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Bästa läsare!

Med anledning av att Mats Lindqvist pen-
sioneras som professor i etnologi vill vi, 
några av hans etnologvänner som har haft 
förmånen att arbeta med Mats under 
åren, fira honom med en liten skrift. 
Många fler är förstås de forskare och stu-
denter som under åren fått del av hans 
breda kompetens, hans teoriintresse och 
det stora engagemang han nedlagt i upp-
byggnaden av etnologiämnet vid Söder-
törns högskola från grundnivå till dok-
torsnivå. 

Mats talang för att tänka nytt och in-
troducera nya kulturteoretiska perspektiv 
är kanske den egenskap vi som arbetat 

nära honom mest beundrat. Denna egen-
skap har visat sig både i satsningar på 
forskarbesök och workshops med interna-
tionellt renommerade tänkare inom dis-
kursteori, politisk antropologi och post-
strukturalism. 

Mats erfarenheter och insikter när det 
gäller aspekter kring frågor om klass har 
alldeles säkert funnits med från uppväx-
ten i en arbetarfamilj i brukssamhället 
Emmaboda i Småland. Under universi-
tetsstudierna i Lund omvandlades ungdo-
mens rättvisepatos till fördjupningar i 
historisk-materialistiskt tänkande för att 
så småningom blomma ut i praxisteore-
tiska kulturanalyser av arbetarklassforme-
ring i doktorsavhandlingen Klasskamrater: 
Om industriellt arbete och kulturell forma-
tion 1880–1920, från 1987, och i f lera se-
nare studier av näringslivets män, av 
transnationell kapitalism och av globalt 
fackligt samarbete. 

Politik med ett fokus på kollektivets 
styrka och individens rätt till egna erfa-
renheter och perspektiv har varit ett rikt-
märke för Mats vetenskapliga insatser. 
Den vanliga människans förmåga och 
hinder att överskrida givna samhällsramar 
löper som en röd tråd genom hans böcker 
och artiklar och har inspirerat många ge-
nerationer etnologistudenter.Mats Lindqvist
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Detta temanummer av Kulturella Per-
spektiv är en hyllning till Mats Lindqvist, 
till hans idoga och engagerade arbete för 
etnologin och för forskningen – framfö-
rallt om klass, arbete och kapitalism. 
Hans vetenskapliga nyfikenhet har också 
sträckt sig till andra empiriska fält och 
kunskapsområden.

Vi är många – både kollegor och dokto-
rander – som haft stor nytta av Mats kri-
tiska och konstruktiva läsningar av våra 
texter, och vi har uppskattat hans förstå-
else för vad vi velat göra på vägen och vi 

har satt stort värde på att han uppmuntrat 
oss att övervinna de utmaningar som vi 
lagt på forskarborden. 

Mats Lindqvist har haft en förmåga att 
alltid hitta guldkornen i andras texter och 
kommit med kommentarer som påverkat 
lusten att arbeta vidare.

När du nu går i pension önskar vi dig 
lycka till med din nya, annorlunda och 
friare tillvaro!

För kollegorna på Södertörn,
Beatriz Lindqvist, professor, 

Flemingsberg i januari 2020.

Medverkande gästredaktörer för detta te-
manummer av Kulturella Perspektiv har 
varit: Daniel Bodén, Florence Fröhlig, Da-
vid Gunnarsson och Maria Zackariasson, 
verksamma vid Södertörns Högskola.

Alla är varmt välkomna till ett nytt num-
mer av Kulturella Perspektiv!

Roger Jacobsson, docent,
chefredaktör



Daniel Bodén

KULTURELLA PERSPEKTIV 2020:1–2, årg. 29, s. 4–14.
© Kulturella Perspektiv och författaren. ISSN 1102-7908

dDANIEL BODéN är fil.dr och 
lektor i etnologi vid Södertörns 
Högskola, Huddinge. Han fors-
kar om gränslandet mellan tek-
nik, kultur och social förändring 
med ett särskilt fokus på frågor 
om klass och arbetsliv.

Från klass till klass – frågor runt 
klassamhällets återkomst

e senaste åren har det blivit allt vanligare att 
ordet ”klass” dyker upp i det offentliga sam-
talet. Efter en drygt trettioårig frånvaro så 
hör vi åter såväl politiker som journalister 

använda ordet för att beskriva samhället. Det har åter 
blivit vanligt att tala om Sverige som ett land präglat av 
”klassklyftor”. 2018 genomförde det oberoende fackliga 
idéinstitutet Katalys ett omfattande utredningsprojekt 
med namnet Klass i Sverige för att kartlägga ”klassam-
hället” i det 21:a århundradet. Utredningen är dock en-
dast en i raden av otaliga undersökningar som synlig-
gjort hur det i Sverige råder stora skillnader i fråga om 
förväntad livslängd och hälsa beroende på var man bor, 
vilken utbildning man har och hur mycket man tjänar. 
Iakttagelser av detta slag, och erkännandet av Sverige 
som ett samhälle präglat av klasskillnader tycks också ha 
fått effekter också på universitet och högskolor. Studen-
ter skriver uppsatser och ber om att få skriva om klass 
och 2019 håller Stockholms universitet en nationell dok-
torandkurs vid namn ”klass och kultur 2.0”. Detta väcker 
frågor. Vad finns det för olika sätt att se på och förklara 
klass inom samhällsvetenskap och humaniora? Och hur 
tillämpas begreppet inom den etnologiska forskningen 
idag?

Dialektiska och värderande begrepp

Det finns många olika sätt att tala om klass, så låt oss 
först gå igenom några allmänna tendenser inom sam-
hällsvetenskapen, innan vi specifikt tittar närmare på 
hur det använts inom etnologin.

Något förenklat kan man säga att det inom samhälls-
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vetenskapen finns två tydliga huvudlinjer. 
Den ena bygger på vad vi kan kalla för ett 
”dialektiskt” synsätt, där olika samhälls-
grupper tillskrivs namn som speglar hur 
deras relation till varandra är inrättad. 
Klasser utgör i detta fall grupper vars rela-
tion till varandra är avgörande för den 
samhällsform som de representerar. Ex-
empel på detta synsätt finner vi i uttryck 
som slavar och slavägare, livegna och feo-
dalherrar, proletärer och borgerskap, va-
rav ingen gruppering kan diskuteras utan 
att vi involverar motparten i diskussionen. 
Den andra linjen kan beskrivas som ”vär-
derande”, där samhällsmedborgare värde-
ras efter en graderad skala efter olika vari-
abler som exempelvis inkomst eller utbild- 
ning. 

Ett sådant synsätt gör sig ofta gällande 
i redogörelser för hur en persons olika ”re-
surser” som t.ex. inkomst eller utbildning 
öppnar eller utestänger dem från särskilda 
positioner i samhället. Här blir klassbe-
greppet för vissa ofta överflödigt. Det är 
därför heller inte ovanligt att man istället 
helt enkelt väljer att tala om resursstarka 
eller resurssvaga, låg-, medel och högin-
komsttagare, högutbildade och lågutbil-
dade etc., beroende på vilken variabel man 
valt att observera (se t.ex. Olin Wright, 
2005:1ff). Dessa två huvudlinjer går för-
enklat att härleda tillbaka till Karl Marx 
(1818–1883) och Max Weber (1864–
1920).

Klass i marxistisk tradition

För Marx betecknade ”klass” människors 
relation till de produktionsmedel genom 
vilka de försörjde sig. I grunden av Marx 
teorier låg ett fokus på hur människor so-
cialt organiserade sig för att tillgodose 
sina grundläggande materiella behov och 

hur eventuella överskott fördelats i sam-
hället. Han menade att denna uppdelning 
under historien sett olika ut, men att den i 
de f lesta fall kretsade kring hur ägandet 
av produktionsmedel artikulerat sig i olika 
tider och platser och att denna uppdel-
ning ofta inneburit en grupps utsugning 
av och dominans över en annan. Han för-
stod därför historien som en lång och ut-
dragen process där olika klasser – även om 
de inte alltid benämnts som klasser – ut-
kämpat en kamp mot varandra som alltid 
slutat med omkullkastandet av samhället 
som sådant (Marx, 1973). Klass var bun-
det till en långdragen historisk och mate-
riell process.

Marx fascinerades över hur kapitalis-
men hade fört med sig aldrig tidigare skå-
dade välståndsökningar, men förfasades 
över hur dessa välståndsökningar inte 
gällde för alla. Han förundrades över 
motsägelsefullheten i ett samhälle som å 
ena sidan producerade enorma rikedomar 
och samtidigt tillät fattigdom och misär. 
Han menade att grunden till denna mot-
sägelsefullhet stod att finna i samhällets 
ägandeförhållanden, som innebar att eko-
nomiska värden och med dessa den sam-
hälleliga makten, gradvis ackumulerades 
hos ett fåtal, medan andra fick se sig från-
sprungna och allt mer maktlösa över sina 
liv.

I likhet med tidigare epoker så är kapi-
talismen enligt Marx ett samhällssystem 
där människors försörjning och levnads-
sätt villkoras av de samhälleliga ägande-
förhållandena. Vad som skiljer kapitalis-
men från tidigare epoker är att utsugning 
och dominans inte sker genom fysiskt 
tvång eller våldsmakt, utan till formen av 
en ekonomisk bytesrelation som till ytan 
ser rättvis ut, men som i grunden bygger 
på ett ojämlikt maktförhållande och mot-
sättningar mellan de som lever på att äga 
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kapital – kapitalister – och de som lever på 
att sälja sin arbetskraft som en vara – pro-
letärer. Dessa klasser existerar alltså inte 
var för sig utan är dialektiskt förbundna 
till varandra: Utan den ena är det omöjligt 
att tala om den andra. Medan kapitalisten 
är beroende av arbetskraft för att produ-
cera varor är arbetaren beroende av kapi-
talisten för sin försörjning. Den ena klas-
sens levnadssätt får konsekvenser för den 
andras livsvillkor och vice versa. I denna 
relation ligger därför också enligt Marx 
en strukturellt betingad intressekonflikt: 
För att konkurrera med andra kapitalister 
söker kapitalisten tvångsmässigt efter sätt 
att maximera sina vinster. Detta sker van-
ligtvis genom att kapitalisten söker sätt 
att pressa ett större värde ur arbetet än vad 
arbetaren får betalt för. Det innebär att 
arbetarnas materiella livsvillkor indirekt 
blir måltavla för kapitalistens vinstmaxi-
mering. I den mån arbetarna genom ex-
empelvis fackföreningar ställer motkrav 
driver kampen mellan klasserna sam-
hällsprocessen framåt. Hur samhället ser 
ut vid ett givet tillfälle och de materiella 
livsvillkor som betingar människors erfa-
renheter är därför enligt Marx förankrad i 
maktfördelningen i denna klasskamp (Se 
t.ex. Marx, 1845).

En grundpelare i Marx historiemateri-
alistiska syn på klass är därför att det sätt 
som människor inom klasserna inrättar 
sina liv villkoras av systemet som sådant. 
Kapitalistens livsform betingas av kon-
kurrensens tvångslagar medan de ekono-
miska förhållandenas tysta tvång betingar 
arbetarnas samhälleliga vara. Klass är på 
detta vis ett abstrakt begrepp som syftar 
till att synliggöra de sociala relationer och 
lagbundenheter runt vilka samhället or-
ganiseras. Oberoende av vilka individer 
de inbegriper är klasserna strukturellt för-
bundna med varandra i en materiell in-

tressekonflikt som endast kan lösas ge-
nom omkullkastandet av samhällssystemet 
som sådant (Marx, 1973).

Klass i Weberiansk tradition

Till skillnad från Marx var ”klass” för 
Weber ett tidsbundet begrepp. Han me-
nade att klass var ett specifikt fenomen 
för kapitalismen och att det skulle förstås 
i relation till det äldre begreppet stånd. 
Medan människor i tidigare epoker fötts 
in i sin samhällsposition genom arv och 
tradition såg Weber i kapitalismen hur 
människor i högre grad blivit socialt rör-
liga. Klass var enligt honom en social ka-
tegori som tillät sådan rörlighet. Som li-
beral uppfattade han därför varken 
kapitalismen eller klassamhället som nå-
got problem. Klass blev snarare en fråga 
om enskilda människors status och för-
måga att hävda sig och sin vilja i samhäl-
let. Klasserna ställdes därmed inte i någon 
självklar konflikt med varandra. Istället 
förstod han förhållandet mellan männis-
kor som en marknadssituation där en-
skilda individers tillträde till olika sekto-
rer och samhälleliga strata villkorades av 
vilka resurser de förfogade över och hur 
dessa värderades i de sammanhang där in-
dividen agerade. Att vissa människor hade 
mer inflytande och makt än andra var 
snarare en fråga om att människor på 
olika sätt erhöll privilegier eller begränsa-
des i sin sociala rörlighet och i sitt sam-
hälleliga inflytande.

Klass var ett begrepp som ringade in 
grupper av människor som uppvisade lik-
nande livschanser på grundval av vilka re-
surser som de förfogade över (Weber, 
2019:450ff). De resurser runt vilka män-
niskors marknadsvärde värderades kunde 
vara ekonomiska, men baserades lika ofta 
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på prestige, individuella kunskaper eller 
livsstil etc. Anledningen till att vissa indi-
vider hade det sämre ställt eller hade lägre 
status byggde på deras tillträde till viktiga 
resurser. De avgörande problemen med 
eventuella orättvisor var därför kopplade 
till olika former av utestängningsmeka-
nismer som hindrade individers fram-
komst och villkorade deras livschanser. På 
detta vis handlar klass i första hand om 
hur individer, beroende på vilka resurser 
som läggs i fokus, kan anses vara starkare 
eller svagare i förhållande till varandra. 
Som begrepp är det ett sätt att lokalisera 
individer i förhållande till olika hierar-
kiska ordningar. Webers klassbegrepp är 
därför värderande. Det är ett begrepp som 
beskriver samhällelig stratifiering på 
grundval av vissa observerbara attribut – 
ekonomiska, sociala, kulturella. Det är si-
tuationsbundet och förhandlingsbart (Jfr 
Tribe, 2019:75).

Klass, kultur och klasskamp

Varianter av båda förhållningssätten åter-
finns i olika etnologiska tillämpningar. 
Huruvida tonvikten har legat på det ena 
eller andra perspektivet har emellertid 
skiftat över tid, mycket beroende på hur 
klassbegreppet har ställts i relation till or-
det ”kultur”.

I den historiematerialistiskt orienterade 
etnologin har människors sociala belägen-
het en betydelse för hur de bildar en upp-
fattning om världen och de former under 
vilka de tillåts bli delaktiga i kulturbygget. 
Detta perspektiv är till exempel väl ut-
vecklat i Mats Lindqvists avhandling 
Klasskamrater (1987), om klassforme-
ringen bland järnarbetare i det skånska 
järnvägssamhället Svedala. Tillsammans 
med exempelvis Birgitta Skarin Frykmans 

avhandling om bagare i sekelskiftets Gö-
teborg och deras resa från skrå till klass-
gemenskap (1985) och Magnus Wikdahls 
studie om livsvillkor och kulturell föränd-
ring bland varvsarbetare (1992), var den 
inte bara representativ utan också vägle-
dande för en etnologisk forskning som tog 
människors plats i produktionen som me-
todologisk utgångspunkt för en förståelse 
för det kulturella.

Tillsammans med Wikdahl argumen-
terade Mats Lindqvist för en ”humanis-
tisk marxism” som passade etnologins in-
tresse för den lilla människans vardag 
(Wikdahl & Lindqvist, 1982). Deras de-
finition av klass stod inte bara i kontrast 
till den interaktionism som dominerade 
det etnologiska forskningsfältet. Den tog 
också spjärn emot den ”strukturmarxism” 
som när det begav sig kommit på modet 
inom många av etnologins grannveten-
skaper och florerade i olika studiecirklar 
runt om i svenska universitet. 

