalys, tillämpning, forskarens roll, empiri samt uppsatsens 

frågeställningar. 

 

I analysen analyserar jag diskurser jag funnit gemensamma hos författarna. Jag kommer att 

presentera; definition av arbetarklassen i utsagorna, bilden om medelklassen, studier på 

universitetsnivå, utanförskap och identitet samt tillhörighet och identitet. 

 

Jag avslutar arbetet med en avslutande diskussion kring arbetet. Där diskuterar jag hur jag ser 

kring dessa olika teman utifrån mina åsikter och tankegångar. Dessutom diskuterar jag hur jag 

använt mig av olika teorier. 

 

2. Teoretisk diskussion 

I detta avsnitt ska jag introducera de vetenskapsfilosofiska och ämnesinriktade teoribildningar 

som bildar uppsatsens grundläggande teoretiska utgångspunkter. Arbetet berör teman som 

exempelvis; klass, integration, utanförskap och stigmatisering. Därför har jag valt att använda mig 

av metoden diskursanalys och jag kommer nedan att beskriva och presentera olika infallsvinklar 

som jag anser relevanta för uppsatsens syfte. Dessutom har jag valt att närmare presentera 

socialkonstruktivismen som är ett viktigt avsnitt av diskursanalysen.  

 

För att få bättre inblick och förståelse i analysen har jag valt att läsa vissa teoretiker som 

exempelvis, Rolf Granér Personalgruppens psykologi, Per Månson (red) Moderna samhällsteorier, 

Zygmunt Bauman Att tänka sociologiskt samt Erving Goffmans bok Stigma. Dessa har varit bra 

utgångspunkter i analysen då jag exempelvis stärkt mina resonemang och förklarat genom deras 

teorier.  
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2.1 Socialkonstruktivism 

Jag finner böckerna främst som förklarande eftersom författarna utgår ifrån sina egna tankar och 

erfarenheter. Därmed kan jag se att de utgår från en socialkonstruktionistisktmodell där 

författarna förklarar hur den sociala världen konstrueras av människors föreställningar och 

upprätthålls i sociala processer. Sophia Lövgren menar att diskurs är både socialt konstitutiv som 

socialt formad och att det därför bildar situationer, kunskapsobjekt och sociala identiteter av och 

relationer mellan individer och grupper. ”Det är konstitutivt i den mening att det hjälper att bibehålla och 

reproducera den sociala status quo och i den mening att det hjälper till att tranformera detta.”5 Enligt ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv finns det ingen objektiv sanning, vilket passar särskilt bra in på 

kritisk diskursanalys. Författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att 

verkligheten förstås som en konstruktion som vi skapat genom våra sätt att kategorisera världen.6 

Hur vi uppfattar världen och våra kunskaper om världen skapas i skilda sociala världsbilder. Det 

vill säga att våra sociala handlingar och sanningar tolkas och uppfattas på olika sätt beroende på  

vilken världsbild vi lever i.7Winther Jørgensen och Phillips nämner i boken Diskursanalys som teori 

och metod att våra identiteter skapas ständigt, att ingenting är fast gjutet i människans identitet utan 

att den är utvecklingsbar.8Vivien Burr påstår att diskursanalysen är ett socialkonstruktivistiskt 

angreppssätt. Hon nämner fyra generella antaganden som är till grund för det 

socialkonstruktivistiska vetenskapsfilosofiska perspektivet, vilka är följande;  

 

• En kritisk inställning till kunskap skådas som självklar. Detta betyder att våra världsbilder 

inte är spegelbilder av verkligheten. Det är snarare en produkt av våra (människans) sätt 

att kategorisera världen. 

• Människans kunskap och syn på världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Våra 

identiteter och världsbilder kan alltid förändras över tiden. 

• Kunskap och sociala processer går hand i hand. Människans sätt att uppfatta världen 

skapas och upprätthålls i social interaktion. Det är därigenom människan bygger upp 

gemensamma sanningar och kämpar mot vad som är falskt respektive sant.  

• Sambandet mellan social handling och kunskap. I en gemensam världsbild blir vissa 

former och handlingar naturliga och andra onaturliga.9 

                                                 
5 Sophia Lövgren (1999): Diskurs och diskursanalys,. s. 11. 
6 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000): Diskursanalys som teori och metod, s. 11. 
7 Ibid. s. 12 
8 Ibid. s. 11 ff. 
9 Vivien Burr (2003): Social constructionism, s. 2 ff. 
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Dessa fyra antaganden kommer att spegla uppsatsens form och inriktning. Jag kommer alltså inte 

att leta efter vad som är sant eller vad som är falskt i utsagorna. Istället kommer jag att se efter 

vad författarna gemensamt beskriver i utsagorna. Det vill säga vad författarna gemensamt 

beskriver utifrån upplevelser och erfarenheter. Uppsatsens syfte är inte heller att se vad 

författarna tycker och tänker utan mitt mål är att se hur författarna positionerar sig till de olika 

föreställningarna angående klassresor. Det vill säga hur de förhåller sig till de olika diskurserna 

som tas upp i analysdelen.  

 

2.2 Maktperspektiv 

Begreppet makt kan förekomma i många olika sammanhang, även i denna uppsats då författarna 

exempelvis talar om hur de gjorde en klassresa. På så sätt kan jag se att dessa personer blev 

stigmatiserade eller avvikande då de inträdde i en ny klass/grupp där andra normer erhölls. De 

blev alltså utestängda i den nya samhällsklassen där andra regler gällde, regler som personerna 

inte kände igen och som var helt främmande. Med informationsmakt menar Rolf Granér att vi 

underordnar oss människor som har kunskap och information som vi söker. Med expertmakt 

menar han att vi underordnar oss den som har större kunskap och erfarenhet än oss på ett 

område.10 Detta är något jag lagt märke till då jag analyserat mina valda böcker. Det vill säga att 

informanterna i böckerna kände sig underordnade och annorlunda då de kom in i en ny 

grupp/social klass. Oftast fanns det många aspekter i den nya klassen som var nytt för 

författarna, som exempelvis språk och uppförande, vilket jag kommer att beskriva tydligare i 

analysen.  

 

Mitten på 70- talet började Michael Foucault att koncentrera sig på att analysera 

maktförhållanden med tydliga politiska innebörder, detta kallade han för maktanalytik. Han 

utvecklade en teori om att makt inte är något som bara vissa människor har, utan något som 

skapar diskurser och kunskap. Makt finns alltså på alla nivåer och är därför en elementär kraft 

som förekommer i alla sociala relationer.11 Makten gör att den sociala omvärlden skapas, genom 

att den har en begränsande funktion och visar på vilken kunskap som är den rätta och vilken som 

anses vara den osanna Makten är en förutsättning för skapandet av kunskap och intimt 

sammankopplat med diskurs. Makt och kunskap går alltså hand i hand, vilket i sin tur betyder att 

                                                 
10 Rolf Granér (1994): Personalgruppens psykologi, s. 119. 
11 Per Månson (2003): Moderna samhällsteorier – traditioner, riktningar, teoretiker Per Månsson (red.) s. 357 
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den som har mer kunskap, har mer makt. Detta syns tydligt i utsagorna då makten i utsagorna 

klargjorde för resenärerna om vad som ansågs rätt och vilka normer som gällde i den andra 

klassen, det vill säga medelklassen. På så sätt låg makten hos människorna i medelklassen 

eftersom de hade mer kunskap om vad som gällde och rådde i deras samhällsklass. I och med 

detta är det medelklassare som sätter nivån på vilken kunskap som anses vara den rätta. Utifrån 

detta menar Foucault att vi som subjekt skapas till en stor del i dessa dikurser och att vi genom 

dessa får en uppfattning om de objekt vi förhåller oss till i livet.12 Detta är då en viktig del i min 

analys, dels för att jag utgått från metoden kritisk diskursanalys där maktförhållanden är en viktig 

punkt, och dels för att se hur författarna förhåller sig till de olika diskurserna som råder i 

utsagorna. 

 

2.3 Klass och arbetarklass 

Klass är ett gammalt begrepp och har funnits länge. Orvar Löfgren är etnolog i Lund och har 

studerat kultur och klassgränser de senaste hundra åren i Sverige. Löfgren menar att under 

industrialismen talade människor ofta om klass och under borgarklassen talades det ofta om att 

klättra socialt, vilket blev ett mål för många människor. Löfgren menar att denna tanke även levt 

kvar i början av seklet då Sverige stod för möjligheternas land. Här kunde alltså vem som helst 

arbeta sig uppåt med enbart två tomma händer. Löfgren menar att detta är en del av 

borgarideologin som stod för att duglighet belönas och att alla människor kan ta sig fram. Detta 

betydde i sin tur att de som inte kom fram var helt enkelt inte dugliga. Vilket jag tror betyder att 

det var personernas fel, inte samhällets. Under mellankrigstiden omvandlades borgerligheten till 

den moderna medelklassen. Sverige blev enligt Löfgren framtidslandet, välfärdssamhället och det 

moderna samhället. Människor talade mindre om klasser och istället talade man om individer och 

grupper. 13Klassbegreppet är ett mycket laddat begrepp som förekommer både i vetenskapliga 

och politiska sammanhang. Många människor tycker att det är fel att tala om klasser idag, att det 

bara är ett sätt att stämpla och kategorisera människor. Bland dem som tycker att man ännu kan 

tala om klasser är oenigheten stor vart man sätter gränser mellan klasser. Dock menar författarna 

i boken Klassamhällets förändring att klasser ännu finns kvar. Detta eftersom orättvisor och 

ojämlikheter fortfarande existerar. De menar att detta är något vi får leva med tills klassamhället 

                                                 
12 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 20 ff. 
13 Molin & Ågren (1991): s. 24 ff. 
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är avskaffat. Med klassbegreppet vill man skriva och identifiera grundläggande villkor för en 

större grupp människor.14

 

Klass är något som skapas mellan oss människor och kan därmed kopplas till 

socialkonstruktionismen. Det vill säga att klass är något människan skapat och kan se olika ut 

beroende på vart i världen vi befinner oss. Det är alltså våra sanningar och uppfattningar som 

konstruerar begreppet klass. Jag ska därför undersöka hur författarna positionerar sig till 

klassbegreppet utifrån deras egna föreställningar och antaganden. Orvar Löfgren menar att det är 

över- och medelklassen i Sverige som sätter normerna för vad som anses som normalt, trots att 

de bara tillhör en litet elit i samhället. Han menar att eftersom begreppet klass strävar tillbaka i 

tiden är det av en svensk känslighet att tala om klass och att det finns goda skäl till detta. 

Eftersom Sverige ska stå för jämställdhet och modernt är det av en tabu att tala om sin 

arbetarbakgrund. Skam, förödmjukelse eller hjälplöshet är vad vi människor associerar med 

arbetarklass, därför är det få som gärna talar om sin bakgrund. 15 Detta kommer jag att försöka 

göra i analysen utifrån författarnas utsagor och åsikter. 

 

3. Metod 

I denna del ska jag presentera innebörden av begreppen diskurs, subjektkonstruktioner och 

identitet, diskursanalys/kritisk diskursanalys, uppsatsens praktiska tillämpning, forskarens roll, det 

empiriska materialets övergripande karaktär samt uppsatsens frågeställningar.  

 

Jag har valt att utföra en textanalys som heter diskursanalys. Jag kommer att utgå mestadels från 

Michael Foucaults teorier om diskursanalys på det sätt dessa framställs i Göran Bergström och 

Kristina Boreus Textens mening och makt, Sophia Lövgren Diskurs och diskursanalys samt Marianne 

Winther och Louise Phillips Diskursanalys- som teori och metod.  

 

Winther Jørgensen och Phillips påstår att Foucault var den som på allvar satte igång med 

diskursanalys och han har blivit en gestalt man som forskare ofta förhåller sig till i sina studier 

eller arbeten, vilket även jag kommer att göra. Foucaults angreppssätt är enligt författarna den 

mest utvecklande teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur och samhälle 

                                                 
14 Göran Ahrne (1995): Klassamhällets förändring, s.11-12. 
15 Molin & Ågren (1991): s. 24 ff. 
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inom den kritiska diskursanalysen.16 Nedan beskriver jag de olika teman jag använt mig av i form 

av enskilda rubriker.  

 

3.1 Diskurs 

Michael Foucault menar att en diskurs är ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och 

som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med sakkunskap. Han menar även att diskurser har 

ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen förändras. Man kan säga att diskurs är ett bestämt 

sätt tala om och förstå världen. Foucault menar att diskurser omfattar några försanthållanden om 

hur vi människor ser på världen.17 Jag vill i och med uppsatsen se hur författarnas yttranden följer 

diskursiva mönster som formas och utrycks i böckerna jag valt att studera. I dikurserna utspelas 

identitetsstrider, sociala strider och integrationsstrider.  

 

Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursens grundläggande perspektiv är att ”språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”.18Dessa 

mönster formar, leder och begränsar subjekten i dess praktiker. Olika diskurser representerar ett 

sätt att tala om och uppfatta den sociala världen. Dessa dikurser kämpar hela tiden mot varandra 

för att skapa hegemoni, det vill säga att låsa fast språkets olika betydelser på sitt eget sätt.19 Man 

kan därmed tala om subjektpositioner som innebär att individer uppfattas inom ramar som 

skapas inom diskursen vilket i sin tur innebär att handlingsutrymmet inte överhuvudtaget är så 

fritt.20 När en person intar i en diskurs har hon/han även andra subjektpositioner som 

exempelvis kvinna, man, kristen, förälder och så vidare.21 Alltså beror relationen mellan diskurs 

och subjekt på vem som subjekt det är som talar. Jag kommer alltså i och med uppsatsen 

undersöka vilka diskurser som finns om temat klassresa och se hur författarna positionerar sig till 

dessa dikurser. Därigenom vill jag se hur diskurserna konstrueras i författarnas utsagor och hur 

de förhåller sig till dessa diskurser. Diskurser jag funnit intressanta i uppsatsen är bland annat 

begreppet klass. Jag vill därmed undersöka hur författarna definierar klass och hur de förhåller sig 

till detta begrepp. Genom definitionen av klassbegreppet skapas arbetarklass och medelklass som 

enligt mig också kan ses som diskurser eftersom författarna har föreställningar om begreppen, 

                                                 
16 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 66. 
17 Göran Bergström & Kristina Boréus (2000): Textens mening och makt- Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s. 225. 
18 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 7. 
19 Ibid. s. 13. 
20 Bergström & Boréus (2000): s. 226. 
21 Ibid. s. 231. 
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därmed formas och skapas en bild av dessa diskurser. Genom författarnas uttalanden konstrueras 

en bild som de agerar efter i dessa sociala domäner, det vill säga i arbetarklassen och 

medelklassen. Deras föreställningar blir en sanning om vad som är sant respektive falsk. Utifrån 

föreställningarna agerar författarna och deras syn och uttalanden om de andra sociala 

samhällsklasserna är liktydiga då de beskriver vilka normer och regler som gäller i respektive 

samhällsklass.  

 

3.2 Subjektkonstuktioner och identitet 

I boken Diskursanalys som teori och metod menar författarna att vi som människor interpelleras i 

bestämda positioner av diskurser. Författarna nämner som ett exempel om att när ett barn säger 

mamma och modern reagerar har hon automatiskt interpellerats och fått en identitet som 

mamma. I och med detta får mamman ofrivilligt särskilda förväntningar om hur hon bland annat 

ska uppföra sig. I diskurser finns det alltid vissa positioner som subjekten ska inta och innehava. 

Författarna nämner ett exempel om att i en konsultation hos läkaren finns exempelvis 

positionerna läkare och patient. Till dessa olika positioner knyts automatiskt vissa förväntningar 

om hur personerna ska uppföra sig och vad dessa personer får eller också inte får säga. Det är 

exempelvis läkaren som får säga hur patienten mår, patienten däremot kan bara gissa hur 

han/hon mår.22 Detta exempel kan liknas med författarna jag valt att studera då personerna som 

klassresenärer och arbetarklassare hade vissa positioner som exempelvis; arbetarklassare, man, 

kvinna, invandrare och så vidare. Dessa positioner gör i sin tur att dessa personer automatiskt får 

vissa ofrivilliga förväntningar av andra människor att leva upp till. Dessa förväntningar kan 

exempelvis vara att integrera sig snabbt i den nya klassen eller att studera på universitet. På så sätt 

tror jag att våra identiteter formas och omformas utifrån vilka subjektpositioner vi har. Det vill 

säga att våra identiteter formas utifrån vi är föräldrar, läkare, studenteter och så vidare.   

 

3.3 Diskursanalys/kritisk diskursanalys 

Som metod har jag valt att utgå ifrån diskursanalys. Detta eftersom diskursanalysen enligt 

Winther Jørgensen och Phillips representerar fruktbara teorier och metoder för forskning i 

kommunikation, kultur och samhälle vilket denna uppsats handlar om.23 Inom diskursanalys finns 

det flera olika angreppssätt att förhålla sig till och jag har till detta arbete valt att använda mig 

                                                 
22 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 48. 
23 Ibid. s. 8. 
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främst av angreppssättet kritisk diskursanalys. Vilket betyder att man som forskare strävar efter 

att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället och i slutänden presentera möjligheter till 

social förändring.24 Jag kommer främst att hänvisa till Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips presentation av Michael Foucaults kritiska diskuranalys i boken Diskursanalys som teori och 

metod. En annan bok jag funnit intressant och användbar när jag analyserat mitt material med 

hjälp av diskursanalys är Göran Bergströms och Kristina Boréus bok Textens mening och makt.   