Genom att lägga tonvikten på varda-
gens ”konkreta dialektik” gjorde de avbön 
från den upptagenhet vid vardagens de-
taljrika situationer och den betoning på 
det enskilda subjektets kreativitet och för-
måga att själv förstå och skapa sina vill-
kor, som de menade rådde bland renod-
lade interaktionister. Samtidigt var den 
också ett avståndstagande från de tenden-
ser att reducera människors tankar och 
handlingar till passiva återspeglingar av 
abstrakta hypostaser som ”historien” eller 
de ”samhälleliga förhållandena” som rådde 
bland många strukturmarxister (Se t.ex. 
Scotte, 1982).

Kultur skulle förstås som ett konkret 
och dialektiskt fenomen. Det var den pro-
cess genom vilken människor tillsammans 
skapade mening kring den samhälleliga 
vardagsverklighet som de levde i, och de 
sätt på vilka de omsatte denna förståelse i
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kollektivt handlande. Människors medve-
tandeformer ställdes i ett pågående växel-
spel med samhällets materiella organisa-
tion. Kultur blev den gemensamma yta 
där människors subjektiva handlande ska-
pade strukturella former som återverkade 
på dem själva som samhälleliga objekt (jfr 
Kosík, 1978:189ff). 

Människans aktörskap placerades i his-
toriens centrum. Problemet var en fråga 
om identitet och status, givet samhällets 
organisation av den materiella produktio-
nen inte hade samma inflytande över den 
kulturella processen. Under kapitalismen 
var initiativet och deltagandet i den sam-
hälleliga skapandeprocessen strukturellt 
villkorat, genom ägarförhållanden som 
gynnade borgarklassen. Riktningen i 
samhällets utveckling skulle därför för-
stås som villkorad av hur den materiella 
makten var klassmässigt fördelad och hur 
kampen om denna makt kom till kon-
kreta uttryck. Därför blev formeringen av 
arbetarnas gemensamma förståelse för 
klassförhållandena ett viktigt studieobjekt. 

Klassmedvetandet, det vill säga arbe-
tarnas förmåga att se sina gemensamma 
intressen antogs ha avgörande betydelse 
för deras möjligheter att organisera sig i 
kampen mot ägarklassen. På detta vis blev 
den kulturella processen till föremål för 
en konkret analys av hur människor levde 
och kollektivt begripliggjorde sina mate-
riella förhållanden och den samhälleliga 
intressekonflikt på vilken de vilade. Den 
historiematerialistiska etnologiska forsk-
ningen, som på senare år i första hand re-
presenterats av Lindqvist, har därför kon-
sekvent återkommit till frågor om hur klass 
villkorar människors erfarenhetsrum och 
inrättande av sina liv i olika tider, vare sig 
det gäller lönearbetarens, kapitalförvalta-
rens eller den tillsynes neutrale ingenjörens 
(se t.ex. Lindqvist, 1985;1987;1996). 

Kultur, ”klass” och klassresor

Det måste i sammanhanget nämnas att få 
etnologer uppehållit något långvarigt in-
tresse för den systembetonade relationen 
mellan arbete och kapital. Inom etnologin 
har det förhärskande perspektivet sedan 
nittiotalet snarare varit att klass ”görs” i 
människors interaktion med varandra. 
Det dominerande perspektivet har länge 
varit att klass är avhängigt hur människor 
som individer i olika situationer aktuali-
serar olika normsystem. Klass blir i ett så-
dant sammanhang inte en i det ekono-
miska systemet inneboende struktur, utan 
får oftare beteckna kulturella markörer 
som klassas enligt olika normsystem. Ett 
Weberianskt synsätt gör sig påmint, inte i 
första hand genom forskarnas egna analy-
tiska utifrånperspektiv utan genom hur 
ett sådant klassbegrepp gör sig gällande 
ur ett emiskt synsätt. 

Detta konstruktivistiska perspektiv gör 
gällande att klass är en fråga om identitet, 
och att ett strukturellt och ekonomiskt 
fokus på klass ignorerar hur också andra 
identitetskategorier hänger samman med 
olika samhälleliga maktordningar (Mar-
tinsson, 2005). Gemensamma klassin-
tressen tycks i en sådan rörelse ha fått 
stryka på foten för ett uppmärksammande 
av hur kulturell skillnad skapar klassmäs-
siga hierarkier.

Detta kan beskrivas som en övergri-
pande omorientering inom samhällsve-
tenskapen som pågått sedan sjuttiotalet. 
Ett argument bland svenska forskare har 
till exempel varit att social rörlighet och 
förhållandevis små inkomstklyftor har 
gjort det historiematerialistiska klassbe-
greppet obsolet i det socialdemokratiskt 
inrättade Sverige. I takt med att den post-
moderna kritiken av ”stora berättelser” 
vuxit och att det stod klart att realsocia-
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lismen stod redo att kollapsa tog akade-
min gradvis avstånd från vad som uppfat-
tades som marxistiskt tankegods. En 
viktig del av detta tankegods var tanken 
på den materiella verkligheten som be-
tingande den sinnliga. Istället lanserades 
ett grundläggande ställningstagande om 
att det sociala var kulturellt betingat. 
”Varför hålla sig kvar vid ekonomiska och 
strukturella begrepp som många männis-
kor i egenskap av individer själva inte till-
skrev några större betydelser?”. Samhälls-
vetenskaperna gick igenom vad som 
kallats för en ”kulturell” eller ”språklig 
vändning” (Chibber, 2017). ”Kultur” pe-
kade här på hur vårt vetande om världen 
är socialt konstruerat och avhängigt hur 
de kunskapskategorier och begrepp vi an-
vänder för att beskriva den i interaktionen 
med varandra omsätts i handling och ges 
institutionaliserade former. Av dessa an-
ledningar kom klassamhället för många 
samtida forskare att förstås som en marx-
istisk myt.

Klassamhället är ingen realitet, det görs genom 
tankar, agens och materialitet till verklighet till 
följd av den marxistiska diskursens tillfälliga 
fixering av betydelse. Det är alltså föreställ-
ningen om Sverige som ett klassamhälle som 
skapar arbetare och borgare som antagonistiska 
klasser. (Lindqvist, 2012:21)

Klassamhället, klasskampen eller klass-
motsättningarna fanns inte längre ”där 
ute”. Deras vara förutsatte istället att nå-
gon realiserade det genom tanke och 
handling. Klassbegreppet har på så vis 
blivit ett sätt bland många att försöka 
fånga den samhälleliga verklighetens so-
ciala olikheter. Det tar plats i en kulturell 
process där människor i interaktion med 
varandra ”gör” social skillnad genom att 
positionera sig och andra i värderande 
skalor utifrån olika tecken och egenskaper 

som utbildning, smak, livsstil, kön, sexu-
alitet eller fenotypiska attribut och på 
detta vis privilegierar vissa människors 
platstagande i en rådande samhällsord-
ning. Klass blir då inte är någon grund-
läggande samhällelig relation, utan ett 
sätt att begripliggöra hur människor ”ord-
nar” sig själva och andra. Klasskampen, 
och kapitalismen har på detta vis, precis 
som inom grannvetenskaperna övergetts 
som studieobjekt för ett fokus på de kul-
turella villkoren för individuell social rör-
lighet – klassresor (jfr Sohl & Molina, 
2012).

Bidragen i temanumret

I detta festskrifts nummer finner vi en rad 
exempel på hur klass aktualiseras inom 
den samtida etnologin. Agneta Lilja skri-
ver om hur klass är ”sociala och kulturella 
konstruktioner i form av grupperingar 
med olika mycket resurser och inflytande 
i samhället”, som ”medvetet och omedve-
tet utvecklar livsstilsmönster beroende på 
vilka resurser de har”. Hon menar att 
detta bland annat tar sig uttryck i smak-
preferenser som grupperna använder som 
”tecken” för att identifiera och upprätt-
hålla skillnader mellan varandra. Inte säl-
lan sammanfaller frågan om smak med 
vad som utgör god ”tradition” och etikett 
inom dessa grupper. Detta visar t.ex. Bir-
gitta Meurling i sin artikel om platsta-
gande inom Uppsalasocieteten. 

I Maria Zackariassons artikel framträ-
der klass i kombination med begreppet 
social bakgrund genom studenters för-
måga att läsa, skriva eller anpassa sig och 
finna sig tillrätta i den akademiska miljön 
som i sina normer och krav antas skilja sig 
från uppväxtmiljön. Ett bidrag som spin-
ner vidare på temat smak och konsumtion 
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är Elisabeth Wollins artikel. Genom att 
diskutera samtidens ökande tågresande 
för hon på tal hur konsumtionsval ofta 
hänger samman med klassbundna ideal 
och hur framväxande normer runt re-
sande speglar idéer och värden hos en ur-
ban medelklass. Katarina Ek-Nilsson ser i 
firandet av en småländsk festdag ett ”un-
derdog-” och ”klassperspektiv” som stäl-
ler land mot stad genom att ironisera 
över folkligt språkliga attribut som dia-
lekter.

Snarlika perspektiv återkommer också i 
Mikael Vallströms artikel om segregatio-
nen i Hälsingland. Vallström argumente-
rar att relativ rikedom och fattigdom är 
”en fråga om att ha eller inte ha kapital, 
köpkraft och värdesatta resurser”. Han 
menar att klass delvis är avhängigt olika 
individers tillgång till inkomst, förmö-
genhet och sociala kontakter, men att det 
likväl är en fråga om utbildning och full-
värdigt medborgarskap. 

Den som har tillgång till resurser som 
sociala nätverk, arenor, kunskaper och det 
språk som värderas högst i samhället har 
ett socialt och kulturellt kapital som både 
är en fördel i utbildningssystemet och på 
arbetsmarknaden. Följden blir att mig-
ranter ofta finner sig ”deklasserade” i 
samtidens Sverige. Liknande tankar gör 
sig påminda i hur Florence Fröhlig och Da-
vid Gunnarsson diskuterar klass i ljuset av 
EU:s direktiv om fri rörlighet. Snarare än 
att tolka direktiven om fri rörlighet som 
ett uttryck för det europeiska kapitalets 
sökande efter billig arbetskraft (jfr Vall-
ström) förklaras klass här som knutet till 
en människas tillgång till arbete och möj-
lighet att ”bidra till välfärdssystemet ge-
nom att betala skatt”. De menar att denna 
access begränsas och beskärs av normativa 
föreställningar om nationalitet, utbild-
ningskvalifikationer och juridiska migra-

tionspolitiska ramverk som leder till ska-
pandet av en ny klass utan tillgång till 
samhällets normala service.

Andra etnologer som Ann Runfors, har 
i sina artiklar hämtat ytterligare klassteo-
retisk inspiration från Beverly Skeggs som 
i sin forskning vidareutvecklat Pierre 
Bourdieus teorier om distinktion. Skeggs 
menar t.ex. att de villkor som omger män-
niskor inte bara bygger på tillgången till 
ekonomiska, sociala och kulturella resur-
ser utan att klass i lika stor utsträckning är 
ett diskursivt konstruerat klassifikations-
system, en ”normativ bedömningsstruktur 
som klassar människor genom att värdera 
sysselsättningar, livsval och framtidspla-
ner”. 

Runfors poängterar dock att ett fokus 
på hur klass görs inte med nödvändighet 
behöver bortse från människors struktu-
rella position, som hon menar har en be-
tydelse för hur görandet görs. Hon beskri-
ver hur unga människor som vuxit upp i 
Sverige med polska föräldrar begripliggör 
sin klassposition genom vilka resurser de 
har, vilka resurser de eftersträvar och hur 
de upplever sina valmöjligheter, givet 
olika samhälleliga maktordningar relate-
rade till vithet, etnicitet etc. Kim Silow 
Kallenbergs artikel om före detta krimi-
nella gör på liknande sätt gällande att 
klass är något som görs genom att män-
niskor antingen identifierar sig eller dis-
socierar med diskursivt ”klassade” attribut 
som ”respektabilitet” och andra klassmäs-
sigt kodade symboler. Klassbegreppet tar 
på detta vis plats i ett poststrukturalistiskt 
forskningsfält. Synsättet att klass bygger 
på kulturellt konstruerade subjektsposi-
tioner aktualiseras också i Jenny Ingrids-
dotters artikel om lantarbetaren ”Ecke”. I 
sin analys pekar hon hur olika materiellt (i 
bemärkelsen byggnader och artefakter) 
förankrade erfarenheter görs begripliga på 
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olika sätt mellan generationer, beroende 
på vilka olika diskursiva ordningar som 
uttolkaren internaliserat.

I detta urval av klassperspektiv sticker 
därför Jenny Gunnarsson Paynes artikel om 
surrogatmödraskap ut en aning. Vad 
Gunnarsson Payne problematiserar är hur 
de normer runt barnhavandet och krop-
pen som kringgärdar debatten om trans-
nationella surrogatmödraskap tenderar att 
framställa vad som i grunden utgör ett 
ojämlikt utbyte, där den ena partens – säl-
jarens – kropp framträder för den barn-
löse som en vara, framstår som en rättvis 
bytesakt på jämlika villkor. Klassaspekten 
ligger i att surrogatmödrar, genom ekono-
mins tysta tvång tillsynes är strukturellt 
tvingade att acceptera överenskommelser 
som innebär överlämnandet av den egna 
autonomin och makten över den egna 
kroppen åt andra. Klass blir här åter ett 
dialektiskt fenomen där köpare och säljare 
binds samman i en ofrånkomlig relation 
som sätter frågetecken kring systemet som 
sådant.

De ekonomiska förhållandenas eko

Baserat på bidragen i detta temanummer 
tycks det alltså med vissa undantag råda 
konsensus inom det etnologiska forsk-
ningsfältet om att klass är en kulturell 
konstruktion. Klass blir då en insikt som 
framträder i subjektets självmedvetande i 
mötet med andra, beroende på vilken kul-
turellt överenskommen värderingsmatris 
som står detta subjekt till buds. Dess sys-
temkritiska funktion har ersatts med en 
värderande sådan, där begreppet används 
för att beskriva hur samhället tolkas och 
representeras i givna situationer. Klass 
finns så länge människor själva aktualise-
rar det i tal och handling snarare än att 

vara en analytisk utgångspunkt för att 
förklara samhällets materiella vara.

Det är uppenbart att betoningen av 
kulturens samhällsskapande funktion har 
varit en nödvändig kritik av vulgärmarx-
istiska dogmer där kulturen betraktats 
som en passiv återspegling av strukturella 
förhållanden. Samtidigt måste vi här 
fråga oss om inte barnet i all välmening 
råkat följa med badvattnet ut. Det blir 
nämligen svårt att med ett fokus på kul-
turella konstruktioner förklara det sam-
hälle som återkommande beskrivs i rap-
porter och media. Vi kan inte ignorera hur 
samhället, under samma tid som klass 
upphört att användas som ett systemkri-
tiskt och ekonomiskt begrepp har genom-
gått betydande förändringar.