 

Jag har valt att använda mig av Faircloughs kritiska diskursanalys som analysverktyg eftersom den 

har ett kritiskt förhållningssätt till fältet. Eftersom jag valt att skriva om klassresor och om 

människor ifrån arbetarklassen passar den kritiska diskursanalysen bra som angreppssätt för 

denna uppsats. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är syftet med hjälp av den kritiska 

diskursanalysens att kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld 

samt de sociala relationer som bidrar till ojämlika maktförhållanden.25 Detta angreppssätt passar 

då bra in eftersom arbetarklassare ofta känner sig undertryckta och ständigt blir utsatta för 

ojämlika maktförhållanden.  

 

Den kritiska dikursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 
och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv och social praktik och kulturell 
utveckling. 26  

 

Winther Jørgensen och Phillips hänvisar till Fairclough och menar att varje form av språkbruk är 

en kommunikativ händelse som innefattas i tre dimensioner, vilka är; 1. Text, innebär tal, skrift 

och bild. 2. Diskursiv praktik, det vill säga produktion och konsumtion (tolkning) av texter. Här 

gäller det för forskaren att undersöka hur existerande diskurser används och återskapas i texterna, 

det vill säga produktions och konsumtionsprocesser. 3. Social praktik, den sociala praktiken 

undersöks i vilken texten konsumeras och används. För att göra detta krävs det att forskaren 

kombinerar diskursanalysen med en annan teori. Alla tre dimensioner ska tas med vid en 

diskursanalys, man ska med andra ord titta på textens egenskaper, de produktions- och 

konsumtionsprocesser som hör ihop med texten samt den bredare sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen är en del av.27 Författarna menar att det endast är genom diskursiv 

praktik, då människor använder språket för att producera och konsumera texter, som texter 

                                                 
24 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 8. 
25 Ibid. s. 69. 
26 Ibid. s. 66. 
27 Ibid. s. 73 ff.  
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formas av social praktik. 28 Detta är bland annat något jag i min uppsats kommer att kolla efter, 

hur diskurserna framställs utifrån författarnas utsagor i böckerna.  Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips hänvisar till Fairclough och Wodak och nämner fem gemensamma drag som 

är viktiga i den kritiska diskursanalysen. Dessa är följande;  

 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer är av lingvistisk diskursiv anlag. 

Detta betyder att diskursiva praktiker bidrar till att konstruera den sociala världen. Syftet 

är att belysa dem sociala, kulturella och förändringsprocesser i senmoderniteten.  

2. Begreppet diskurs är både konstruerad och konstruerande. Det vill säga att 

diskursen inte bara formar och omformas utan även speglar sociala strukturer och 

processer. 

3. I och med det sociala sammanhanget ska språkbruket analysers emiriskt. Detta 

betyder att den kritiska diskursanalysen gör en textanalys av språkbruket i social 

interaktion. 

4. Begreppet diskurs fungerar ideologiskt. Inom diskursanalysen sägs det att dem 

diskursiva praktikerna skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper, exempelvis mellan sociala klasser. Dessa diskursiva praktiker konstruerar 

världsbilder, sociala subjekt, maktrelationer samt sociala relationer. Syftet är att bidra till 

social förändring i sträckning mot mer jämlika maktförhållanden.  

5. Den kritiska forskningen. Den kritiska forskningen ska leda till att avslöja dem ojämlika 

maktförhållandena samt att användas i kampen för social förändring. 29 

 

Dessa fem punkter är viktiga i min uppsats och blir en utgångspunkt för min analys då jag bland 

annat ska undersöka hur diskurserna konstrueras och hur författarna förhåller sig till dessa genom 

språkbruk. Dessa punkter har jag tagit till användning då jag exempelvis letat efter diskurser i 

utsagorna. Det är exempelvis genom deras utsagor den sociala strukturen konstrueras och 

avspeglas. I och med punkt fem vill jag undersöka hur ojämlika maktförhållanden framställs i 

författarnas utsagor mellan de olika samhällsklasserna. På så vis önskar jag i och med uppsatsen 

en social förändring i människors beteenden och fördomar. Givetvis är jag medveten om att 

denna lilla uppsats inte kan göra några radikala förändringar i samhället, men jag hoppas att 

uppsatsen får några/någon att tänka till.  

 

                                                 
28 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 75. 
29 Ibid. s. 67ff. 
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3.4 Tillämpning 

Uppsatsens metodologiska disposition är bland annat ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv 

främst ur Michael Fairclough synvinkel vilket betyder att uppsatsen har en poststrukturalistisk 

utgångspunkt. Kommunikativa händelser, det vill säga författarnas och beskrivarnas utsagor i 

böcker kommer att analysera empiriskt i dess sociala sammanhang. Med hjälp av texterna 

kommer jag att studera utsagornas formella egenskaper i struktur, alltså i form av nyckelbegrepp 

samt överstämmelser mellan de olika författarna.  

 

Jag kommer i detta stycke redogöra vilka analytiska redskap jag valt att använda för denna 

uppsats. Denna uppsats utgår dels från Foucault diskursanalys men även verktyg från den kritiska 

diskursanalysen. Att kombinera element från olika diskursanalytiska angreppssätt är något 

Winther Jørgensen och Phillips starkt rekommenderar vid en faktisk dikursanalys.30  Skälet till att 

jag valt att kombinera både dikursanalys och kritisk diskursanalys är jag funnit både för och 

nackdelar med båda metoderna. Jag kommer främst att undersöka hur språket används i texterna 

och hur författarna framhäver vissa diskurser, samt vad som inte sägs utan tas för givet. I 

textanalysen har jag valt att exempelvis titta på subjektpositioner, ekvivalenskedjor, antagonism 

samt utestängningsmekanismer. Subjektpositioner, som jag nämnt innan i arbetet, innebär alltså 

att en diskurs formas av utifrån vem det är som person som talar om diskursen. Ekvivalenskedjor 

innebär att vissa begrepp ekvivaleras med varandra i långa kedjor. I mitt fall handlar det främst 

om begreppet klass som förbinds med andra begrepp som exempelvis, tillhörighet och studier. 

Genom att förbinda olika begrepp med klass blir alla dessa idéer en del av diskursen. Göran 

Bergström och Kristina Boréus menar att vilka begrepp som sätts samman får betydelse genom 

varandra.31 Antagonism handlar om att den sociala tillvaron ses i begrepp som är i konflikt med 

varandra. Detta betyder att begreppen är meningsskapande på en språklignivå och är därför 

förändriga. Författarna ger ett exempel i boken Textens mening och makt om begreppet demokrati 

som ständigt är i betydelsekrig32, vilket även jag i min uppsats exempelvis kan se med begreppet 

klass och arbetarklass. Det vill säga att begreppen har sett olika ut och har haft olika innebörder i 

olika perioder och i olika delar av världen. I och med detta menar jag att begreppen kan ha olika 

betydelser beroende på vart vi befinner oss. Utestängningsmekanismer handlar enligt Bergström 

och Boréus om att makt utvecklas i relationer mellan människor och innebär i sin tur 

begränsningar för vissa och möjligheter för andra människor. Detta är något jag sett i utsagorna, 

                                                 
30 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 14. 
31 Bergström & Boréus (2000): s. 225 ff. 
32 Ibid. s. 231. 
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vilka jag kommer närmare att presentera i analysen med olika exempel för att göra begreppet 

tydligare. 

 

3.5 Forskarens roll 

I Winther Jørgensens och Phillips bok fastställs forskarens uppgift när hon/han gör en 

diskursanalys. Syftet är inte att försöka komma bakom diskursen i sitt arbete utan att beskriva och 

analysera människors uttalanden i tal och skrift. Utgångspunkten är att man som forskare aldrig 

kan nå verkligheten utanför diskurserna och att det på så sätt är diskurserna i sig som är föremål 

för analysen. En viktig punkt i diskursanalysen är att inte sätta sina egna uppfattningar i diskursen 

så de inte dominerar i analysen. Författarna menar att när man som forskare arbetar med 

diskurser som man håller nära kan det vara svårt att se dessa som diskurser, det vill säga som 

social konstruerade, som hade kunnat se ut på ett annat sätt och varit annorlunda. Eftersom alla 

forskare oftast är en del av den kultur hon/han valt att undersöka delar man som forskare många 

gånger olika självklarheter som ligger i ens studie. Det är just dessa självklarheter undersökaren är 

ute efter att upptäcka, det vill säga vilka utsagor som automatiskt och naturligt blir accepterade 

som rätta eller felaktiga.33 Detta är en viktig utgångspunkt i min uppsats, hur vissa dikurser 

konstrueras av författarna och hur författarna förhåller sig till dessa.  