Att människor till vardags inte talar 
om sina erfarenheter i termer av klass i 
någon historiematerialistisk mening bety-
der inte att de ekonomiska fenomen som 
det avser att beskriva inte finns. Dessvärre 
kan vi se att rådande ekonomiska former, 
samtidigt som klasskampen blivit en 
”marxistisk myt” kommit att framstå som 
naturliga (se t.ex. Lindqvist, 2001). Socio-
logen Göran Therborn menar att samhäl-
let parallellt med samhällsvetenskapens 
kulturella vändning har genomgått en 
omfattande ”motreformation”. De sociala 
reformer och framsteg som löntagare un-
der 1900-talet drivit fram genom facklig 
och politisk kamp på klassmässig grund 
har hastigt rullats tillbaka. Klyftorna 
mellan vanliga löntagare och kapitalägare 
har vuxit markant. Svenska reallöner har 
stått stilla samtidigt som företagens vinst-
uttag har ökat. Ojämlikheten mellan 
svenska kapitalägare och löntagare har 
faktiskt ökat snabbast av alla OECD-län-
der (Society at a Glance 2016 OECD Social 
Indicators; Economic Survey of Sweden 
2017). Klyftorna är nu tillbaka på samma 
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nivåer som vid det av strejker och social 
oro plågade tidiga 1900-talet (Therborn, 
2018:97).1 Statistiken pekar dessutom på 
att klyftan mellan den andel av national-
inkomsten som består i kapitalinkomster 
och den som består av löner fortsätter att 
växa, och parallellt med stagnerande löner 
har hushållens låneskulder hos banken 
fördubblats. 2017 låg hushållens skulder 
på rekordhöga 300 procent av disponibel 
inkomst. Bankernas tillgångar är idag 
mer än tre gånger så stora som landets 
bruttonationalprodukt. Svenska hushåll är 
låsta till ”ekonomins” och räntornas för-
änderlighet och vardagslivet vilar i kapita-
lets händer (Finansinspektionen: Den sven-
ska bolånemarknaden, 2018). Det betingas 
i sina grundvalar av relationen mellan de 
som lever på lön och de som lever på att 
äga och investera kapital.

Mats Lindqvist har observerat kopp-
lingen mellan klasskampens diskursiva 
försvinnande och de växande ”[k]lyftora 
mellan klasserna kapitalägare och arbe-
tare” (Lindqvist, 2012). Iakttagelsen reser 
frågor om vad det innebär att överge ett 
historiematerialistiskt klassbegrepp för ett 
konstruktivistiskt. Kan det vara så, att ett 
exklusivt fokus kulturella konstruktioner 
stärker det rådande politiska systemets 
förmåga att stå emot folkopinionen i so-
ciala och ekonomiska frågor? (jfr Ther-
born, 2018:147). Vad har frånvaron av en 
”stor berättelse” för konsekvenser på män-
niskors möjligheter att föreställa sig och 
mobilisera sig för att förändra systemet? 
Prioriteringen av det kulturella tycks sna-
rast vidmakthålla det nyliberala budska-
pet ”There is no alternative”.

Det finns dock ironiskt nog fortfarande 
de som håller fast vid klasskampen: “Nog 
pågår det ett klasskrig alltid, men det är 
min klass, den rika klassen som för krig, 
och vi vinner”, hävdar den amerikanske 

affärsmannen Warren Buffett (Stein, 2006). 
Kampen inom det kapitalistiska systemet 
förs tydligen fortfarande uppifrån, oavsett 
om vi ser det eller inte (jfr Kalb, 2015).

I takt med att samhällsekonomins struk-
turella tendenser ter sig allt mer ohållbara 
finns det därför ett förnyat behov av per-
spektiv som inte bara beskriver hur sam-
hället ter sig från situation till situation. Vi 
behöver ett perspektiv som involverar 
strukturella och materiella förhållanden 
och sätter den rådande ordningen inom 
parentes utan att reducera människor till 
passiva åskådare. Vad som behövs är en et-
nologi som gör ekonomiska förhållanden 
till en aktiv del av sin analys, men som inte 
låter dem förklara allt. 

För att förstå strukturella ojämlikheter 
av det slag som skisserats ovan behöver vi 
en etnologi som å ena sidan studerar hur 
de relationer som människor tvingas in i 
för sin försörjning villkorar hur de inrät-
tar sina liv, men som å andra sidan också 
tar i beaktning den process av menings-
skapande genom vilken människor kan få 
syn på sina gemensamma intressen, före-
ställa sig något annat och gemensamt mo-
bilisera sig för att förändra sina villkor. 
Det finns som bekant många som tolkat 
världen, medan det viktiga är att förändra 
den (jfr Marx, 1888). Givet den ekono-
miska utvecklingen och den idag så starka 
betoningen på hållbarhet, kanske vi inte 
har något val.

Noter

1 Den rikaste tiondelen av svenskarna sitter på un-
gefär 78 procent av de svenska hushållens samlade 
förmögenhet. Den rikaste hundradelen står för 
ungefär 42 procent.
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Summary

From Class Struggle to Social Mobility. Thoughts On 
The Concept of Class in Swedish Ethnology

(Från klass till klass
Frågor runt klassamhällets återkomst)

This is an introduction to a thematic issue on the 
concept of class, in celebration of Professor Mats 
Lindqvist, who unfailingly and successfully has ar-
gued the relevance of including the social organi-
sation of economic practice and class into Swedish 
ethnology. In the text, two basic tenets of general 
class theory are laid out. One drawing from the 
“historical materialist” and “dialectical”, Marxist 
tradition, and the other from a more “scalar” and 
“situational”, “Weberian” canon. These are then 
used as analytical tools to understand the develop-
ment of class studies within the discipline of eth-
nology. While illustrating how Swedish ethnolog-
ical studies, with their preoccupation with the 
situational social construction of meaning has 
come to prioritise the “scalar” before the “dialecti-
cal”, the author thus provokingly argues that any 
substantial critique of the current socio-economi-
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cal formation that might have existed within the 
discipline before, has seemingly diminished.

Keywords: Class, Marx, Weber, capitalism, historical 
materialism, cultural turn, ethnography.
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i
En arbetarfamilj som … pratade högt och bråkigt … i mycket tar-
fliga helgdagskläder. Sympatiskt folk, fast … grofva i fasonerna 
(ULMA 36902:654d s. 19), 

boken Mitt förnamn är Ronny beskriver professor 
Ronny Ambjörnsson (f. 1936) sin klassresa utifrån 
sitt förnamn. När han fick det var det modernt. 
Han delade det med flera i folkskolan, men var en-

sam om det på gymnasiet. ”Omisskännligt”, skriver han 
”är det ett namn som röjer sitt klassursprung”. Namnet 
avslöjade att han kom från arbetarklassen och eftersom 
arbetarbarnen sällan gick på gymnasiet, blev hans namn 
där ett tydligt klassmärke (Ambjörnsson 1996:6ff.).

Min definition av klassmärke ryms inom Pierre Bour-
dieus habitusbegrepp, dvs. hur smak och stil, sätt att röra 
sig, att tala och att ta socialt utrymme röjer ursprung och 
bemöts och bedöms av omgivningen (Bourdieu 1992: 
291ff.). Klassmärken hör intimt samman med klassresor 
och social klättring, som kultursociologen Mats Trond-
man undersökte i sin avhandling 1994. Han såg klassre-
san som en process i delar: lossbrytning, inträde och för-
hållningsätt till ursprunget (Trondman 1994:25, 133ff.). 
Hans tankar, liksom Beverly Skeggs om respektabilitet, 
har varit vägledande för mig. 

Sociala grupper (klasser) med olika mycket resurser 
och inflytande i samhället utvecklar medvetet och 
omedvetet livsstilsmönster. Detta tar sig uttryck i smak-
preferenser som skiljer sig åt mellan grupperna. Den 
smak som utvecklas av de ledande klasserna blir dock 
gärna norm också för andra grupper. Så blev det borger-
liga skiktets smak och livsstilsmönster under sent 1800- 
och tidigt 1900-tal förebild för många i samhället. Inte 
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minst skapade arbetarklassen genom dis-
ciplinering av de sina sin variant av det bor-
gerliga: den skötsamme arbetaren (Am-
björnsson 1988:9ff., Frykman & Löfgren 
1979:185ff., Trondman 1994:40., Löfgren 
1991:24f.). 

Mitt syfte är att studera hur klassmär-
ken skapar och upprätthåller skillnad. Jag 
använder min egen levda erfarenhet av att 
göra klassresan och resultatet av intervjuer 
jag gjort med tio anonyma informanter, 
fem kvinnor och fem män, där alla utom 
K5 var uppvuxna i arbetarhem. Ingen an-
vände begreppet klassmärke, men förstod 
det som medvetna eller omedvetna mar-
körer. Min tanke var ursprungligen att 
diskutera fenomenet med exempel från 
olika klasser, men samtalen kom att 
handla om vad informanterna uppfattade 
som utmärkande för arbetarklass och/eller 
vad några (de yngre) kallade ”white trash”, 
en pejorativ benämning på vita, bidrags-
beroende personer i USA med låg social 
status. Ett problematiskt begrepp, men 
med hjälp av det gjorde de en signifikant 
åtskillnad inte mellan klasser utan inom 
arbetarklassen (se https://sv.wikipedia.org/
wiki/White_trash, Skeggs 1999:9). 

Uppfostran till klassmedvetande

När jag växte upp på 1950- och 1960-ta-
len medvetandegjordes jag om min sociala 
tillhörighet till den skötsamma arbetar-
klassen på f lera sätt. Jag lärde mig att yvas 
över att när ”vi” (läs: socialdemokraterna) 
fick politisk makt och folket allmän röst-
rätt, ledde det till en mindre revolution i 
samhället. ”Sossarna”, menade min far, 
förde en rättvisepolitik som gjorde det 
möjligt för en ”vanlig knegare” som han 
att t.ex. kunna skaffa bil. Mitt klassmed-
vetande nöttes in under söndagarnas pro-

menader till och från garaget som vi hyrde 
i en annan del av staden. Min far hade tre 
arbeten samtidigt. Han var försäljare (dag-
tid), biografvaktmästare (kvällstid) och 
croupier (nattetid). Att tvingas arbeta så 
mycket för att få ihop en rimlig lön att 
leva på var i sig ett klassmärke. Men han 
hade råd att köpa bil!

Mina morföräldrar var politiskt intres-
serade och kunniga. Min mormor f. 1904 
som var statarbarn och uppvuxen på sörm-
ländska gods som Rockelstad och Sörby 
kände både stolthet och skam över sin bak-
grund, som hon ytterst sällan talade om. 
Hon var den som introducerade mig för 
begreppet ”klassmärke”. Ett exempel hon 
gav var tatueringar, som hon menade var 
avslöjande och deklasserande. Tatueringar 
hade bara ohederligt folk, kriminella och 
sjömän (och den danske kungen som varit 
på sjön) dvs. sådana som levde ett liv som 
inte överensstämde med normen: den kri-
minelle bröt mot lagen och sjömannen 
förde ett omoraliskt och vagabonderande 
liv, oförenligt med ett stabilt samhälle. 
Ett annat exempel var polisonger. Dessa 
bars främst av betjänter, av tjänstefolk, 
menade hon. I det moderna Sverige hon 
hyllade var tatueringar och polisonger 
klasstecken på kroppen, märken som 
röjde social tillhörighet och var till men 
för bäraren. 

Min far (f. 1929), som var en nykter och 
skötsam arbetare i konfektionsbranschen, 
talade inte om klassmärken, men om res-
pektabilitet i termer av stil och smak vad 
gällde renlighet, klädsel och kropps- och 
impulskontroll. Stillöst var t.ex. att vara 
gapig och högröstad så att man drog upp-
märksamhet till sig (jfr ”talade högt och 
bråkigt” ovan) och att använda ett ovårdat 
språk. När det gällde renlighet var det 
stillöst att ha f läckar på kläderna, obor-
stade skor, smuts under naglarna eller, 
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gud förbjude, smutsiga underkläder (jfr 
”tarfliga … kläder” ovan). Inte heller skulle 
man ha plånbok eller lösa mynt i byx- eller 
kavajfickor, och naturligtvis inte hålla hän-
derna i fickorna. Jag fick lära mig att gå 
rak i ryggen och inte gå utåt med fötterna. 
Reglerna för måltiderna var också strikta: 
inga armbågar på bordet, inte tugga med 
öppen mun, inte prata med mat i munnen, 
inte ha kniven i munnen, inte sörpla eller 
doppa. Att dricka kaffe på fat var en en-
samövning. Att tugga tuggummi var helt 
uteslutet, i alla fall för f lickor (jfr ”grofva 
fasoner”, Skeggs 1999:17).

Irreparabla märken

Skolan skapade och underhöll naturligtvis 
också föreställningar om klasstillhörig-
het, men jag minns inte att ordet klass-
märke någonsin användes. Utbildning ef-
ter folkskola var inte självklar när det 
gällde f lickor från arbetarklassen i början 
av 1960-talet. Min folkskollärarinna såg 
det som ett onödigt slöseri. Jag minns hur 
nöjd hon var över att advokatens dotter 
Lisa skulle fortsätta på realskolan, men 
när jag packade mina saker och bytte till 
f lickskola kastade hon ner reservoarpen-
nan i min väska. Jag hade varit duktig i de 
f lesta ämnen hela folkskoletiden, men 
samtidigt belastad av klassmärken, som 
vår lärarinna fann löjeväckande och för-
aktfullt kallade ”bondska fasoner”. De 
som var belastade sa ”vart” där det skulle 
vara ”var”, böjde verben starkt (klippa 
klöpp, trycka tröck osv.), använde dubbelt 
supinum såsom ”kunnat trott” och ”velat 
haft” och sa ”större än mig” där det skulle 
heta ”större än jag”. En del skrev namn på 
sina idoler eller pojkvänner med kulspets-
penna på händer och underarmar. Oför-
låtliga beteenden allihop och tydliga klass- 

märken, som – ser jag nu i backspegeln 
– framställdes som förväntade och näst 
intill irreparabla. De användes för att 
skapa skillnad mellan dem som skulle vi-
dare och dem som skulle hållas tillbaka. 

Omskolning 

På flickskolan, där jag tillbringade fyra år, 
utsattes de få arbetarbarn som gick där för 
grundlig omskolning. Varje vecka fick 
klassen i läxa att lära sig två sidor med ord 
ur Olof Östergrens Våra vanligaste främ-
mande ord. Det var ord som alla skulle 
kunna och många klasskamrater säkert 
redan kände till, men som vi arbetarbarn 
aldrig tidigare hört, till exempel excerpera, 
föreviga, privilegium och voluminös. Idén 
var att vi med hjälp av språket skulle 
kunna tillägna oss avancerad kunskap och 
tvätta bort betungande klassmärken. Or-
den jag lärde mig gick dock inte att an-
vända hemma, vare sig i familjen eller på 
gården, så jag fick lära mig att bemästra 
dem i min ensamhet. De elever som till-
ägnade sig dem belönades av skolan med 
uppmärksamhet på lektionerna och pre-
mier på skolavslutningarna. Så även jag. 
När jag fick premium efter första året var 
det bevis för lyckad lossbrytning och på-
börjad social klättring. 

Klassmärken var också en fråga om 
umgänge. Jag lärde mig snabbt att jag inte 
kunde fortsätta fraternisera (se där ett ord 
från Östergren!) med de glada mopedkil-
larna Benny och Christer, som jag var upp-
vuxen med. Jag måste byta dem mot de 
skötsamma läroverkspojkarna. Det var ett 
högt pris att betala, men tursamt nog 
flyttade vi samtidigt som jag började på 
Flickis, så lossbrytningen från barndoms-
kamraterna blev en ”naturlig” följd av det. 
Folkliga nöjen som promenadåkning på 
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skridskor, ”prommis”, tillsammans med poj- 
kar från folkskolans åttonde klass sågs 
inte heller som passande. Det kunde leda 
till för mycket intimitet med fel sorts poj-
kar. Kvällstid borde dessutom en flick-
skoleflicka hålla sig hemma. Hon skulle 
alltid vara noga med vem hon visade sig, ty 
hon representerade inte bara sig själv utan 
hela skolan. Även utanför skoltid kunde 
därför en lärare ha synpunkter på hur 
eleven såg ut eller uppträdde och exempel-
vis säga åt henne att gå hem och tvätta bort 
sminket, beordra henne att ta händerna ur 
byxfickorna eller spotta ut tuggummit! 