 

3.6 Frågeställningar 

Under denna rubrik ska jag presentera uppsatsens frågeställningar vilka i sin tur går hand i hand 

med uppsatsens syfte (1.2). Dessa är uppsatsen frågeställningar: 

 

• Hur konstruerar författarna ”klass” och ”klassresa”? 

• Vilka diskurser går att skönja i texterna och på vilket sätt konstrueras dessa? 

• Hur relaterar och positionerar sig författarna till dessa diskurser? 

• Finns det diskurser som motsätter sig varandra i texterna? 

 

                                                 
33 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 28. 
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3.7 Empiri 

I denna del ska jag presentera vilken empiri jag använt mig av till denna uppsats. Två av böckerna 

är självbiografier och två är böcker med intervjuer baserade på människor som gjort klassresor 

där de talar om hur denna process gick till. 

 

Jag har valt att använda mig av Alexandra Pascalidou bok Bortom mammas gata. Detta eftersom jag 

finner den intressant för denna studie då hon målar upp en bild om skillnader mellan 

arbetarklassare och medelklassare. Hon beskriver sin uppväxt och om sitt liv i en förort som 

heter Rinkeby. Författaren beskriver om och hur hon kämpat för att byta samhällsklass. Hon 

nämner svårigheter som uppkom i och med klassbytet och ger en inblick i denna process. 

Författaren beskriver tydligt hur hon såg på människor ifrån andra samhällsklasser och hur hon 

själv blev uppfattad av andra.  

 

En annan bok jag valt att studera är Mitt förnam är Ronny skriven av Ronny Ambjörnsson som 

växte upp i Göteborgs arbetarkvarter på trettiotalet. Han berättar om sin klassresa genom att 

studera och vilka svårigheter som uppkom i och med klassbytet. Han målar upp en bild av hur 

och under vilka förutsättningar arbetarklassare levde på under trettiotalet och vilka skillnader som 

fanns. Han berättar om sin klassresa och sina upplevelser genom personliga erfarenheter kring 

denna händelse. 

 

Dessutom har jag valt delar från Kari Molins och Britt Ågrens bok Klassresan som handlar om 

människor som gjort en klassresa. Boken tar upp olika människors berättelser och upplevelser 

kring klassresan. Det dem har gemensamt är att de gjort en klassresa ifrån arbetarklassen till en 

högre social samhällsklass. Detta har skett i och med studier på universitet och som läsare får 

man följa med informanternas upplevelser och hur de ser tillbaka på arbetarklassen. Dessa 

personer talar om hur de efter klassresan ser på sig själva och vilka konsekvenser klassresan gett 

dem. Jag har utifrån boken valt ut några specifika personer och berättelser att rikta in mig på. Här 

följer en liten presentation av personerna och utsagorna jag valt ut att fokusera mig på. Tage 

Nordström som nyligen är pensionerad från en befattning som direktör vid ett av Sveriges största 

företag. Han berättar i boken om sin barndom och uppväxt i Vinkmanshyttan.34Monica Westberg 

är femtio år och växte upp i arbetarklassen under fyrtiotalet. Hennes familj på fem personer 

bodde i Lidköping i en krigsbarack på trettio kvadratmeter. Första gången hon märkte 

                                                 
34 Molin & Ågren (1991): s. 47. 



 16

klasskillnader var då hon gick i småskolan. Westberg berättar att hon brukade leka med en flicka i 

klassen som var hemskt söt, hade svart lackskor och en vit angorajumper. Flickan visade sig vara 

överingenjörens dotter vilket ledde till att hon inte fick leka mera med Monica.35 Thommy 

Berggren växte upp i Masthuggskvarteret i Göteborg under hans tjugo första år. Det var hans 

morfar som inspirerade honom att söka till en privat teaterskola och det var han som hjälpte 

Thommy på vägen dit. Hans filmroller hade ofta anknytningar till honom själv, som exempelvis 

filmen Kvarteret Korpen. 36 Den sista personen i boken jag valt att presentera är Birgitta Winberg. 

Hon växte upp i Bagarmossen, som var en typisk arbetarförort söder om Stockholm på femtio- 

och sextio talet. Hennes pappa var vaktmästare och hennes mamma satt på kontor.37

 

Dessa böcker är särskilt intressanta för denna studie då man som läsare tydligt märker de stora 

skillnaderna författarna målar upp mellan arbetarklassare och medelklassare. Det är intressant att 

se hur författarna och de intervjuade beskriver vilka diskurser som ingår i de nämnda 

samhällsklasserna och hur de förhåller sig till dessa. 

 

4. Analys 

Jag har byggt upp min analys efter teman jag funnit intressanta i mitt material. Dessa teman anser 

jag även viktiga för samhällets tänkande och utvecklande kring ämnet klasstillhörighet. Dessa fem 

olika teman jag valt att dela in analysen i är följande; hur definieras arbetarklassen i utsagorna, hur 

målar författarna upp bilden om medelklassen, studier på universitetsnivå, utanförskap och 

identitet samt tillhörighet och identitet. Dessa moment går hand med mina frågeställningar då jag 

exempelvis ska analysera vilka diskurser som finns i författarnas berättelser och därefter hur de 

positionerar sig till dessa. Eftersom jag inte fann några intressanta utsagor till denna uppsats om 

människor som befinner sig i arbetarklass eller underklass i dagens samhälle blev resultatet rätt så 

entydigt. Det vill säga att författarna liktydigt beskriver processen och händelserna. Intressant är 

dock författarnas berättelser om hur klassresorna gick till och hur de förhåller sig till de olika 

diskurserna då de utskiljer sig en aning.  

 

                                                 
35 Molin & Ågren (1991): s. 92 ff. 
36 Ibid. s. 127 ff. 
37 Ibid. s. 69 ff. 
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4.1 Definition av arbetarklassen i utsagorna 

Ingen av författarna definierar klart och tydligt vad de menar med arbetarklass, men som läsare 

kan tydliga tecken på vad författarna menar med arbetarklass skådas och vad som ingår i termen. 

Vissa säger rakt ut att de tillhörde arbetarklassen men Alexandra Pascalidou ger däremot 

förklaringar om hur hennes samhällsklass såg ut. I och med dessa förklaringar ser jag likheter med 

de andra författarnas förklaringar om arbetarklass och kopplar därför ihop dessa. Jag kan därför 

se böckerna som en form av idealism då författarna definierar klassbegreppet utifrån egna 

antaganden och perspektiv. De beskriver hur deras situation sett ut och hur de förhållit sig till 

arbetarklassen. I följande citat målar Alexandra Pascalidou upp en bild om hur hon ser på 

arbetarklass och dessutom förklarar hon hur andra människor från andra sociala samhällsklasser 

ser på arbetarklassarna;  

 
Efter att jag fått följa med på deras städjobb, efter promenader i stan och möten med 
myndigheter, förstod jag att mina föräldrar inte var särskilt märkvärdiga. Jag såg de 
nedvärderande minerna och de föraktfulla blickarna. Jag hörde de kränkande kommentarerna. 
Jag märkte de civilklädda affärsvakterna som misstänksamt eskorterade mina föräldrar, 
samtidigt som en blond tjej ostört fyllde fickorna med smink.38   

 
Trots att Alexandra Pascalidou inte talar om eller beskriver begreppet klass syns tydliga tecken på 

vad hon menar med arbetarklass. Beteckningen kan då ses som en empirisk definition då hon 

utgår från sina egna erfarenheter och kunskaper om klass. Därmed skapas författarens definition 

av begreppet vilket jag tydligt kan se i citatet. Många negativa benämningar förekommer i citatet 

och beskriver familjens uppfattningar om arbetarklassen. Städjobb, möten med myndigheter, 

nedvärderande miner, föraktfulla blickar och misstänksamma affärsvakter är framställningar om 

vad som ingår i termen och som därmed kopplas till begreppet klass. Begreppet är ett exempel på 

vad Bergström och Boréus hänvisar till ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor är begrepp som sätts 

samman och får betydelse genom varandra39. I detta fall kan jag se hur begreppet arbetarklass får 

betydelse genom ovannämnda destruktiva beskrivningar. Detta gör i sin tur att begreppet 

arbetarklass i Alexandra Pascalidous bok Bortom mammas gata ses som något negativt och inte 

eftersträvande. Hon förklarar även vad som inte ingår i arbetarklass, att en blond tjej ostört fyllde 

fickorna med smink utan affärsvakternas uppmärksamhet. Blond tjej blir då intressant i detta citat 

och kopplas till svensk eftersom författaren beskriver vad hon inte tillhör och vad hon inte är.  

Pascalidou pratar öppet i boken om att hon är invandrare och beteckningen blond tjej blir då en 

motpol till invandrare. Trots att hon inte nämner begreppet medelklass visar Pascalidou hur hon 
                                                 
38 Alexandra Pascalidou (2001): Bortom mammas gata, s. 9. 
39 Bergström & Boréus (2000): s. 229. 
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skiljer mellan sin samhällsklass och andra sociala klasser genom exempelvis begreppet blond som 

associeras med svensk. I och med detta förknippas begreppet arbetarklass med invandrare och 

kriminalitet vilket gör ekvivalenskedja ännu längre. Kriminalitet förbinds med arbetarklass 

eftersom författaren beskriver i citatet ovan att affärsvakterna misstänksamt eskorterade hennes 

föräldrar då de handlade. Denna ekvivalenskedja visar tydligt hur våra föreställningar strukturerar 

den sociala världen och vilka konsekvenser detta kan få. Konsekvenserna blev i detta fall att 

oskyldiga människor observerades misstänksamt av affärsvakter med föreställningar om 

invandrare eller arbetarklassare. Dessa föreställningar påverkar naturligtvis människor då negativa 

minnen och erfarenheter upplevs och som reproduceras i social interaktion. Detta kan i sin tur 

leda till att människor ifrån samma bakgrund och erfarenheter skapar ett vi och dom. Jag kan 

därmed tro att gränserna mellan arbetarklassen och medelklassen kan kännas distansfulla. 

Zygmunt Bauman hävdar i boken Att tänka sociologiskt att vi skapas då det finns människor som 

inte är vi utan de. På så sätt hör de ihop och bildar en grupp eftersom de har samma 

kännetecken. Det vill säga ingen av dem är ”en av oss”. Bauman menar att vi är en plats där vi 

människor känner os hemma och trygga. Det är en plats där vi vill vara och det som händer inom 

gruppen känns då betydelsefullt eftersom jag som gruppmedlem vet hur jag ska bära mig åt. De 

står för en grupp som inte alls känns lika betydelsefullt och det som föregår i denna grupp är då 

oviktigt. Detta eftersom jag knappt förstår deras beteende och det som därför pågår i denna 

grupp blir då i stor sträckning oförutsägbart och därmed avskräckande.40 Tage Nordström har 

också skildrat sin beskrivning om arbetarklassen i boken Klassresan. Hans beskrivning nedantill är i 

följande citat; 

 
Bardomen var fattigdom först och främst. De sanitära förhållandena usla, inget vatten eller 
avlopp, löss, dragig bostad, där vatten frös på vattenhinken om vintern. Mor var sjuklig och far 
dog tidigt. Vi var många syskon. 41

 
Även Tage Nordström förklarar arbetarklassen med negativa beskrivelser och minnen. Citaten 

skiljer en del, men den negativa klangen finns ännu kvar. Han beskriver och säger att han 

tillhörde arbetarklassen. Arbetarklassen kännetecknas med fattigdom och trångbeboddhet. Det 

kan bero på vad Bergström och Boréus pekar på subjektpositioner, vilket innebär att synsättet på 

diskursen beror på vem det är som talar. Det betyder att vi har olika berättelser och upplevelser 

beroende på om vem vi är; man, kvinna, invandrare, svensk etc. Vi lever i vissa positioner och ser 

                                                 
40 Zygmunt Bauman (1992): Att tänka sociologiskt, s. 69 ff. 
41 Molin & Ågren (1991): s. 47. 
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världen därför på olika sätt. 42 Jag tror i detta fall att det kanske beror på att Alexandra är en 

kvinna och Tage en man och att de dessutom växte upp under olika tider och förutsättningar. 

Pascalidou kom dessutom med sin familj från Grekland jämfört med Tage Nordström som 

föddes i Sverige, detta ger naturligtvis också olika upplevelser. På så sätt har de olika upplevelser 

och olika kunskaper om ämnet. Det de har gemensamt är fattigdom, negativa minnen och 

begränsad tillvaro. Nedan beskriver Alexandra hennes familjs tillvaro;   

 
Mammas och pappas liv bestod av arbete från soluppgång till solnedgång. När de kom hem var 
de så slutkörda att de bara orkade hämta krafter till nästa dags arbete. De slet som djur men 
gick ändå omkring i samma billiga, omoderna kläder. De gick aldrig på bio, teater eller 
restaurang. De kunde aldrig unna sig något fint. De hade aldrig råd med semestrar eller 
utflykter. Enda nöjet var ett par grekiska föreningsfester i Rinkeby om året. Och trots hårt 
arbete och hederligt arbete fick de ingen respekt av någon. Ingen tackade dem för skinande 
toalettstolar och dammfria fönsterkramar.43

 
Ur detta citat visar sig ytterligare kännetecken på vad författaren menar med arbetarklass. Hårt 

arbete, slit, ingen respekt och slutkörda är begrepp som förklarar Alexandras och hennes familjs 

tillvaro. När man som forskare analyserar modalitet ser man till grunden av instämmandet hos 

författarna. När författarna tycker att någonting är på ett visst sätt ses då påståendet som sann.44 

Detta kan då enligt Vivien Burr tydas ur ett socialkontruktionistikst perspektiv. Att vår kunskap 

och våra världsbilder är en produkt av hur vi kategoriserar världen. Det betyder inte att vår 

kunskap om världen är spegelbilder av verkligheten. Vår kunskap om världen upprätthålls och 

skapas i sociala interaktioner där människor tillsammans bygger upp gemensamma sanningar45. I 

och med att människor uttalar sig om hur de upplevt arbetarklassen och dess minnen, som ofta är 

negativa upprätthålls dessa föreställningar och ses därmed som sanna. Citaten liknar varandra och 

uttrycker en sanning om hur arbetarklassen är. Vikten av vissa begrepp blir då här grundläggande. 

Begrepp som slit, fattigdom och nedvärderande miner anses då som sanna. I nästa stycke 

diskuteras hur författarna målar upp bilden av andra samhällsgrupper.  

 

4.2 Bilden av medelklassen i utsagorna 

Även medelklassen och andra sociala samhällsklasser definieras inte tydligt hos författarna, det 

vill säga vad klasserna innebär och vart gränserna går. Detta kan då också ses ur idealismen då jag 

kommer att gå efter är författarnas utsagor om vad som inte tillhör arbetarklassen och som blir 
                                                 
42 Bergström & Boréus (2000): s.230-231. 
43 Pascalidou (2001): s. 10. 
44 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 87 ff. 
45 Burr (2003): s. 2 ff. 
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på det sättet en motsats till begreppet. Eftersom berättelserna är rätt så teorilösa blir det 

empiriska författarna egna upplevelser och antaganden kring ämnet. Jag kallar dessa antaganden 

för empiriska eftersom författarna på ett eller annat sätt skapat dessa uppfattningar genom 

exempelvis erfarenheter. På så sätt ser jag texterna förklarande eftersom de själva förklarar hur 

deras situation sett ut och vad de gått igenom.  

 

Det råder en ganska stor överenskommelse mellan författarna om hur de andra klasserna ser ut 

och vad de innefattar. De andra klasserna beskrivs med ord som exempelvis; högtidliga hus och 

gator, mål i livet, klär dig i festkläder till vardags och åker i blanka bilar. Här blir då 

ekvivalenskedjan av diskursen medelklass positiv laddad. Det vill säga diskursen medelklass 

förknippas med begrepp som har en positiv anstrykning. Om man ser tillbaka på citaten jag 

nämnt innan kan tydliga tecken om medelklassmänniskornas livsstil skådas utifrån författarnas 

uppfattningar. De nämner aldrig begreppet medelklass men det skapar en motpol till vad de själva 

tillhörde, ett slags vi och dom. I Alexandras förklaring beskriver hon hur hennes föräldrar aldrig 

besökte eller åkte på fester, bio, teater, restaurang, semestrar eller utflykter. Hon nämner att 

hennes familj aldrig kunde unna sig något fint. Med detta uttalande visar Alexandra en bild av att 

dessa företeelser är vanliga inom medelklassen, om inte självklara. Hon menar att hennes familj 

tillhörde arbetarklassen och hade på så sätt inte råd eller tid med att tillåta sig sådana företeelser. I 

och med detta målar hon upp en skön bild av den andra klassen som inte hon tillhörde. Detta ser 

jag som ytterligare tecken på vi och dom och som därigenom skapar gränser och skillnader 

mellan klasserna. Nedan beskriver hon upplevde människorna i den andra klassen; 

 

Deras föräldrar var festklädda till vardags, de skjutsade barnen till och från träningen i blanka 
bilar, de följde med på tävlingar och peppade och uppmuntrade: ”Du är bäst gumman!” Mina 
föräldrar arbetade sent på kvällarna, de hade varken bil eller tid att följa med.46

 

Här finns det en tydlig åsyn hos författaren om medelklassare, trots att begreppet inte nämns. 