På f lickskolan var medelklassens dött-
rar i numerärt överläge. De hade även ett 
försprång i form av symboliskt kapital 
(Bourdieu 1986:147ff.): hyfsat välbeställda 
föräldrar, som var lärare eller ingenjörer 
och bekanta med inflytelserika och lokalt 
uppsatta personer. De bodde i radhus och 
villor, höll på med batik eller akvarellmål-
ning, semestrade i Provence, åt fransk 
löksoppa och drack rött vin. Inför detta 
kunde man som arbetarbarn – om än väl-
uppfostrad som jag var – känna sig chans-
lös, men det skulle visa sig att även jag 
hade ett symboliskt kapital som var gång-
bart på f lickskolan (men inte i folksko-
lan!): jag var välbekant med klassisk mu-
sik genom min mor som dels spelade 
klassiskt på piano, dels gärna lyssnade på 
opera. Jag kunde min Beethoven, Chopin 
och Mozart. Detta kapital kunde möjli-
gen kompensera för något klassmärke, 
men det var bara gångbart i skolmiljön för 
hemma på gården förstod sig ingen på så-
dan konstig musik. 

Den fysiska flytten till den moderna 
förorten och lossbrytningen från den sköt-
samma arbetarklassen gjorde mig vilsen 
och osäker utanför skolan. Mitt projekt 
blev en belastning i förorten. Jag hade 
ingen likasinnad att dela det med. Jag 

sökte mig därför till den enda intellektu-
ella miljön där: stadsdelsbiblioteket. Sam-
tidigt roade sig mina jämnåriga med att 
sitta på ett cykelställ och röka. När jag gick 
till biblioteket kastade de sten på mig och 
ropade ”mallgroda”. 

Mina tre yngsta informanter, K5 och 
M4-5, kallade dessa ungdomar för ”white 
trash”. De avsåg därmed en grupp där mån- 
ga var sjukskrivna, arbetslösa, missbru-
kare eller lätt kriminella. Även om white 
trash-begreppet inte förekom under min 
uppväxt var fenomenet bekant. Det var 
personer som bl.a. hade polisradio. Det 
var nu jag upptäckte den skillnad som 
uppstått mellan den jag var och den jag 
egentligen borde varit. Jag var ett exempel 
på vad Trondman i sin studie av klassrese-
närer kallar misslyckad socialisation (Trond- 
man 1994:251ff.). Jag borde ha nöjt mig 
och inte gått till biblioteket som den vär-
sta klassförrädare. 

Från polisonger till foppatofflor

Som uppvuxen i arbetarklassen och åt-
minstone delvis omskolad i borgerlighe-
tens f lickskola kom jag för att studera till 
Uppsala på 1970-talet, då det var hedrande 
att ha sitt ursprung hos det arbetande fol-
ket, särskilt enligt dem som inte själva hade 
det. Ambjörnsson skriver att hans ”klass-
bakgrund förvandlades från belastning till 
… en fjäder i hatten” (Ambjörnsson 
1997:95). Allt jag lärt mig om uppförande 
och värderingar skulle nu tillämpas. Men, i 
Uppsalas akademiska miljöer gällde andra 
regler som handlade om att bryta mot 
konventionerna: gå i sunkig morgonrock 
hela dagen, dricka vin direkt ur f laskan 
och kanske framför allt: att klä sig i ”arbe-
tarkläder” när det var fest: näbbstövlar, 
ullstrumpor, murarskjorta och snickarbyxor. 
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Det var inte arbetarklassens barn som 
gjorde det utan borgarnas. Det blev alltså 
ett klassmärke, som visade att de inte till-
hörde arbetarklassen. Arbetarbarn som 
gick på fest fortsatte att klä upp sig i kavaj 
och finklänning (K2-3, M1-2). 

Sedan 1970-talet har klassbegreppet 
omförhandlats. Inte minst har det påståtts 
att klass inte längre finns. Samtidigt har 
de ökande klyftorna mellan rika och fat-
tiga vidgats och klass åter blivit ett nöd-
vändigt begrepp (https://www.katalys.org/
wp-content/uploads/2018/06/No-20.-Klass 
trukturen-i-Sverige.pdf?). Vilka klassmärken 
kan då iakttas idag?

När mina informanter ombads att ex-
emplifiera med klassmärken och förklara 
hur dessa röjer tillhörighet associerade flera 
genast till den mediala världen och bl.a. till 
realitysåpan Gekås i Ullared. Programmet 
är ett exempel på hur klass framställs på ett 
övertydligt sätt, menade informanterna 
(K1, K4, M 1-2). I programmet återkom-
mer några personer som ett slags huvud-
rollsinnehavare t.ex. Morgan på lagret, 
Ola-Conny i butiken, VD:n Boris, de 
svärjande systrarna Maritta, Gunnel och 
Laila från Hofors och camparna Kjell & 
Rosmarie. De sistnämnda representerar 
tillsammans med Morgan och Ola-Conny 
arbetarklassen. Systrarna och camparna 
representerar den vanliga kunden. Både 
med sina kroppar, sina kläder, sitt språk 
och sina inköp signalerar dessa kunder sin 
identifikation med en viss ”klass”. Flera är 
mycket överviktiga – en gång ett tecken 
på rikedom och arbetsbefrielse, nu ett be-
vis på felaktigt och ohälsosamt leverne. 
Systrarna som enligt mina informanter 
bäst motsvarar white trash är iförda Fop-
patofflor, illasittande överdelar och byxor. 
De har ett mycket ovårdat språk byggt på 
grova svordomar. Kjell & Rosmarie är 
förvisso betydligt mer välklädda och ver-

serade, men fyller ständigt sin kundvagn 
med onyttigheter som chips, läsk och 
grillmat. Den tjocka kroppen, de illasit-
tande kläderna, det ovårdade språket och 
det osunda varuvalet är enligt samtliga 
informanter exempel på klassmärken som 
skapar skillnad mellan white trash och ar-
betarklass (K1-5, M1-5). Naturligtvis ser 
inte alla kunder i Ullared ut som de här 
omnämnda, men programmakarna tycks 
välja just extremer för att skapa de tydliga 
endimensionella karaktärer som såpope-
rakonceptet bygger på (jfr Lüthi 1986 om 
folksagan). 

Genom att betona att systrarna från 
Hofors är white trash utesluter informan-
terna dem från den arbetarklass de själva 
representerar och vars värden – bl.a. stil 
och ett vårdat språk – de värnar.  De för-
håller sig därmed positivt till sitt ursprung, 
även om de lämnat det i och med klassre-
san (Trondman 1994:147ff). 

Ett annat exempel på klassmärke mina 
informanter nämnde var att ha hela tänder. 
Många har inte råd att betala för tandvård 
eftersom den är kolossalt dyr, menade de 
(K5, M 1, 4). De nämnde också piercing i 
ansiktet och tillade att det inte främst är 
Ebba från Djursholm som piercar sig i 
läpp, tunga, kind, näsa eller ögonbryn utan 
snarare ”Tiffany i Bredäng” (K5, M5, jfr ta-
tueringar och polisonger!). Samtliga nämn- 
de de s.k. y-namnen Benny, Sonny, Conny 
m.fl. M2 menade att hans klienter mycket 
ofta bär y-namn. M3 sa att bråkiga pojkar 
i skolan ”heter inte Mats eller Tomas, de 
heter Benny och Conny”.

Mina kvinnliga informanter (K1–5) 
tyckte att kläder var bra och lättolkade 
klassmärken. De nämnde alla, utom K5, 
när vuxna par går i likadana träningsove-
raller. De tänkte också på, vad informant 
K1 kallade ”de otjänliga skodon som kallas 
Foppatofflor”. Inte heller i dessa vill väl 
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Ebba i Djursholm sticka fötterna (K1-3). 
Andra klassmärken som diskuterades var 
(Hötorgs)bildkonst som Det gråtande bar-
net och Fiskargubben (K1, 3–4, M4–5). 
Bilder av det slaget uppfattades som exem-
pel på klassmärken och ytterst dålig smak 
för somliga, speciellt de äldsta, K1-2, M1–
3, men som tillåten kitsch för andra, sär-
skilt för K5, uppvuxen i akademikerhem. 
De högutbildade av mina informanter kun-
de tillåta sig att ha en sådan bild framme 
men, ”hellre i badrummet än i vardags-
rummet” tyckte en kvinna (K4). 

Min undersökning tyder på att det finns 
tydliga föreställningar om att klassmärken 
röjer ens sociala tillhörighet. Undersök-
ningen visar också att informanterna gör 
en skarp åtskillnad mellan arbetarklass och 
white trash. Det senare används för att 
markera skillnader inom arbetarklassen 
och upplevs så belastande att de ”bondska 
fasonerna” vid jämförelse närmast framstår 
som sofistikerade. 

Genom att ta mig själv som exempel 
har jag sett hur folkskolan använde klass-
märken för att skapa skillnad och hålla 
tillbaka vissa elever, medan flickskolan 
hade en strategi för att tvätta bort klass-
märken för dem som ville klättra. Priset 
var ett visst avståndstagande från ur-
sprunget, t.ex. vad gällde umgänge och 
uppförande. 

Många år sedan fick jag dock ett kvitto 
på att en del av mina ”bondska fasoner” 
var bortslipade. När jag gick genom spär-
ren på T-centralen och sa att jag skulle till 
Fittja, sa nämligen den unge spärrvakten 
glatt frågande: ”Lärare”? Då jag kom fram 
förstod jag vad han menade: ingen i Fittja 
såg ut som jag. 
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Summary

Class Markers – Revealing Signs

(Klassmärken – tecken som röjer
Om motstridiga logiker i ett institutionaliserat möte)

My late grandmother (b. 1904) considered tattooes 
and whiskers to be class markers revealing a simple 
background; criminals and sailors had tatooes and 
footmen wore side-whiskers. My father thought 
talking too loud and chewing bubble gum were so-
cial class markers. According to my recently con-
ducted interviews, bad teeth and crocs are today´s 

class markers, as are certain names, such as Benny, 
Conny and Sonny. The youngest interviewees 
made a significant difference between the working 
class and so called white trash. They also men-
tioned ”Ullared”, a reality soap opera showing 
people with over-explicit examples of white trash 
class markers. 

Keywords: Class markers, working class, white trash, 
reality soap opera, taste, respectability.
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Frejdiga fruntimmer
Damsällskapet Concordia under luppen

e tt damsällskap i Uppsala, är det något att öda 
tid och kraft på? Ja, mycket talar för det. I 
specialläsesalen på Carolina, Uppsala univer-
sitetsbibliotek, står en bokvagn som varit 

högst populär under det senaste året – där tronar nämli-
gen Damsällskapet Concordias arkiv. Det har nyttjats 
f litigt i samband med tillkomsten av den jubileumsbok, 
Tillsammans, som författats till sällskapets 100-årsjubi-
leum 2019.1 Bibliotekspersonalen ler numera i samför-
stånd när man frågar efter Concordiavagnen. Här åter-
finns protokoll, mötesreferat, fotoalbum och kassaböcker. 
Väl försjunken i papper och pärmar förflyttas man 
snabbt i tid och rum – som här till den 29 november 
1948, då gåsmiddag avnjöts på Östgöta nation i Uppsala. 
Protokollet beskriver hur festklädda Concordiamedlem-
mar med gäster stegar uppför trapporna till festvåningen:

Med prestaver, fruar Abramson och Norman, i têten tågade vi in 
i en mindre matsal och inmundigade ”under hög stämning” en 
måltid som i kulinariskt avseende dock lämnade åtskilligt övrigt 
att önska.

Concordia är ju lyckligtvis en intellektuell förening – den utgöres 
som bekant av ”en samling äldre damer, som kalla varandra vid 
namn och föra vittra samtal” – och sätter avsevärt större pris på 
andlig än lekamlig föda. Så många talarinnor hade anmält sig att 
för aftonen en särskild Toastmaster – fru Norman – måst utses. 
Och talen, i bunden och obunden form, voro verkligen kvicka 
och roliga.2

Vid det efterföljande kaffet i stora salen brast sällskapet 
ut i sång och Anna Fredrikson (fru Musica kallad) spe-
lade Schubert och Chopin. ”Under tiden möblerades den 
lilla salen hastigt om till teatersalong.  Och så gick säll-
skapets teatertrupp med dödsförakt i elden och fram-
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förde en sketch ’Vid foten av Mont Blanc’ 
förf. av ordf. [Signe Psilander]. Efter före-
ställningen uppläste fru Strauss på ett ut-
omordentligt sätt några av Anna Maria 
Lenngrens ’Skaldeförsök’.”3

Ja, så beskriver den dåvarande sekrete-
raren (sedermera ordföranden), Greta 
Norrlin, med driven handstil och grönt 
bläck festligheterna. Också ett kort proto-
kollsutdrag som detta speglar Concordias 
verksamhet, men det säger också något 
om hur social tillhörighet och genus ska-
pas. För att närmare belysa detta har jag 
låtit mig inspireras av kultursociologen 
Pierre Bourdieu (2010) och hans resone-
mang om fält och olika slags kapital. I 
Concordia handlar det främst om kultu-
rellt, socialt och ekonomiskt kapital, men 
även kön/genus är en form av kapital.4 Jag 
använder omväxlande begreppen kön och 
genus: kön som en emisk kategori – mer-
parten av concordiamedlemmarna har 
sannolikt uppfattat kön essentiellt – 
medan genus används som ett analytiskt 
begrepp. 

Artikeln baseras på arkivmaterial, inter-
vjuer och informella samtal i samband 
med Concordiasammankomster.5 

Hur det började

Året var 1919. I Stockholm fattade riks-
dagen beslut om att kvinnor skulle få rösta 
i val till riksdagens andra kammare. I 
Uppsala beslöt journalisthustrun Anna 
Söderberg och doktorinnan Ellen Larsson 
att instifta Damsällskapet Concordia – 
Concordia som betyder endräkt. I de ur-
sprungliga stadgarna står att Concordia 
grundats ”till inbördes glädje och trevnad 
och har till uppgift att för sällskaplig 
samvaro och odlande av gemensamma in-
tellektuella intressen sammanföra damer i 

Upsala”.6 Det stod alltså redan från början 
klart att detta var ett sällskap för kultur-
intresserade kvinnor. Inga män, inga ord-
nar, ingen välgörenhet, inga politiska dis-
kussioner – ett sällskap ”blot til lyst”!7 

De första och flesta concordianerna, 
eller concorditer som de ibland kallade 
sig, var gifta med någon mer eller mindre 
bemärkt man och inte själva yrkesarbe-
tande. De tillhörde den övre bildade 
medel- och överklassen. Några av dem 
hade dock en formell utbildning, nämli-
gen de kvinnor som utbildat sig inom det 
konstnärliga respektive musikaliska om-
rådet. De var således yrkeskvinnor.8 Oav-
sett civilstånd, eventuell utbildning och 
yrke utgjorde Concordia för medlem-
marna ett eget rum, för att anspela på 
Virginia Woolfs kända essä ”A room of 
one’s own” (2015, ursprungligen publice-
rad 1929). I detta rum, i bokstavlig och 
överförd bemärkelse, kunde de odla sina 
kulturella intressen och talanger. Här träf-
fade de likasinnade med likartad bak-
grund, vilket innebar att borgerlighetens 
kvinnlighet stärktes och bekräftades. Bety-
delsen av ett sådant kvinnorum vid denna 
tid kan inte underskattas. 

Att bli invald i Concordia var mycket 
hedersamt. Det var (och är) nämligen ett 
invalssällskap, där endast kvinnor kunde 
väljas in och blott damer med en bak-
grund i de övre sociala skikten. Det se-
nare var inte klart uttalat, snarare ett re-
sultat av det sociala kapitalets logik: lika 
väljer lika.

Det tidiga invalsförfarandet skedde med 
hjälp av svarta och vita kulor, senare har 
sluten omröstning med valsedlar införts. 
Det tidiga Concordia hade cirka tjugo 
medlemmar, idag är antalet aktiva med-
lemmar femtio stycken. 

Concordiasammankomsterna skedde 
till att börja med ofta i lokaler som Hotell 
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Gillet, Gästis, Restaurang Phoenix, Kaj-
sas kafferum eller på någon studentna-
tion, vilket i sig är intressant. Att borger-
liga kvinnor träffades på offentliga lokaler, 
särskilt kvällstid utan manligt sällskap, 
hörde inte till vanligheterna. Först senare 
började man träffas i varandras hem. För-
täringen bestod vanligen av te och smör-
gås eller kaffe, kakor och tårta – särskilt 
mandeltårta tycks ha fallit damerna på 
läppen. 

Vid festligare tillfällen, såsom gåsmid-
dagar, serverades regelrätta måltider och 
då hände det att även herrar inbjöds. Skä-
len därtill kan vara f lera. Måhända ville 
medlemmarna göra såsom brukligt var 
inom herrsällskapen, nämligen att vid 
högtidliga tillfällen inbjuda äkta hälfter. 
Hustrurollen var central för många kvin-
nor under 1900-talets första hälft, då det 
var en av få positioner som gav status och 
anseende. Därför fanns det kanske vid en-
staka tillfällen anledning att manifestera 
den även inom Concordia, vilket innebar 
en gränsdragning gentemot sällskapets 
ogifta kvinnor. 

Programmen vid sammankomsterna be- 
stod av föredrag, musik, sång eller högläs-
ning. Vid högtidliga tillfällen sjöngs speci-
alskrivna bordsvisor och framfördes gärna 
spex, flera av dem författade av Signe Psi-
lander, ordförande under åren 1936–1949. 
Greta Norrlin, som efterträdde Psilander 
som ordförande, berättar:

Signe förbehöll sig alltid Förste älskarrollerna. 
Det var inte så helt problemfritt, då hon var be-
gåvad med en meterlång hårf läta, som svårli-
gen kunde döljas under en liten herrperuk och 
som gärna kröp upp under stärkkragen, om 
greve Ehrenbölja (eller vad han nu kunde heta) 
gestikulerade alltför livligt. Hon var i sanning 
en syn för gudar. Olik allt annat man sett. 
Oförglömlig!!!9

Ja, så kunde det gå till under Concordias 

första decennier. Mycken tid och kraft la-
des ned på sammankomsterna. För många 
av medlemmarna, som gärna kallade sig 
systrar, var sällskapet oerhört centralt och 
det finns skäl att anta att det faktiskt ut-
vecklades ett slags systerskap genom de 
nära relationer som uppstod. Arkivmate-
rial och intervjuer vittnar nämligen om 
att Concordia, näst familjen, var det soci-
ala sammanhang som låg många av de ti-
diga concordianerna varmast om hjärtat.

Hur det fortsatte

Vad hände sedan? Från och med 1950-ta-
let blev det allt vanligare att Concordias 
medlemmar hade en utbildning och yr-
keskvinnorna började göra sitt intåg på 
bred front. I takt därmed tycks civilstån-
det bli mindre centralt. Många medlem-
mar var visserligen gifta, men det finns 
också exempel på att ogifta kvinnor valdes 
in. Idag, hundra år efter sällskapets bil-
dande, är i princip alla medlemmar yrkes-
kvinnor (aktiva eller pensionerade) och 
eventuella makar eller sambor intar en 
undanskymd plats i Concordiasamman-
hang. Sällskapet rekryterar också medlem-
mar från fler sociala grupper än tidigare. 
Egna meriter väger tyngre än klassbak-
grund. På så vis kan man säga att sällska-
pet i stora drag speglar samhällsutveck- 
lingen, kvinnors inträde på arbetsmark-
naden och civilståndets minskade bety-
delse. 

Och hur har Concordiasammankoms-
terna sett ut på senare år? Liksom tidigare 
inrymmer de förtäring – numera ofta en 
lätt supé med vin för den som så önskar – 
och någon form av program: föredrag, 
musik, sång, utställningsbesök, vårutflykt 
i Uppsala med omgivningar och så det 
stående inslaget sedan 1960: adventsfest 
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med julspel, författat av medlemmen Ca-
rin Ax, i början av december. Det är alltså 
ett slags salongskultur som upprätthålls. I 
de f lesta fall är det medlemmarna själva 
som står för den andliga spisen, ibland en 
inbjuden gäst. Seriösa och väl förberedda 
program är legio men lekfulla och krea-
tiva inslag är fortfarande viktiga, även om 
det var länge sedan det skrevs några spex. 
Däremot har modevisningar, hattparader, 
auktioner och loppis varit återkommande 
inslag. För att inte tala om visningen av 
Upplandsmuseets populära utställning ”Shoe 
Stories – berättelser om skor”, där jag själv 
bidrog genom att presentera boken Skor är 
huvudsaken (red. Rydbeck m.fl. 2013), 
den bok som inspirerat till utställningen.

Att bli medlem i Concordia innebär att 
socialiseras in i en anda och tradition som 
är karakteristisk för sällskapet.  Här smäl-
ter kulturella intressen och borgerlig upp-
förandekod samman. Men även traditio-
ner förändras som bekant. Att som Maud 
bära långbyxor vid en vårutflykt kunde 
ännu på 1980-talet väcka visst uppseende. 
En äldre medlem höjde på ögonbrynen 
sägande: ”Långbyxor, va’ chict!”. Maud 
förstod då att hon brutit mot klädkoden. 
”’Ja, tycker du det, ja, det var roligt!’, sa jag 
då med en sån där illful glimt i ögat”, be-
rättar Maud skrattande. Idag är dock 
långbyxor ett fullgott Concordiaplagg vid 
möten och utfärder.

Med glimten i ögat

Concordia var i viss mån ett emancipato-
riskt projekt. Här utvecklade kvinnorna 
själva, utan närstående mäns granskande 
blickar, sina intressen både seriöst och 
lekfullt. Men få av de tidiga medlem-
marna skulle nog ha kallat sig kvinno-
sakskvinnor, även om det drevs friskt med 

mans- och även klassamhället i de spex 
och bordsvisor som skrevs. Greve Ehren-
bölja fick – och får fortfarande – mången 
att dra på munnen. Redan genom namnva-
let får den blåblodiga karaktären ett lätt 
löjets skimmer över sig. Svenska herrar be-
stås överhuvudtaget ingen särskilt smick-
rande beskrivning och kallar ibland ma-
karna för ”tyrannerna”. Enligt följande 
strofer, framförda på en av andra världskri-
gets mest populära schlagermelodier, ”Lili 
Marlene”, var de inte heller särskilt char-
merande:

Synd om stackars karl’n i den kalla Nord
Som aldrig lyckats finna ett enda tjusigt ord
Som ej har fått ett uns av charm
Fast hjärtat klappar i hans barm
Så att hans blod går varm:,:

Stackars svenska herrar, som inte har espri
Som ingenting begriper av franskt galanteri
Av lätt och luftig raljeri
Av elegant courtoisie
Och f lott plaisanterie:,:

Kön och klass har alltså satts under lupp 
med ironin som vapen. Men concordian-
erna har inte enbart drivit med manssam-
hället, utan också ironiserat över sig själva 
och varandra emellanåt. Kvinnliga stereo-
typer skojas det fortfarande om, som när 
Kerstin berättar om en aprilafton 1994 på 
temat ”Den mexikanska konstnärinnan 
Frida Kahlos liv och konst”. När det var 
dags för hemfärd visade sig en av delta-
garna så gripen att hon försökte ta sig in i 
en annan bil än den egna med sin bilnyck-
eln. Det tog en god stund innan hon upp-
täckte sitt misstag. ”Fruntimmer, alltså!”, 
skrattar Kerstin ironiskt, varmed föreställ-
ningar om kvinnlig vimsighet och brist- 
ande bilhandlag får sig en törn.

Förutom klass och kön är generations-
tillhörigheten av betydelse, särskilt tidi-
gare. De nyinvalda systrarna, som ofta var 
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yngre, förväntades passa upp på de äldre. 
Informanterna berättar om hur några se-
niora och färgstarka damer på 1970- och 
1980-talen Zarah Leander-likt kom in-
svepande – eleganta och charmerande – 
med krav på viss service. Att tillhöra de 
äldre concordianerna och kanske ha ett 
prestigefyllt efternamn (t.ex. adligt), inne-
bar att man hade ett Concordiakapital 
som de yngre inte kunde mäta sig med. 
Numera ter sig dock sällskapet mer jäm-
likt och aningen mer pastellfärgat.

Medlemsförteckningen berättar

Låt oss nu ta en titt på medlemsförteck-
ningen.10 Titlar som doktorinna, professor-
ska, universitetsrektorska, ärkebiskopinna, 
grevinna, godsägarfru och jägmästarfru 
passerar revy bland de tidiga concordian-
erna, liksom även konstnärinnor, förfat-
tarinnor och en och annan pianist/musik-
direktör och sångerska. När vi närmar oss 
1900-talets mitt dyker titlar som bibliote-
karie, fil.kand., fil.mag. samt jur.kand. 
och journalist upp. Bibliotekarie har för 
övrigt varit det vanligaste yrket bland 
concordianer. Dock kallas många av dem 
till att börja med biblioteksassistenter – nog 
så talande när det gäller kvinnors ställning 
i yrkeslivet vid den här tiden. Under senare 
decennier har medlemmarnas professioner 
och utbildningskapital fått en mer framträ-
dande plats än tidigare. Läkare, sjukskö-
terskor, psykologer, präster, lärare, profes-
sorer och gymnastikdirektörer tar plats, 
liksom entreprenörer, kultursekreterare 
och kulturarvsforskare. Här anas fortfa-
rande en viss klasstendens, om än inte lika 
entydig som tidigare.

Ett invalssällskap som Concordia blir 
lätt ”klasskonserverande”, eftersom med-
lemmarna gärna föreslår sina vänner, be-

kanta eller arbetskamrater för inval. Kvin-
nor från de mindre bemedlade och så 
kallade lägre samhällsskikten valdes till 
exempel inte in i det nystartade Concor-
dia. De saknade sannolikt det ekonomiska 
och kulturella kapital samt de kontakter 
som krävdes (Bourdieu 2010). Det tog 
också hela hundra år innan några kvinnor 
med ingenjörs- respektive arkitektutbild-
ning valdes in 2019. Tveklöst har sällska-
pet varit en sammanslutning för den övre 
medelklassens och överklassens damer. 
Det förekommer också ett antal adliga 
namn bland medlemmarna och vi skall 
bekanta oss närmare med två av dem, 
Gurli Taube och Vera Hamilton. 

Gurli Taube (1890–1980), född West-
gren, var apotekardotter från Uppsala.11 
Hon gifte sig med friherre Nils Taube och 
i medlemsförteckningen står det att hon 
är ”fil.lic., bibliotekarie UB, författar-
inna”. Vera Hamilton (1919–2008), född 
Lindberg, var prästdotter, delvis uppväxt i 
Indien, delvis i Dalarna. Hon gifte sig 
med en greve Hamilton och i medlems-
förteckningen är hennes titulatur ”gre-
vinna, fil.kand.”. En smula märkligt att 
sätta grevinnetiteln före den akademiska, 
kan man kanske tycka idag. Jämfört med 
den nära trettio år äldre Gurli Taube, som 
gjort en liknande klassresa – alltså att som 
kvinna med borgerlig bakgrund gifta sig 
adligt – är skillnaden uppenbar. I förteck-
ningen framgår ju inte att Gurli också var 
friherrinna. Vad kan det bero på?

Naturligtvis finns inget exakt svar på 
den frågan, men vi kan anta att damerna 
själva fick ange vad som skulle stå i med-
lemsförteckningen. För Gurli Taube var 
uppenbarligen utbildningen och yrket 
viktiga kapital att lyfta fram. Att ha en fil.
lic.-examen och att arbeta som universi-
tetsbibliotekarie var relativt ovanligt för 
en kvinna i hennes generation och därför 
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förmodligen källa till viss yrkesstolthet. 
Därtill publicerade hon forskningsrelate-
rade alster i böcker och tidningar, ja, hon 
skrev till och med två deckare under pseu-
donymen Elise Dufva.12 Kort sagt, Gurli 
Taube profilerade sig som akademiker 
och självständig yrkeskvinna, inte som 
”någons” fru.

Hur skall vi då förstå Vera Hamiltons 
titulatur? Under studieåren hade den unga 
Vera, precis som Gurli Taube, varit ordfö-
rande i Uppsala Kvinnliga Studentfören-
ing (UKSF), vilket tyder på ett engage-
mang för kvinnliga studenter, kvinnors 
plats i den akademiska världen och ett 
eventuellt framtida yrkesliv. Foton visar 
att hon som studentska på 1940-talet vid 
f lera tillfällen träffade den legendariska 
rösträttsförkämpen och första ordföran-
den i UKSF, Lydia Wahlström. Vera av-
lade också, som nämnts, en filosofie kan-
didatexamen. Efter giftermålet tycks dock 
inte något regelrätt yrkesarbete ha varit 
aktuellt för henne, en situation hon delade 
med många andra kvinnor i och utanför 
Concordia. Kanske är det därför grevin-
netiteln föregår den akademiska i sällska-
pets annaler, då den förvärvade bördsti-
teln för henne måhända utgjorde ett större 
socialt och kulturellt kapital än hennes fil.
kand.-examen. Annorlunda uttryckt: klass 
gick före utbildningskapital. Concordiafo-
ton visar att Vera Hamilton ända upp i hög 
ålder var en parant dam och hon beskrivs 
som en av dem som med elegans ”svepte in” 
vid sammankomsterna och intog rummet.

Femtio tanter

Concordia, endräktens gudinna, håller 
beskyddande sin hand över det damsäll-
skap som bär hennes namn, åtminstone 
enligt den officiella historieskrivningen. 

Den bekräftas också av f lera medlemmar, 
medan andra med glimten i ögat berättar 
att det funnits grupperingar, eller viss so-
cial skiktning, inom sällskapet – ”Kå-
bogänget höll ihop!” – och att man inte 
alltid varit ense om allt. ”Herregud, fem-
tio tanter, det är klart att det händer sa-
ker!”, säger Eva-Helena med ett hjärtligt 
skratt. En sak tycks dock alla vara ense 
om, nämligen att Concordia är ett säll-
skap som bjuder på intressanta program, 
läckra supéer och att man där träffar trev-
liga människor med olika yrkesbakgrund. 
Det är således ett sällskap där man både 
delar gemensamma intressen och odlar 
sitt sociala kapital – eller nätverkar, för att 
använda ett samtida uttryck.