Hon förklarar att de har mer tid över, åker i blanka bilar och har unnar sig snygga kläder till 

vardags. Ändå måste de förstås arbeta för att ha råd med dessa föremål, men vad jag kan se 

arbetar de enligt författaren inte lika mycket och länge som arbetarklassare eftersom Pascalidous 

föräldrar aldrig hade tid att följa med på tävlingar. Detta kan ses utifrån Håkan Thörn som menar 

att människor definierar sig själva genom exempelvis andra samhällsklasser och kön.47 Alexandra 

ser vad andra människor gör och har och definierar därför sig själv som något sämre, det vill säga 
                                                 
46 Pascalidou (2001): s. 38 
47 Håkan Thörn (2002): Globaliseringens dimensioner – nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser, s. 75 ff. 
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att tillhöra arbetarklassen. Hon har visat vad som ingår i hennes samhällsklass och kan därför ses 

som sämre eftersom allt är av negativa beskrivelser. Hon målar upp en idyllisk bild av de andra, 

en bild som är eftersträvande. Ronny Ambjörnsson har en nästan identisk beskrivning som 

förklarar de andra människorna, det han inte ingick i; 

 

Inte bara att jag åkte in till stan, med dess annorlunda, liksom högtidliga hus och gator utan 
också att jag för den dagen lämnade min samhällsklass för att vistas i en dubbelt främmande 
miljö. Högtidliga hus och högtidliga människor, alla på väg mot något mål, omedvetna om att 
de befann sig i centrum.48

 
Även Ronny Ambjörnsson definierar sig själv utifrån andra människor och klasser. Han beskriver 

en idyllisk bild om hur medelklassare lever, en klass där han känner sig främmande i. 

Människorna har ett mål med livet, bor i fina kvarter och ser högtidliga ut. Diskursbegreppet 

medelklass kan därför utifrån Göran Bergström och Kristina Boréus ses som en artikulering, 

vilket betyder att vissa element bildar en grund för diskursen. De menar att dessa element bildar 

en grund för diskursen och har bland annat sociala, ekonomiska och politiska innebörder. I och 

med artikulerig blir diskursen konstruerad av idéer om språket som representerar verkligheten.49 

Jag kan därför se i och med språket i författarnas utsagor att de representerar medelklassen som 

en verklighet. I och med att vi människor matas in med information om hur arbetarklassen och 

medelklassen ser ut konstrueras på så sätt en verklighet som bygger på tankar och åsikter av 

enbart få personer. Dessa tankar och åsikter av påverkar naturligtvis våra egna tankar och 

synpunkter om samhällsklasser. Det är alltså enligt min mening endast vissa personer som 

konstruerar bilden av de olika samhällsklasserna ser ut. Som Berger och Luckmann hävdar är det 

språket som konstruerar verkligheten.50Genom språket i författarnas utsagor konstruerar vi 

människor en verklighet. Jag tror det betyder i den sociala praktiken att det finns en tendens om 

att förmoda att arbetarklassare är undertryckta och inte har några mål i livet medan medelklassare 

ses som utbildade, vet vad de vill med livet och lever i en skön social miljö.  

 

4.3 Studier på universitetsnivå 

Många av författarna hävdar att de gjort en klassresa genom akademisk utbildning på universitets 

nivå. På så sätt menar författarna att de gått från att ha tillhört arbetarklass till akademiker. 

                                                 
48 Ronny Ambjörnsson (1997): Mitt förnamn är Ronny, s. 22. 
49 Bergström & Boréus (2000): s. 230. 
50 Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1998): Kunskapspsykologi- hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, s. 
31. 
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Därmed konstrueras begreppet klassresa och får sin innebörd, vilket detta stycke handlar om. 

Walter Müller skriver i boken Social bakgrund, utbildning, livschanser att i och med ökad deltagande i 

utbildningsnivån ska skillnader i livschanser bland människor från olika sociala klasser jämnas ut. 
51 På så sätt tror jag att den vanligaste vägen till medelklassen är genom utbildning på akademisk 

nivå. 

 

Utifrån författarnas utsagor kan jag konstatera att de flesta i utsagorna gjort en klassresa från 

arbetarklassen till medelklassen genom att utbilda sig. Alexandra Pascalidous började arbeta på 

SVT men även, som många andra i utsagorna, läste hon på universitets nivå. Hon hann inte läsa 

klart, eftersom hon fick jobb på tv men likaså hon påbörjade en utbildning och jag kan därför 

mena att även hennes klassresa började i och med studier. Därför ser jag att den vanligaste vägen 

till medelklass är genom akademiska studier. Etnologen Jonas Frykman i Lund har tillsammans 

med bland annat Orvar Löfgren studerat kultur- och klassgränser i Sverige de senaste hundra 

åren. Frykman konstaterar att det vanligaste sättet att göra en klassresa är genom utbildning. Han 

förklarar även att de flesta akademiker i Sverige kommer från den lägre medelklassen eller 

arbetarklassen.52 I och med detta blir diskursen klassresa även i detta fall en ekvivalenskedja som 

får sin betydelse genom begreppet studier. Detta blir en sanning om att man som människa kan 

byta klass genom att läsa vidare på akademisk nivå. Självklart finns det andra vägar till 

medelklassen men dessa är inte lika självklara och kan genomföras med hjälp av bland annat 

pengar. Denna väg är inte självklar eftersom detta endast kan genomföras av en liten grupp 

människor. Orvar Löfgren påstår att det finns en gräns mellan de som gjort klassresor genom 

utbildning och de som gått pengavägen. Hans uttalande lyder; 

 

Bildningsborgerskapet måste hela tiden märka ut gränser mellan sig själva och andra. De ser 
ner på dem som gjort klassresan genom pengavägen. De kallas uppkomlingar, parvenyer, 
gulaschbaroner, herr och fru nyrik… De visar upp klass på ett sätt man inte ska. De saknar 
smak och är ytliga och vräkiga människor.53   

 

Detta citat visar hur klassresenärer får högre status inom medelklassen om de väljer att gå 

studievägen, vilket i sin tur blir ett måste om man vill tillhöra den stora skaran. Jag tror att efter 

att ha tillhört arbetarklassen vill nog resenären äntligen känna en vi känsla med medelklassen.  I 

                                                 
51 Rune Åberg (1992): Social Bakgrund- utbildning, livschanser Rune Åberg (red.) s. 29. 
52 Molin & Ågren (1991): s. 104-105. 
53 Ibid. s. 31. 
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följande stycke ska jag presentera min analys om utanförskap och identitet i och med 

klassresorna. Jag ska undersöka om det går att känna en vi känsla med den nya samhällsklassen. 

 

4.4 Utanförskap och identitet 

I denna del ska jag presentera författarnas utsagor om utanförskap i den nya klassresan och hur 

det påverkat deras identitet. Författarnas berättelser om utanförskap nämns ofta i 

klassreseprocessen på universitetet då de kände sig annorlunda och avvikande.  

 

Monica Westberg uttalar sig i boken Klassresan om sin situation då hon började läsa på universitet 

och menar att språket var ett av de största problemen under denna tid. Hon trodde i början att 

hennes statistik lärare talade ett främmande språk, ett språk som hon inte förstod. Detta skapade 

givetvis ett utanförskap då hon förklarar att ett avstånd skapades mellan henne och läraren. Hon 

menar också att det tog ett tag innan hon smälte in i den nya miljön och att hon under denna 

period kände sig ordlös, vilket i sin tur gjorde att hon blev tillbakadragen.54 Jag kan tro att detta 

blir en konsekvens på att många väljer att inte läsa vidare. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv där verkligheten skapas i sociala processer kan jag tro att många ifrån arbetarklassen 

avstår från utbildning på akademisk nivå. Många människor blir på så sätt avskräckta och rädda 

för den andra världen, där de förmodligen kommer att känna sig vilsna och ensamma. Detta blir 

då en naturlig reaktion eftersom ingen strävar efter dessa företeelser. Birgitta Winberg talar om 

ett liknande problem i boken Klassresan där språket medförde stora problem för henne. När 

Birgitta började studera på universitetet mötte hon människor med en annan bakgrund och det 

akademiska språket var även för henne helt främmande. Hon menar att allt kom som en chock 

och att hon därför avslutade sina studier i förtid. Winberg gick i terapi flera år innan hon 

återupptog studierna igen.55 Dessa texter som är av idealism baserade på talarnas egna 

erfarenheter och tankar skapar en verklighet utifrån ett socialkonstruktionistikst perspektiv. 

Därmed frambringas kunskapen om klassresan i en social interaktion som bygger på 

gemensamma sanningar om verkligheten. Dessa sanningar kämpar på så sätt om vad som är sant 

och falskt och skapar vår kunskap om hur medelklassen ser ut. 