Vid en tillbakablick på sällskapets his-
toria kan en rad förstärkningseffekter no-
teras. Ett inval i Concordia kunde stärka 
självförtroendet och fungera som en ”so-
cial injektion”, då man genom sina med-
systrar knöt värdefulla kontakter – det 
sociala kapitalet ökade. Även genuskapi-
talet steg i värde inom den egna social-
gruppen, då ett medlemskap signalerade 
bildad och kultiverad kvinnlighet, vilket i 
sin tur bör ha varit en fjäder i hatten för 
den närmaste familjen. Jämför vi med da-
gens situation är Concordia fortfarande 
ett exklusivt sällskap, som har god jord-
mån i en akademisk stad som Uppsala. 
Kulturellt, utbildningsmässigt och socialt 
kapital är de mest gångbara, men ekono-
miska resurser konkretiserade i bostäder i 
stadens högstatusområden uppskattas 
fortfarande. Civilstånd tycks däremot 
vara en kapitalform som devalverats. Att 
vara ”någons” fru är inte, som för hundra 
år sedan, inträdesbiljetten till sällskapet, 
ej heller måste man tillhöra crème de la 
crème. Med Bourdieu kan vi också kon-
statera att ”brist” på en viss typ av kapital 
kan uppvägas genom tillgång till ett an-
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nat. Så kunde till exempel kvinnor med 
yrkes- och utbildningsmeriter från och 
med mitten av 1900-talet kompensera 
eventuellt frökenstånd och s.k. enklare 
härkomst med egna kvalifikationer.

Slutligen kan den inledande frågan be-
svaras jakande – Damsällskapet Concor-
dia är värt att studera. Det är ett stycke 
kvinno- och klasshistoria i mikroformat 
som vi tar del av, vi som nyttjar Concordi-
avagnen i universitetsbibliotekets special-
läsesal. Mycket mer finns att säga om 
Concordia, ännu mer om kvinnors semi-
offentliga rum och oerhört mycket mer att 
göra på det genushistoriska fältet rent ge-
nerellt. 

Noter

1 Tillsammans. Damsällskapet Concordia i Uppsala 
100 år, red. C. Burman; B.-I. Johansson & B. 
Meurling, 2019. Sedan 2014 är jag själv Concor-
diamedlem.

2 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Damsällska-
pet Concordias arkiv. 

3 UUB, Concordias arkiv. I citaten har jag behållit 
originalstavningen, men i några fall har jag nor-
maliserat styckeindelningen så att inte enstaka 
meningar utgör ett eget stycke.

4 En djupare analys utifrån Pierre Bourdieus fält- 
och kapitalteori skulle med fördel kunna göras, 
liksom intersektionella perspektiv skulle vara an-
vändbara (se t.ex. Lykke 2003 och de los Reyes & 
Martinsson (red.) 2005).  

5 Minnesmaterial och intervjuer utgör en särskild 
typ av källmaterial, som jag inte diskuterar när-
mare här. Den intresserade läsaren hänvisas till 
Hertzberg Johnsen 1986, Meurling 2017 samt 
Palmenfelt 2017.

6 Minnesskrift Damsällskapet Concordia [stencil, 
1998].

7 Att politisk diskussion var bannlyst kan förefalla 
märkligt, inte minst som åtminstone en av med-
lemmarna, konstnären Mathilde Wigert-Öster-
lund, var engagerad i Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt.

8 Bland dessa finner man Mathilde Wigert-Öster-

lund (1873–1943) och hennes konstnärskollega 
Ellen (Ella) Hägg-Bolin (1872–1954). Dessa 
hade båda studerat vid Tekniska skolan och 
Konstakademien. Ytterligare en concordian med 
utbildning var Anna Fredrikson (1877–1954), 
som studerat vid Musikaliska akademien och var 
musikdirektör. 

9 UUB, Concorias arkiv, Norrlins anförande 1979, s. 4.
10 Minnesskrift Damsällskapet Concordia [stencil, 

1998].
11 Gurlis mor, Selma Westgren, var f.ö. en av de ur-

sprungliga medlemmarna i Concordia.
12 Pseudonymen var sannolikt relativt lätt att ge-

nomskåda för den närmare bekantskapskretsen, 
då Taube är det tyska ordet för duva och den för-
sta deckaren, Mordet på Cristina (1952, nyutgåva 
2018), utspelar sig på ett universitetsbibliotek 
med Carolina Rediviva som förebild. 
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Summary

”Jolly Ladies”. The Women’s Association Concordia 
under the Magnifying Glass

(”Frejdiga fruntimmer”. 
Damsällsskapet Concordia under luppen)

This article tells us about the ladies association 
Concordia, founded in Uppsala in 1919. Concor-
dia is a kind of cultural club , were a so called salon 
culture (“salongskultur”) is performed. The Con-
cordian tradition is discussed as well as aspects of 
class, gender and generation. Concordia can be 
inepreted as a kind of microcosm that reveals class 
and gender systems in Sweden over the last hun-
dred years. 

Keywords: Concordia, ladies’ association, salon culture 
(”salongskultur”), class, gender, generation.
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d et tog sin början 2010 med ett Facebook-
inlägg. En före detta Jönköpingsbo, bosatt 
i Stockholm, föreslog att smålänningar 
borde fira Fössta Tossdan i Mass. Två år se-

dan följde någon, som listat ut att det finns en tårta som 
innehåller två ”r” före en konsonant, upp med en bild på 
en marsipantårta, massipantååta. 2013 var spridningen 
på Facebook för Fössta Tossdan i Mass igång för fullt. Ett 
alternativt förslag att Fössta Tossdan i Mass borde firas 
med isstebannspytt mä röbettä glömdes snart, till förmån 
för massipantååta, som har kommit att bli själva varu-
märket för uppmärksammande av dagen.

Syftet med denna artikel är att beskriva hur en ny 
festdag med lokal anknytning har vuxit fram, med bör-
jan i sociala medier. Denna festdag, som alltid inträffar 
den första torsdagen i mars, utgör en lek med småländsk 
dialekt, och framförallt den småländska som talas i Jön-
köping med omnejd. Utifrån vad man kan säga om atti-
tyder inför dialekter, och utifrån hur dessa attityder ska-
pas och upprätthålls av populärkultur, vill jag hävda att 
denna lek, med ett stort inslag av självironi, utgör något 
av en motståndshandling, ett slag uppåt mot ett före-
ställt etablissemang. Ett hävdande av den egna sociala 
och kulturella bakgrunden, med dialekten som redskap. 
Språkforskaren Ulf Teleman menar att slang och subver-
siva språkkoder är exempel på novationer vilka kan fung-
era som upprorssignaler och protester, och som markerar 
en identitet (Teleman 2014). Teleman nämner inte dia-
lekter i sammanhanget, men min förmodan är att en an-
vändning av dialekter också kan fungera i en sådan 
funktion. 

En individs habitus, det vill säga det system av dispo-
sitioner som enligt Bourdieu (Bourdieu 1991) ”bestäm-
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mer hur människor handlar, tänker, upp-
fattar och värderar i givna sociala 
sammanhang” (Broady 1996:51) måste 
rimligtvis också omfatta hur människor 
talar – uttalet, formuleringarna, ordvalet 
- något som i högsta grad finns ”nedlagt i 
kroppen” (Broady 1996:51) på grund av 
allt vi är med om och tar in i barndomen, 
i skolan, ja i samtliga sociala situationer 
som vi befinner oss i under våra liv. Det 
bör därför vara möjligt att betrakta dia-
lektanvändning utifrån ett klassperspek-
tiv, såsom bestämd av de språksociala si-
tuationer vi har varit i. 

Småländska dialekter

Landskapet Småland uppvisar en påtaglig 
dialektal splittring. Här finns påverkan 
dels söderifrån (Danmark), dels från de 
norra götamålen och även från sveamålen. 
Inom dialektforskningen delas Småland 
grovt in i fyra dialektområden: 1) sydväst- 
småländska, omfattande västra Jönköpings 
län, Kronobergs län och sydligaste Kalmar 
län, 2) nordsmåländska omfattande östra 
Jönköpings län inklusive Jönköping och ett 
område nordväst om Jönköping. I väster 
finns en del gemensamt med Västergöt-
land. I detta större område finns också en 
del gemensamt med sydvästra Östergöt-
land. 3) nordöstsmåländska i norra Kal-
mar län, där dialekten snarare är en slags 
östgötska och det även finns likheter med 
mellansvenska dialekter, 4) mellersta Kal-
mar län, som utgör en övergångszon mel-
lan sydsvenska och mellansvenska mål 
(Fridell 2019).

Utgångspunkten i Fössta tossdan i mass 
är bortfall av bokstaven ”r” i sammansätt-
ningen ”rs” (fössta, tossdan, mass) och ”rt” 
(massipantååta), vilket stämmer överens 
med ett av kännetecknen för det som kall-

las nordsmåländska. Därutöver bör påpe-
kas att den lokala dialekten i ett mer be-
gränsat område, omfattande Jönköping 
med sin närmaste omgivning, utmärks av 
en särskild satsmelodi som mycket ankny-
ter till västsvenska mål och det som i dag-
ligt tal brukar kallas göteborgska. Just den 
satsmelodin återfinns således inte i någon 
större utsträckning på lite större avstånd 
från Jönköping, runt städerna Eksjö, Vet-
landa, Sävsjö. 

Småländska dialekter har inte hört till 
dialektforskningens mest studerade dia-
lekter, till skillnad från dialektområden 
vilka uppfattats som mer särpräglade, av-
vikande från standardsvenska och med, 
möjligen, mer ålderdomliga drag, till ex-
empel Överkalix (Källskog 1992), Da-
larna (Olander 2005), Närpes (Nikula 
2005), för att nämna några. Den dialekt 
som fenomenet Fössta tossdan i mass i för-
sta hand utgår ifrån, den dialekt som talas 
i staden Jönköping med sin närmaste om-
givning, hör inte till de dialekter som ut-
märker sig för påfallande ålderdomliga 
drag och hög grad av dialektalitet, utan 
kan definieras som en lokalt/dialektalt 
färgad standardsvenska. Det som ändå 
gör den speciell är inslaget av låneord från 
romani, se nedan (Carling 2005).

En egen Facebook-sida

Facebook-sidan Fössta tossdan i mass har 
som profilbild ett porträtt av John Elf-
ström i rollen som Åsa-Nisse, från någon 
av de första Åsa-Nisse-filmerna på 1950- 
eller 1960-talen.1 Som omslagsbild har 
valts bild på en rosa prinsesstårta med 
texten Fössta tossdan i mass.

Antalet gilla har vuxit från 0 år 2010 
till närmare 8000 år 2019. Under rubri-
ken Företagsfakta på Facebook-sidan för 
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Fössta Tossdan i Mass beskrivs syftet med 
dagen, och hur den kan och bör uppmärk-
sammas: 

Fössta Tossdan i Mass firas tack vare en ur dia-
lektsynpunkt sällsynt lämplig kombination av 
ord innehållande det kontroversiella ljudet ”rs”.
Mängder av svenska dialekter anser att ”rs” ska 
uttalas med ett slags ”sch”-ljud, medan vi med 
ursprung från delar av södra Sverige väljer att 
strunta i r-et.
Kesstin – Kerstin
Fösst – Först
Stösst – Störst
Fäss – Färs
Koss – Kors
Mission: Vi vill sprida dialektälskares själv-
klara högtidsdag – Fössta Tossdan i Mass.
Tips inför firandet: 
-Gör om ”rs”-ljud till ”ss”!
-Köp ostkaka!
-Spela musik från dialektområdet! 
-Kolla på Emil i Lönneberga (trots låtsasdia-
lekten)!
- Memorera Hallands och Smålands större f lo-
der (Vi ska äta ni ska laga)! 
(facebook.com/fosstatossdanimass)

Tipsen inför firandet leder tankarna till 
hur Kommitterade för Mors Dag under 
åren kring 1920 gav anvisningar till hur 
Mors dag lämpligen bör uppmärksam-
mas, med att f laggan hissas ”från hem-
mets f laggstång”, mor hälsas med sång av 
barnen, en familjehögtidlighet med upp-
läsning hålls osv. (Herlitz 2007:84). För-
slaget om firandet av Fössta Tossdan i Mass 
är givetvis ett förslag i ironisk anda, men 
också med ett underdogbett. 

I flödet på Facebook-sidan talas det vi-
dare om dagen som ”Smålands inofficiella 
nationaldag” och en småländsk flagga (grön 
med rött och vitt kors) visas, liksom mäng-
der av bilder på hembakade och konditor-
gjorda marsipantårtor, och skildringar av 
firande framför allt på arbetsplatser. Där 
finns också bilder från filmer där en små-
ländsk dialekt har spelat en roll, som de 

tidigare omnämnda Åsa-Nisse-filmerna, 
men också Jan Troells film ”Utvand-
rarna”, baserad på Vilhelm Mobergs ro-
maner Utvandrarna och Invandrarna, 
med Max von Sydow och Liv Ullman i 
huvudrollerna.

Utöver på Facebook har Fössta tossdan i 
mass tagit plats i andra sociala medier, 
som Instagram, Twitter, Youtube.

Spridning i medier

Fredrik Lindström nämnde Fössta tossdan 
i mass i en krönika i Språktidningen 2014 
(Lindström 2014), men annars visar en 
enkel sökning att Fössta Tossdan i Mass 
slog igenom på bred front i massmedierna 
ungefär från 2016, och kulmen förefaller 
vara 2018. Det året spelade ICA Maxi i 
Vetlanda in en video där personalen (på 
Vetlandadialekt) sjunger Fössta Tossdan i 
Mass och dansar med marsipantårtor och 
marsipanbakelser i händerna (Youtube ICA 
Maxi Vetlanda Fössta Tossdan i Mass). Vi-
deon lades upp på Facebook och Youtube 
som ett skämtsamt bidrag till Melodifes-
tivalen. Klippet har setts av en halv miljon 
tittare, något som lär ha storligen förvånat 
ICA-personalen.  En annan sång till da-
gens ära skrevs 2016 på uppdrag av P4 Jön-
köping av trubaduren Johan ”Knegarn” 
Forsman. Texten lyder: 

Ända sen vi va små
Har vi gått på land
Kröpet runt mä hink å spade,
Gjort små hus mä sann
Men nu ä den tiden över
Å vi står på pass
Å hälsar vårens ankomst
De sa va i mass
Ta en bäss på uteställe
Vinden den har vänt
Överstyvt när HV spelar
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Ja de må va hänt 
Detta e vår plats på jorden
Tååta sa vi ha
O den sa va av massipan
Fö de e fössta tossdan i mass
I Smålands stolta nation
Kattera vrålar i kapp
Så dags att vi alla tar ton
Å hyllar vårt landskap idag
En kaffi sa vi också ha
Den dagen är inte kass
De e fössta tossdan i mass! (P4 Jönköping 
2016-03-03, Youtube Knegarn Fössta Tossdan 
i Mass)

Som synes har f lera ord, vilka kan anses 
som typiska för Jönköpingsdialekten, an-
vänts i sångtexten: kröpet, överstyvt, bäss 
(öl) med flera. 

En tredje sång, slutligen, är inspelad av 
Claes Nittmark, som framför sin komposi-
tion iförd en HV71-tröja. Hans inspelning 
börjar med ett klipp från Jönköpingsbon 
Agneta Fältskogs tidiga inspelning från 
1968 ”Jag var så kär”, i vilken hon, efter att 
ha uttalat rullande tungspets-r i ord som 
”bara”, ”bra”, står”, klämmer i med re-
frängen ”Nu fösst fössstå ja”.

Nyhetsmorgon i TV4 lät såväl 2018 som 
2019 några kända smålänningar, däribland 
partiledaren Annie Lööf, önska tittarna 
glad Fössta Tossdan i Mass, och dagen har 
de senaste åren också uppmärksammats i 
rikstidningarna, efter att i några år främst 
ha varit ett inslag i lokala och regionala 
medier.