 

Att känna sig annorlunda och utanför är tydligen vanliga känslor utifrån författarnas utsagor om 

processen från arbetarklass till medelklass vilket i sin tur blir ett resultat i vårt sätt att kategorisera 

                                                 
54 Molin & Ågren (1991): s. 99. 
55 Ibid. s. 69 ff. 
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världen. Språket är enligt utsagorna det största hindret eller problemet som nämns i böckerna. Jag 

kan därför se språket som en utestängningsmekanism vilket innebär, som jag nämnt innan i 

arbetet, att makt utvecklas i relation mellan människor. Därmed betyder det att språket begränsar 

för vissa människor och gynnar andra.56Naturligtvis gynnande det människorna som förstod 

språket att studera och känna den akademiska miljön, men för personerna där detta språk var helt 

främmande innebar detta stora problem. Problem som i Birgittas fall ledde till att hon avslutade 

studierna och fick gå i terapi flera år. Jag ser därför språket som en utestängningsmekanism i 

denna situation då detta ledde till utanförskap. Utanförskap om att inte tillhöra den stora 

gruppen, det vill säga majoriteten. Detta påverkar naturligtvis identiteten då känslor som 

otillräcklighet och oduglighet kan uppkomma. Jag anser att detta kan leda till att en person blir 

tillbakadragen eller känner sig vilsen. Arbetarklassbakgrunden spökar nästan alltid för en hel del i 

utsagorna, då även det påverkat personernas identitet och självkänsla i fråga. Begrepp som 

otillräcklighet och dåligt självförtroende förekommer ofta i berättelserna. Monica Westberg 

menar att hennes dåliga självförtroende gjort att hon har svårt att fullfölja hennes examina, det 

vill säga att ordna fram papper på vad hon är bra på och kan. Detta menar hon har med att göra 

att hon fortfarande vill ha fötterna i arbetarklassen. Hon förklarar vidare i följande citat; 

 

På ett plan har jag dåligt självförtroende. Jag är aldrig nöjd med det jag gör och det är något jag 
känner igen hos andra i arbetarklassen. Jag ser det som en brist och jag tycker att det blivit 
värre med åren.57

 

Jag tror därmed att när en person ifrån arbetarklassen stiger in i en miljö där medelklassare 

dominerar och där deras normer anses normala, ses personen ifrån arbetarklassen som en 

avvikare eller som stigmatiserad. Därför har jag tagit hjälp av Erving Goffman förklaring om hur 

en avvikare blir till i nedanstående citat: 

 

Om vi utgår ifrån en mycket allmän konnotation för en grupp individer som har vissa värden 
gemensamma och som håller på vissa sociala normer beträffande uppträdandet och personliga 
attribut, så kan man sedan beteckna varje individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter 
normerna som en avvikare och beteckna hans egenhet som avvikelse.58

 

Jag kan därför tro att personen ifrån arbetarklassen ses då som annorlunda i medelklassarnas 

ögon eftersom denna exempelvis inte talar samma akademiska språk. Detta kan på så sätt leda till 
                                                 
56 Bergström & Boréus (2000): s. 225. 
57 Molin & Ågren (1991): s. 103. 
58 Erving Goffman (2001): Stigma- den avvikandes roll och identitet, s. 145. 
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att personen blir stigmatiserad eftersom personen ifråga inte följer vissa sociala normer som råder 

i medelklassen. Erving Goffmans tänkesätt om hur vi människor ser på stigmatiserade och 

avvikande personer är i detta fall användbart i analysen. Erving Goffman menar att när en person 

anses stigmatiserad i en grupp ser vi denna person som inte är helt mänsklig. Han förklarar vidare 

att denna stigmatiserade person blir på så sätt diskriminerad av olika skilda slag och att personens 

livsmöjligheter reduceras.59 Detta betyder också att personernas livsmöjligheter minskas då 

osäkerheten kan ställa till det, att inte våga träda fram. Kanske ser personerna i utsagorna sig 

själva i andra och att denna osäkerhet därför skapas. Jag kan därför tro att det inte alls behöver 

vara så utan att det eventuellt bara en föreställning. En föreställning om att saker och ting är på 

ett sätt men vilket kan betyda att något är på ett helt annat sätt. 

 

Eftersom många av författarna känt sig utanför och annorlunda har detta därmed lett till att 

många av de känner en slags sympati och relaterar sig fortfarande till människor i arbetarklassen. 

Kanske beror det på att de aldrig känt sig hemma i den nya klassen eller för att de vet vad 

människor ifrån arbetarklassen går igenom. Detta är bland annat något jag kommer att gå igenom 

i nästa stycke som handlar om tillhörighet och integration. Där tar jag exempelvis upp hur 

personerna i utsagorna fortfarande efter klassresan känner en slags tillhörighet till arbetarklassen.  

 

4.5 Tillhörighet och identitet  

Begrepp som tillhörighet till den gamla klassen och integration i den nya är också ofta 

påkommande begrepp i författarnas utsagor. Personerna menar att de fortfarande, trots en 

klassresa, känner en tillhörighet till arbetarklassen. En tillhörighet där deras rötter fortfarande 

finns kvar. Thommy Berggren berättar i boken Klassresan att han inte tvekar om sin 

arbetarklastillhörighet trots att det gått flera år sedan han lämnade den. Han menar att han känner 

en slags solidaritet med människor ifrån arbetarklassen. 60

 

När jag tänker tillbaka på dessa kvarter och dessa människor så känner jag en sorts kärlek, en 
sorts sorg och tillhörighet. En tillhörighet som jag aldrig kommer att överge och alltid kommer 
att bevara.61  

 

                                                 
59 Goffman (2001): s. 14. 
60 Molin & Ågren (1991): s. 127. 
61 Ibid. s. 127. 



 26

Dessa tolkningar beskriver en känsla om tillhörighet till arbetarklassen och hur människor 

relaterar till sin bakgrund. Dessa förklaringar visar även hur viktig bakgrunden är och vilka 

konsekvenser det kan få. Lena Karlsson hänvisar till Erik Olin Wright som menar att 

klassidentiteten kan forma en människas uppfattning om vad som exempelvis värdefullt i livet.62 

Detta betyder att författarnas liv utformats i arbetarkassen vilket i sin tur betyder att de eventuellt 

känner mer gemenskap med människor från arbetarklassen. Det betyder även att människor ifrån 

olika samhällsklasser värdesätter olika saker och på olika sätt. Detta eftersom de formats ungefär 

på samma sätt, under liknande villkor och har på så sätt liknande uppfattningar om vad som är 

värdefullt i livet. Givetvis kan inte alla människor dras över en kam, det finns säkert undantag. 

Men utifrån författarnas berättelser kan jag se att de flesta känner mer tillhörighet med andra 

människor ifrån samma klassbakgrund. Det beror vanligen på den trygghet författarna beskriver, 

att man som människor är nästan likadana, det vill säga att de har gemensamma tänkesätt och 

drag. Birgitta Winberg förklarar att hon idag nästan bara umgås med människor som har samma 

bakgrund som hon, vilket även hennes man har. Hon förklarar i följande citat varför hon 

upplever det så och vad det beror på; 

 

Jag har fortfarande svårt för akademiker: deras språk, deras sätt att konversera, provocerar så 
att jag har lust att spotta på golvet, börja svära. 63

 

Alexandra Pascalidou har en liknande känsla om sin klasstillhörighet och vart hon känner sig 

hemma. När olyckliga händelser inträffade och när hon kände sig deppig åkte hon ofta tillbaka till 

Rinkeby för att få stöd av familj, släkt och vänner. I följande citat beskriver hon vart hon känner 

sig hemma trots hennes klassresa;  

 

Jag kommer från Rinkeby. Det är mitt enda hem. När jag känner mig vilsen i min nya värld 
åker jag hem. Hem för att hitta min kompass. Min resa, som bara har börjat, har gjort att jag 
blivit mer av den jag innerst inne är. 64

 

Lena Karlsson talar i boken Klasstillhörighetens subjektiva dimensioner om hur känslan av 

klassamhörighet påverkar identiteten. Hon hänvisar till Bert Klandermans och de Weerds som 

hävdar att det inte räcker med en medvetenhet att tillhöra en grupp utan det krävs även känslor 

                                                 
62 Lena Karlsson (2005): Klasstillhörighetens subjektiva dimension – klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor, s. 22. 
63 Molin & Ågren (1991): s. 74. 
64 Pascalidou (2001): s. 225. 
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som är kopplade till den specifika gruppen för att en identitet ska utvecklas.65 Känslor till 

arbetarklassen är något författarna ofta nämner, vilket jag beskrivit i detta stycke. Känslor om vart 

de känner sig hemma. Termen hem förknippas ofta med begreppet trygghet vilket jag tror är en 

av anledningarna till att människor relaterar tillbaka till sin klassbakgrund där de känner sig 

hemma och trygga. Jag tror även detta kan vara en av anledningarna till att människor väljer att 

inte byta klass eller att tala om sina klassbyten. Jag tror därmed att det kan handla om 

skamkänslor, det vill säga att fortfarande känna tillhörighet till arbetarklassen trots klassbytet. 