Dialekthierarki

Företeelsen Fössta Tossdan i Mass utgår 
alltså från vissa drag, kännetecknande den 
småländska dialekt som talas företrädes-
vis i Jönköping. Att dialekter, i betydelsen 
en språklig variabel, väcker associationer, 
minnen och känslor är närmast en själv-

klarhet. Det finns många fördomar om 
dialekter, att man utifrån en talad dialekt 
kan avgöra hur en stockholmare, en små-
länning, en upplänning är. Däremot är 
forskning om attityder till dialekter, om 
inte obefintlig så ganska ringa, och mycket 
av det som ändå finns är inte helt aktuellt. 

Det senaste jag kunnat finna är en upp-
sats från ämneslärarprogrammet vid Öre-
bro universitet, i vilken Jakob Hammar-
lund undersökte vilka attityder gentemot 
dialekter som en grupp elever i Örebro 
och en grupp i Stockholm hade. Även 
Hammarlund konstaterade att det finns 
ganska lite forskning inom detta fält. I 
vardagliga samtal kan åsikter om dialekter 
luftas, men vi har egentligen inte mycket 
kunskap i frågan om hur vi uppfattar olika 
dialekter. Generellt uppfattas dialekter 
med uttal som ligger nära skriftspråket 
som ”finare” och mera ”rätt” än dialekter 
som avviker från skriftspråket i uttalet. 
Hammarlund kunde konstatera att de 
f lesta eleverna, 62 procent, i hans under-
sökning hade en i huvudsak positiv in-
ställning till dialekter, med argument som 
att de berikar språket, kan öppna för sam-
tal och bjuder på en mångfald. Bland dem 
som hade en negativ inställning till dia-
lekter, 11 procent (27 procent var osäkra) 
framhölls att dialekter är ”töntiga” och 
kan skapa svårigheter i kommunikationen 
människor emellan, speciellt för invand-
rare (Hammarlund 2017).

I en kortare artikel, baserad på ett kon-
ferensinlägg, ger Kristina Nikula ett in-
tressant perspektiv på den särpräglade 
österbottniska Närpesdialekten och dess 
ställning i skolorna. Hon fann vid en un-
dersökning att den egna dialekten av elev-
erna användes som ett medel att trotsa 
med. Medan skolorna, genom lärarna, 
tillämpar standardsvenska svarar eleverna 
på dialekt, deras första språk, modersmå-
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let, och skälet varför de inte svarar på 
standardsvenska sammanfattas av en elev 
så här: ”Vi kan men vi vill inte”. Dialekten 
fyller en funktion i en maktkamp mellan 
ett finlandssvenskt etablissemang, före-
trätt av lärarna, och eleverna, där de se-
nare känner ett behov av att sätta sig upp 
mot lärarna (Nikula 2005). 

Nikulas undersökning ger ett jämfö-
rande perspektiv på dialektens roll i spex-
andet kring Fössta tossdan i mass, i det att 
Fössta tossdan i mass också kan tolkas som 
ett trotsigt och humoristiskt hävdande av 
en egen språklig identitet, i medvetande 
om att den egna dialekten inte har den 
högsta statusen. Samma attityd uttrycktes 
av gotländska elever i en enkätundersök-
ning: ” Vi har inte lust att prata nån jäkla 
rikssvenska!” (Hammermo, Strömquist, 
Molin 1981). Noteras bör att såväl När-
pesdialekten som de gotländska är dialek-
ter som avviker från standardsvenska be-
tydligt mera än vad dialekten i Jönköping 
gör. 

Jasmina Bolfek Radovani konstaterar i 
sin sociodialektologiska undersökning om 
attityder till dialekter, att de undersök-
ningar som före hennes egen undersökning 
har gjorts av förhållandet mellan dialekt 
och standardsvenska gäller språkområden 
som exempelvis Dalarna och Gotland, där 
den lokala dialekten starkt avviker från 
standardsvenskan, och där dialekten ock-
så har en stark lokal ställning. Hennes 
egen enkätundersökning har däremot 
gjorts i områden där dialektutjämningen 
har varit större på grund av industrialise-
ring och urbanisering, och dialekten där-
för mindre avvikande från standards-
venskan. Hon konstaterar att majoriteten 
(72 procent) av hennes 105 informanter 
uppfattar sig själva vara dialekttalande, 
och att 22 procent anser att dialekt inte 
bör användas i samtal med invandrare, el-

ler personer från andra landsdelar, liksom 
i offentliga och formella sammanhang, 
inom riksmedier eller till exempel vid en 
anställningsintervju (Bolfek Radovani 
2000). Informanterna skiljer alltså ut två 
språkvariabler – en dialektal som kan an-
vändas i familjen, vänkretsen och bland 
arbetskamrater, och en som bör användas 
i mer formella sammanhang och i sällskap 
med personer som kan antas inte omfatta 
dialekten. Informanterna ansluter sig där-
med till den praxis som tidigare tillämpa-
des i riksmedier och vid teatrarna.

Dialekter används inte sällan som stil-
medel i kulturproduktioner, framför allt i 
populärkultur, något som sannolikt på-
verkar vår uppfattning om olika dialekter. 
I buskisteater och lokalrevyer är dialekt 
ofrånkomlig för att höja den humoristiska 
effekten och ge en lokal färg. När det gäl-
ler småländsk dialekt har den, som nämnts 
ovan, spelat en roll i vissa filmsamman-
hang. Dit hör först och främst Åsa-Nisse-
filmerna, 1949–1969 med uppföljaren 2011, 
om den knipsluge småbrukaren, tjuvjäga-
ren, tjuvfiskaren och uppfinnaren Efraim 
Erik Nilsson (”Nisse på Åsen”) och hans 
vän Klabbarparn i Knohult 2 i Småland. 

Filmerna utgör tydliga exempel på 
bondkomik, och filmdistributören valde 
alltid, som ett sätt att understryka filmer-
nas lantliga image, att förlägga premiä-
rerna till Saga-biografen i Vetlanda. Fil-
merna var publiksuccéer som drog in 
mycket pengar, medan filmkritikerna av-
färdade dem. En av filmerna, ”Åsa-Nisse 
f lyger i luften” från 1956, sägs ha fått en 
av filmhistoriens kortaste recension, då 
Alf Montán i Expressen bedömde den med 
tre ord: ”Far i frid” (sv.m.wikipedia.org).

Filmerna ”Utvandrarna” från 1971, och 
”Nybyggarna” från 1972 är baserade på 
Vilhelm Mobergs romansvit om Karl-Os-
kar och Kristina och deras utvandring 
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från ett fattigt småbrukarliv i Småland till 
Minnesota. Också i dessa filmer är en 
småländsk dialekt ett viktigt inslag, dock 
utan avsiktlig komik. Filmerna har tvärt-
om stora konstnärliga ambitioner, med 
Jan Troell som regissör och seriösa skåde-
spelare som Max von Sydow och Liv Ull-
man i huvudrollerna.3 ”Utvandrarna” blev 
nominerad till bästa utländska film vid 
Oscarsgalan 1971, och vid den svenska 
Guldbaggegalan 1971/72 vann filmen 
pris för bästa manliga huvudroll (Eddie 
Axberg) och bästa film (www.svensk-
filmdatabas.se). 

Prestigefyllda utmärkelser och konst-
närliga ambitioner till trots, vågar jag 
hävda att filmerna i efterhand stundom 
omges med ett visst löjets skimmer, och 
detta på grund av användningen av en 
konstruerad Smålandsdialekt. Kristinas/
Liv Ullmans replik ”Jag tyar inte mer” an-
ges 2005 spefullt av filmrecensenten Zen- 
dry Svärdkrona i Aftonbladet som en av de 
tio bästa replikerna i svensk film. Det är 
betecknande att, förutom repliken ”Jag är 
döden” i ”Det sjunde inseglet” övriga re-
pliker på Aftonbladets tio-i-topp-lista är 
hämtade från den mer lättsamma film-
genren som exempelvis ”Sällskapsresan”, 
”Karl-Bertil Jonssons jul”, ”Ogifta par”. 

En annan av replikerna på Aftonbla-
dets tio-i-topp-lista är Anton Svenssons/
Allan Edwalls ”Förgrömmade onge” i fil-
men ”Emil i Lönneberga”, den tredje fil-
men där en slags småländsk dialekt har 
funnit en bestämd plats i populärkultu-
ren, trots att den dialekt som talas i nord-
östra Småland, den fiktive Emils hem-
bygd, är ganska olik de dialekter som talas 
i övriga Småland, och snarare liknar de 
östgötska målen.

Ingen av de skådespelare som talar 
”småländska” i de filmer jag använt som 
exempel på sceniskt dialektbruk4 talade 

sin egen dialekt, utan hade fått lära in ett 
”småländskt” sätt att tala. Jag prövar hy-
potesen att detta faktum har lett till vissa 
överdrifter, för effektens skull, och i för-
längningen till en uppfattning om små-
ländskt idiom som ”bonnigt”, ålderdom-
ligt, något att fnissa åt. I mer eller mindre 
seriösa undersökningar om landets sexi-
gaste dialekt kommer småländska mycket 
riktigt alltid långt ner på listan (www.
språktidningen.se 2012-07-04). 

Jönköpingsdialekten, en given förut-
sättning för firandet av Fössta Tossdan i 
Mass, har vissa särdrag som skiljer sig från 
omgivande småländska dialekter, bland 
annat många ord, varav en del anses här-
stamma från resanderomani, något som 
uppmärksammats av bland andra Gerd 
Carling (Carling 2005). Hit hör till exem-
pel orden: 

bängalo=dum i huvudet, 
Ossj devon=kraftuttryck, 
gojja=tjej, kvinna, 
musch=kille, 
jycklo=hund, 
lover=pengar, 
pilo=full. 

Sofia Wessman visar i sitt uppsatsarbete 
2009 vid Högskolan för lärande och kom-
munikation i Jönköping att kunskapen 
om Jönköpingsdialekt var låg bland sta-
dens gymnasieelever, att döma av dem 
som hon intervjuade, men att de ord som 
informanterna kände till ofta var romani-
glosor (Wessman 2009). 

Vid en självvärdering av Jönköpingsdia-
lekten uppgav många av informanterna att 
”man i Jönköping talar sluddrigt, slarvigt 
och släpigt” (Wessman 2009:20). Wess-
man nämner den i Jönköping populära 
gladjazzgruppen Tre små grisar och deras 
medvetna användning av Jönköpingsdia-
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lekt5, däremot inte Fössta Tossdan i Mass, 
som inte hade uppstått 2009.

Att slå underifrån

Min slutsats är att Fössta Tossdan i Mass är 
ett sätt att slå underifrån, ur ett under-
dogperspektiv, och detta i en tid då intres-
set för dialekter växer. I förlängningen 
kan det diskuteras huruvida klassbegrep-
pet kan användas i sammanhanget. Uti-
från befintlig empiri är det omöjligt att 
avgöra vilka de personer är som äter tårta 
för att uppmärksamma dagen. Firandet 
går inte heller att särskilja från aktiviteter 
i medier, sociala medier såväl som ”gam-
melmedier”. 

Oavsett vilka de personer är som firar 
Fössta Tossdan i Mass är det helt klart att 
det allmänt finns en uppfattning om att 
en standardsvenska, som ligger nära 
skriftspråket, hör till mer formella sam-
manhang och att den i större utsträckning 
talas av högutbildade människor vilka an-
tas höra till etablissemanget, medan dia-
lektalitet är mer ”folklig”. Det går inte att 
geografiskt fastställa en ort helt fri från 
dialekt, en ort som skulle utmärkas av ett 
helt och hållet standardsvenskt tal, utan 
sättet att tala är i vår samtid mer individu-
ellt (idiolekt, alltså individens eget unika 
tal) än tidigare, och fortfarande klassbe-
tingat (sociolekt, det vill säga det tal som 
har med social tillhörighet att göra). 

Sättet att tala är, med andra ord, bero-
ende av individens habitus, och utgör en 
tillgång alternativt undergräver indivi-
dens position inom det sociala fält där 
han/hon verkar (jfr Bourdieu 1991, Bro-
ady 1996).  Därutöver vill jag påstå att det 
finns en klar hierarki bland dialekter. 
Stockholmskans olika varieteter signale-
rar naturligtvis en huvudstadstillhörighet, 
medan utpräglade dialekter som starkt 

avviker från standardsvenska genom en 
ålderdomlig prägel, exempelvis f lera av 
dalmålen, gotländska dialekter, kalixmål, 
skelleftebondska med flera omhuldas som 
något att vara stolt över, av brukarna och 
även av forskare. 

Småländska dialekter är däremot inte 
högt rankade, men med utnämningen av 
en egen ”nationaldag”, ”nationalsång”, flagga 
och egna traditioner får dialekten, och små-
länningen, en revansch på ett skämtsamt 
sätt, med ett stort inslag av självironi. Det 
folkliga inslaget i firandet, så som över-
drifter i det dialektala uttalet, och hänvis-
ningar till hockeylaget HV 71, medverkar 
till att med glimten i ögat upphöja det tri-
viala till något att hedra och vara stolt 
över. 

I den tid då urbaniseringsprocessen var 
som mest intensiv pågick en konventiona-
lisering av språket på grund av ändamåls-
enlighet, prestige och modernitet. För 
landsbygdsbor som flyttade in till staden 
eller för dem som flyttade från småstad 
till storstad, och i många fall därmed 
också gjorde en klassresa, innebar det pre-
stige att släppa eller skala ner sin egen di-
alekt (Teleman 1985). Fössta Tossdan i 
Mass vänder på sådana ambitioner genom 
att istället lyfta dialekten till något presti-
gefyllt, något att beundra och hålla fast 
vid. 

Sociala medier, tillfälliga gemen-
skaper? 

Fössta Tossdan i Mass har uppstått, vuxit 
och spridits på sociala medier, för att kon-
kretiseras och spridas vidare utanför den 
digitala världen, men i samspel med den. 
Kännedom om dagen och dess krav på en 
marsipantårta (prinsesstårta) har vandrat 
ut från den digitala världen och erövrat 
geografiska områden. Under de allra se-
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naste åren är det inte bara konditorier i 
Småland som bakar extra många prin-
sesstårtor med för dagen adekvat text. 
Själv upptäckte jag den 7:e mars 2019 att 
det största konditoriet i Uppsala skyltade 
med en korrekt textad prinsesstårta. Ex-
pediten uppgav att det var 2018 som de 
hade börjat få förfrågningar och därmed 
insett dagens betydelse! 

Hur länge dagen kommer att upp-
märksammas och firas vet vi inte idag, det 
är inte omöjligt att företeelser och gemen-
skaper skapade i vår tid har en mer tillfäl-
lig karaktär. Å andra sidan finns det en 
starkt revanschistisk karaktär i den lokal-
patriotism som tydligt uttrycks i Fössta 
Tossdan i Mass. De kommersiella intres-
sena är självklart också viktiga drivkrafter, 
och dagen inordnar sig i raden av ”dagar” 
som till exempel Kanelbullens dag, sedan 
2004 en märkesdag i vår almanacka. Skill-
naden mellan Kanelbullens dag och Fössta 
Tossdan i Mass är att medan Kanelbullens 
dag har skapats av Hembakningsrådet (ur-
sprungligen en sammanslutning av jästtill-
verkare, mjöltillverkare, sockertillverkare, 
margarintillverkare, numera ägd av Dan-
sukker), har Fössta Tossdag i Mass initierats 
och skapats av privatpersoner på Facebook.