Människan ska kunna anpassa sig och ta till sig nya saker vilket kan bli en krock i personens 

känslor och något man därför väljer att inte tala om. Personen vill vara den goda människan som 

kan anpassa sig och vill därför inte ses som avvikande. Eftersom få personer uttalat sig om dessa 

uppfattningar kan det kännas främmande att känna och tycka på detta viset. 

 

5. Avslutande diskussion  

I detta stycke ska jag diskutera utifrån mina egna tankar och åsikter kring uppsatsens ämne. Jag 

har valt att dela in den avslutande diskussionen i olika underrubriker som jag valt att diskutera. 

Mitt syfte med denna uppsats var att med hjälp av exempelvis kritisk diskursanalys undersöka 

författarnas utsagor kring ämnet Klassresor - från arbetarklass till akademiker. Jag ville därigenom 

granska den bild som ges av författarna och hur de förhåller sig till den uppmålade bilden. Med 

hjälp av den kritiska diskursanalysen har jag sett hur subjekten skapas samt hur diskursiva 

praktiker bidrar till att konstruera den sociala världen. Den kritiska diskursanalysen speglar sociala 

strukturer och processer i samhället vilket i denna uppsats utgick från författarnas berättelser. Jag 

har valt att dela in den avslutande diskussionen i följande rubriker; klasser, utanförskap och 

integration, avslutning. Dessa har utformats dels ifrån analysen men även ifrån teorin. Jag har 

även valt att diskutera kring mitt empiriska material och teorierna jag använt mig av. Under dessa 

rubriker berättar jag hur jag använt mig av teorierna och metoden samt bakgrunden till valen. 

 

5.1 Det empiriska materialet 

Det empiriska materialet valdes utifrån uppsatsen syfte vilket blev berättelser om människors 

erfarenheter kring en klassresa från arbetarklass till akademiker. Det jag nu på efterhand kan tycka 

vore intressant är att se hur människor ifrån arbetarklassen idag berättar om sina upplevelser. 

                                                 
65 Karlsson (2005): s. 26  
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Dessa kan jag tro är svåra att undersöka då få personer väljer att tala om sina situationer. 

Intressant vore att undersöka hur dessa berättelser stämmer överens med mitt material jag 

undersökt. Det empiriska materialet jag valt har många liknande berättelser om klassresan och 

dess process. Alexandra Pascalidou och Ronny Ambjörnsson fann jag mest intressanta då dessa 

berättelser är av böcker och skrivna av dem själva. Dessa finner jag på så sätt mer detaljerade 

eftersom de andra utsagorna är tagna ur Klassresan som är bok gjord av intervjuer med olika 

människor. I och med detta detaljeras inte deras erfarenheter då de enbart är på några sidor.  

 

5.2 Teorierna 

Jag har använt mig av diskursanalys som teori men även andra som exempelvis Erving Goffman 

och Zygmunt Bauman. Dessa har jag funnit intressanta för uppsatsens syfte då de behandlar 

teorier om exempelvis identitet, utanförskap och tillhörighet vilket förekommit i det empiriska 

materialet. Jag har med hjälp av teorierna stärkt analyserna och visat exempel på olika tankesätt 

kring de olika dikurserna. Detta för att tydliggöra mina resonemang och för att visa hur dessa 

fungerar i praktiken. Jag har använt mig av diskursanalys som teori genom bland annat en 

socialkonstruktionistiskmodell och de olika analytiska verktygen. Den socialkonstruktionistiska 

modellen har hjälp mig att undersöka hur språket strukturerar våra världsbilder och kunskaper. 

De analytiska verktygen har gjort att jag djupare undersökt utsagorna samt fått större förståelse 

kring hur begrepp får sina innebörder. 

 

5.3 Klasser 

Att döma utifrån böckerna lever vi fortfarande i ett klassamhälle. Trots att många av utsagorna 

baseras på den gamla arbetarklassen visar Alexandra Pascalidou i sin ganska aktuella bok att 

klasskillnader fortfarande existerar i Sverige. I och med dikursbegreppet arbetarklass och dess 

innebörder kan jag fortfarande se att arbetarklassen existerar trots dess uråldriga syn av många 

människor. Att utgå ifrån socialkonstuktionismen upprätthålls världen i och med social 

interaktion. Det är därigenom människor kämpar för vad som är sant och osant. Dessa författare 

visar tillsammans upp en bild om klass utifrån social handling och kunskap. Eftersom dessa 

författare beskriver klass samt arbetarklass utifrån deras erfarenheter har de oftast mer kunskap 

inom området än människor från andra sociala klasser. Det är utifrån deras utsagor vi människor 

skapar oss bilder om hur världen ser ut samt hur vi ska bete oss i olika sammanhang. Dessa 

föreställningar påverkar oss och förändras givetvis i och med tiden och har sett annorlunda ut 

men kan även se annorlunda ut i framtiden. Jag kan därför i och med litteraturen påstå att vi än 
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idag lever i ett klassamhälle och utgår Kari Molins och Britt Ågrens bok Klassresan där det påstås 

att så länge orättvisor och ojämlikheter finns kvar, finns även klassamhället kvar. Arbetarklassen 

kännetecknas i utsagorna med bland annat trångbeboddhet, hårt arbete och slit. Dessa 

gemensamma begrepp är även något jag kan se i Pascalidous berättelse och därigenom kan jag 

mena att arbetarklassen ännu finns kvar, trots att det gått flera år sedan människor pratade om 

arbetarklassen. Kanske tystas detta begrepp i samhället eftersom det är av en tabu att tala om 

klasser i dagens Sverige. Jag kan därmed tänka mig att åsikter om klasser och klasskillnader kan 

vara av en mer känslighet än att tala om exempelvis etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Detta 

eftersom ämnet i sig inte talas om i media eller bland människor. Detta gör i sin tur att människor 

inte vågar träda fram eftersom de eventuellt känner sig ensamma och vilsna. Frågor om etnicitet 

och sexuell läggning talas enligt mig väldigt ofta i exempelvis böcker, tidningar och tv. Detta gör 

att människor kan bilda egna grupper och kämpa tillsammans mot orättvisor i samhället. 

Naturligtvis anser jag att dessa ämnen är känsliga men jag menar att människor pratar mer öppet 

angående dessa frågor än frågor om klass och klasskillnader. Kanske är det som Orvar Löfgren 

menar i boken Klassresan att Sverige ska presentera det moderna samhället och därmed sopas 

dessa frågor under mattan. Vi låtsas om att det råder jämställdhet och att klasskillnader inte 

förekommer i Sverige. Jag menar därmed att om människor gick ut och prata om sina upplevelser 

skulle problemen bli tydligare och synligare i samhället vilket förhoppningsvis skulle leda till en 

förändring. 

 

5.4 Utanförskap och tillhörighet 

Utifrån berättelserna kan jag konstatera att känslor som exempelvis utanförskap och oduglighet är 

vanliga då man som klassresenär genomgår denna process. Utifrån böckerna kan jag se att 

samtliga på ett eller annat sätt talar om utanförskap. Att språket kan ställa till det så mycket hade 

jag ingen aning om, men som många ansåg vara ett av de största problemen. Språket stängde ut 

se som inte kom från medelklassen och därmed skapade utanförskap. Begreppet utanförskap och 

integration går enligt min mening inte bra ihop. Hur ska människor från olika samhällsklasser 

kunna integreras om vissa känner sig utanför. Om människor inte kan kommunicera blir 

följderna att människor dras till ”sina egna” eftersom de lättare kan förstå varandra. Med 

begreppet ”sina egna” menar jag människor ifrån samma sociala klass eller bakgrund. Människor 

som känner att de bär på gemensamma upplevelser och erfarenheter. Utanförskap kan därmed 

skapa skräck för att utföra en klassresa vilket kan leda till att människor väljer att inte beblanda 

sig med andra. Detta skapar gränser och kan enligt mig leda till att människor ifrån olika 
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samhällsklasser inte får kunskaper om andra klasser. Därmed kan ingen integration ske och 

gruppindelningar mellan samhällsklasser skapas eller fortsätter att bestå, vilket jag finner 

intressant för en social förändring. För att en social förändring ska ske tror jag att vi människor 

behöver större uppfattning om samhällsklasser och människors känslor. Därmed tror jag att 

denna uppsats till en liten del kan öka förståelsen kring denna process, situation samt dess 

innebörder och konsekvenser. 
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