Noter

1 John Elfström spelade rollen som Åsa-Nisse i 22 
filmer 1949–1969.

2 Fiktiv ort
3 Båda var så kallade Bergmanskådespelare, en slags 

inofficiell garanti för konstnärlig kvalitet i Film-
sverige

4 Möjligen med ett delvist undantag för lundensa-
ren Max von Sydow, som hade tillbringat en del 
tid under barndomen hos släktingar i södra Små-
land

5 www.wikipedia.org Tre små grisar (musikgrupp) 
Leta gärna upp gruppen på Youtube för att lyssna 
till Jönköpingsdialekt! 

Referenser

www.aftonbladet.se 2005-06-23
Facebook.com/fosstatossdanimass
P4 Jönköping 2016-03-03 
www.språktidningen.se 2012-07-04 

(läst 2019-10-03)
www.svenskfilmdatabas.se (läst 2019-08-31)
www.wikipedia.org Tre_små_grisar (musikgrupp) 

(läst 2019-10-04)
www.wikipedia.org Åsa-Nisse
www.viralking.se
www.wikipedia.org Åsa-Nisse (läst 2019-09-01)
Youtube: Claes Nittmark Fössta Tossdan i Mass
Youtube: ICA Maxi Vetlanda Fössta Tossdan i Mass
Youtube: Knegarn Fössta Tossdan i Mass
Youtube: Tre små grisar Jönköping

Bolfek Radovani, Jasmina, 2000. ”Attityder till 
svenska dialekter – en sociodialektologisk un-
dersökning bland vuxna svenskar”. Solid nr 13. 
Uppsala: Enheten för sociolingvistik, Uppsala 
universitet, FUMS rapport nr 201.

Bourdieu, Pierre, 1991. Kultursociologiska texter, i 
urval av Donald Broady & Mikael Palme. 
Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion.

Broady, Donald, 1996. ”Kapital, habitus och fält”, 
i Gustavsson, Anders (red.), Kunskapsmål, teori, 
empiri. Uppsala: Etnolore 17, skrifter från Et-
nologiska avdelningen, Uppsala universitet.

Carling, Gerd, 2005. Romani i svenskan. Falun: 
Carlsson Bokförlag.

Einarsson, Jan & Klintborg, Staffan, 2005. 
”Svenskan i Amerika och Småland”, i Byrman, Gu-
nilla; Einarsson, Jan; Hammarbäck, Solveig; 
Lindgren, Maria & Stille, Per (utg.), Svenskans 
beskrivning 27. Växjö: University Press. 

Fridell, Staffan, 2019. ”Olika slags småländska”, i 
Språken i Sverige, 2:a upplagan. 

Hammarlund, Jakob, 2017. Elevers attityd till dia-
lekter – en kvantitativ och kvalitativ undersök-
ning. Örebro universitet.

Herlitz, Gillis, 2007. Mors dag och Halloween: Fest-
seder i förändring. (Diss) Uppsala: Etnolore 31, 
Skrifter från Etnologiska avdelningen Uppsala 
universitet.

Hammermo, Olle; Strömquist, Siv & Molin.R., 
1981. Vi har inte lust att tala nån jäkla rikssven-
ska!” En dialektsociologisk enkätundersökning bland 
gotländska gymnasieelever. Uppsala: FUMS rap-
port nr 94, Uppsala universitet. (Stencil).



KULTURELLA PERSPEKTIV 2020:1–2

38 Katarina Ek-Nilsson

Källskog, Margareta, 1992. Attityd, interferens, ge-
nitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. Upp-
sala: Skrifter utgivna genom Dialekt- och folk-
minnesarkivet i Uppsala. Ser. A:18.

Lindström, Fredrik, 2014. ”Smålänningar snålar 
inte med vokalerna”, i Språktidningen 2014/4.

Nikula, Kristina, 2005. ”Dialekten – ett uttryck 
för protest?”, i Byrman, Gunilla; Einarsson, 
Jan; Hammarbäck, Solveig; Lundgren, Maria; 
Stille, Per (utg.), Svenskans beskrivning 27. 
Växjö: University Press.

Olander, Eva, 2005. ”Språkval och attityder; En 
skolenkät i dalmålsområdet, presenterad med 
Orsa som utsiktspunkt”, i Byrman, Gunilla; Ei-
narsson, Jan; Hammarbäck, Solveig; Lundgren, 
Maria; Stille, Per (utg.), Svenskans beskrivning 
27. Växjö: University Press.

Teleman, Ulf, 2014. Tankens makt över språket: Ut-
valda artiklar med anledning av författarens 
80-årsdag. Lund: Språk-och litteraturcentrum, 
Lunds universitet.

Wessman, Sofia, 2009. Jönköpingska ä gött! En stu-
die i Jönköpingsungdomars kunskap kring den egna 
dialekten. Jönköping: Högskolan för lärande 
och kommunikation.

Summary

A regional festival day in the beginning of March

(En småländsk festdag i början av mars)

It all started on Facebook in 2010, with a sugges-
tion to celebrate the first Thursday of March. The 
suggestion was posted by a former resident of the 

town Jönköping. The poster´s suggestion ema-
nated from the observation that ”r” in front of an 
”s” is skipped in the particular dialect spoken in 
and around Jönköping. The first Thursday of 
March. Första torsdagen i mars, thus will be pro-
nounciated Fössta tossdan i mass. Two years later 
somebody suggested that people from Jönköping 
could celebrate by eating a special cake with mar-
zipan, in this special dialect massipantååta. 2010-
2019 this celebration has exploded, on Facebook 
and also outside internet. Marzipan cakes are 
baked in all bakeries in Jönköping and surround-
ings, but the very last years also in other cities in 
Sweden. People with a background in Jönköping 
and the county of Småland offer their colleagues 
marzipan cake this very day, and everyone can fol-
low the celebrations, pictures of cakes, special 
newly written songs and shows, on Facebook and 
other social media, like Instagram and Twitter.
This is an example of how a dialect which has been 
used in films and other popular culture as a symbol 
of something rural, a little oldfashioned and em-
barrissing, is turned to something positive in a 
self- ironic and humoristic way. It is also an exam-
ple of how a phenomenon – which might be short-
lived, we do not know that yet - moves from the 
digital to the real world. 

Keywords: Dialect, social media, self irony.

Katarina Ek-Nilsson, PhD in Ethnology, Uppsala 
University. Former Head of Department of Dialect-
ology and Folklore, Institute for Language and Folk-
lore. Today researcher in Gender History.



i nom svensk etnologisk forskning relaterad till skola 
och utbildning, har många studier diskuterat vil-
ken betydelse faktorer som etnicitet, kön och na-
tionell eller geografisk bakgrund kan ha exempel-

vis för individernas erfarenheter av skolkontexten, för 
deras reella eller upplevda möjligheter i samtid eller 
framtid, och för relationer och interaktion i utbildnings-
miljön (se t.ex. Bäckman 2003; Lundgren 2000; Mar-
tinsson & Reimers 2008; Nordberg 2008; Runfors 
2003). Även klass och social bakgrund har funnits med 
som en komponent, ibland explicit, ibland mer implicit. 
Ofta har då utgångspunkten varit hur klass och klasstill-
hörighet samverkar med andra kategoriseringsaspekter, 
såsom kön eller etnicitet, och den roll detta kan spela i 
hierarkier och maktordningar på både ett individuellt 
och ett samhälleligt plan (se t.ex. Arvastson & Ehn 
2007; Frykman 1998; León Rosales 2010; Meurling & 
Nygren 2009).

I den här artikeln kommer jag att diskutera betydelsen 
av klass och social bakgrund i relation till högre utbild-
ning, med utgångspunkt i exempel från mediedebatten 
om högskola och högre utbildning, samt från ett forsk-
ningsprojekt om akademiskt skrivande och självständig-
het i högre utbildning.1 Diskussionen relateras till det 
uppdrag svenska högskolor och universitet har att arbeta 
med breddad rekrytering samt det teoretiska fältet aca-
demic literacies, det vill säga akademisk litteracitet.

Brister hos studenter eller i utbildningen?

Ett genomgående drag i mediedebatten om högre ut-
bildning är att det finns en tydlig tendens att utmåla 
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högskolan såsom varande i en akut kris, 
vilket bland andra Martin Malmström 
har visat i sin doktorsavhandling om före-
ställningar om skrivande i mediedebatter 
och gymnasiets läroplaner (Malmström 
2017:168ff). Även inom fältet akademisk 
litteracitet har det uppmärksammats att en 
sådan tendens funnits under lång tid och i 
olika länder (Lillis 2001:21f). 

Denna föreställda akuta kris har i den 
svenska mediedebatten under de senaste 
åren beskrivits till exempel i termer av att 
studenter har otillräckliga förkunskaper 
för att klara av de utbildningar de påbör-
jar. 

I stor utsträckning är det studenters 
kompetens när det gäller skrivande och 
det svenska språket som uppmärksammas 
som bristfällig. Huvudtanken här är att 
deras brister när det gäller skrivande, gör 
dem dåligt skickade att klara av högskole-
utbildningen, och att detta kan leda dels 
till att många av dem lämnar sin utbild-
ning i förtid, dels till att kraven som ställs 
på dem i högskolor och universitet måste 
sänkas (se t.ex. Svenska Dagbladet 2017; 
Thurfjell 2017; Universitetsläraren 2015; 
jfr Malmström 2017). 

I den här beskrivningen av de problem 
högskolan uppfattas ha förläggs alltså en 
stor del av ansvaret hos individerna, men 
också hos tidigare skolformer, såtillvida 
att studenterna beskrivs som otillräckligt 
förberedda för högre studier när de läm-
nat gymnasiet.

En annan återkommande beskrivning 
av den föreställda akuta krisen inom hö-
gre utbildning fokuserar istället på hög-
skoleutbildningen som sådan och de bris-
ter och problem man menar finns där. 
Den här förståelsen baseras bland annat 
på en uppfattning om att kraven är för 
låga, antingen när det gäller antagnings-

kraven till olika utbildningar, eller när det 
gäller de krav som ställs på studenterna 
under utbildningens gång (t.ex. Arbman 
2018; Bergman et al. 2017; Björklund & 
Fahlén 2018; Söderström 2017). Ytterlig-
are en argumentationslinje rör att utbygg-
naden av högskolan har lett till massut-
bildning, och att detta, inte minst i kom- 
bination med otillräcklig tilldelning av 
resurser, leder till sämre kvalitet på utbild-
ningarna (t.ex. Alvesson & Olsson 2019; 
Björklund & Nylander 2017; Habtemi-
chael 2019).

De här två beskrivningarna av upplevda 
problem inom högre utbildning som fram-
träder i mediedebatten, återkom också i 
vårt forskningsprojekt om synen på själv-
ständighet i högre utbildning. I de fokus-
gruppsintervjuer med handledare av själv-
ständiga arbeten som genomfördes inom 
projektet, var ett återkommande diskus-
sionsämne de brister man upplevde fanns i 
studenternas kompetens och förmåga. Till 
exempel när det gällde hur man som 
handledare ska förhålla sig till studenter 
som tagit sig igenom de första delarna av 
utbildningen, men ändå inte nödvändigt-
vis har de förmågor och den kunskap som 
behövs för att klara av de krav som ställs 
på dem mot slutet, när de nått uppsats-
kursen:

Handledare: Det blir också svårt när studen-
terna är så där svaga. Att man vet att det här är 
nån som har klarat sig på tredje eller fjärde för-
söket på varenda kurs hela utbildningen och nu 
sitter dom här och ska ha handledning i att 
skriva ett självständigt arbete. Alltså… vilka 
förutsättningar har dom att vara självständiga i 
frågan då? 
(Fokusgruppsintervju med uppsatshandledare 
2016-09-29)

I samband med att studenterna ska skriva 
sina självständiga arbeten förändras kra-
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ven på dem delvis, till exempel genom att 
de förväntas arbeta mer självständigt och 
ta större eget ansvar för att planera, struk-
turera och genomföra den typ av mer om-
fattande arbete som den här typen av 
större akademisk uppsats innebär. Har de 
haft svårt att klara av de krav som ställts 
på dem tidigare under utbildningen, är 
det inte helt enkelt att som handledare 
balansera förväntningarna om att studen-
terna ska arbeta självständigt, som åter-
finns i lärandemål, studiehandledningar 
och betygskriterier, och samtidigt upp-
fylla de uttalade eller outtalade krav som 
finns på att studenter ska bli färdiga i 
tid och skriva arbeten av tillräckligt god 
kvalitet (se Magnusson och Zackariasson 
2018). 

Även den andra beskrivningen åter-
kom, genom att f lera av deltagarna i fo-
kusgruppsintervjuerna lyfte fram att de 
problem de såg att många studenter hade 
när de nådde det självständiga arbetet, 
inte enbart kunde, eller borde, relateras 
till individuella kompetenser, förmågor 
eller brister, utan också till utbildningens 
struktur och uppläggning. De lyfte på 
olika sätt fram att studenterna under sin 
utbildning borde förberedas successivt 
och kontinuerligt på de krav som de skulle 
möta senare i utbildning, och då inte 
minst under uppsatskursen. 

Även om flera av de intervjuade hand-
ledarna menade att det fanns en ambition 
att göra detta, såg de också att det fanns 
mycket kvar att göra. Att detta delvis 
handlar om resurser framgick också i fo-
kusgruppsintervjuerna, där handledarna 
beskrev att det de ville göra, det stöd de 
ville kunna ge studenterna, inte alltid var 
möjligt, på grund av tidsbrist och resurs-
brist (Fokusgruppsintervjuer med handle-
dare, 2016-09-29, 2016-10-04, 2017-05-
04).

Vad har klass med det här att 
göra?

Vad har då klass med det här att göra? 
Om mediedebatten och enskilda högsko-
lelärare talar om resurser, organisation av 
utbildningen, och individuella kompeten-
ser och förmågor, hur blir det relevant att 
tala om klass när man pratar om en even-
tuell akut kris inom högre utbildning?

När diskussionerna i mediedebatten gäl-
ler studenters skrivmässiga förmågor och 
brister, är det som regel skrivande i allmän-
het som diskuteras. Inom högre utbildning 
är det emellertid framför allt akademiskt 
skrivande som är en central och nödvändig 
kompetens att ha för att kunna genomföra 
studierna. Inom fältet akademisk litteracitet 
förstås akademiskt skrivande som att det 
inte främst handlar om skrivtekniska för-
mågor som går relativt enkelt att tillägna 
sig. Istället ses olika akademiska kontexter 
som präglade av skilda epistemologiska för-
ståelser som är långt mer djupgående och 
omfattande än de skrivtekniska aspekterna i 
sig. Därmed handlar studenters akademiska 
skrivande och litteracitet också om me-
ningsskapande och meningsmotsättningar, 
liksom om identitet och självuppfattning 
och är relaterat till institutionella praktiker 
och maktordningar (Lea & Street 2000:35; 
2006:368f). 

En aspekt av detta är att studenter kon-
tinuerligt måste förhålla sig till de expli-
cita och implicita skillnader som finns när 
det gäller krav och förväntningar, både 
mellan olika lärosäten, program och disci-
pliner och mellan olika kurser eller delar 
inom samma utbildning (Lea & Street 
2000:37f). Hur lätt eller svårt individerna 
har för detta är i sin tur relaterat till deras 
identitet och självuppfattning, där klass 
och social bakgrund kan vara en viktig del 
(Lillis 2001:4ff).
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Det fanns även i fokusgruppsintervju-
erna en tydlig medvetenhet om att akade-
miskt skrivande handlar om mer än skriv-
tekniska aspekter eller studieförmågor 
som är relativt enkla att lära ut och ta till 
sig. Handledarna uttryckte också medve-
tenhet om att förväntningarna och kraven 
skiljer sig åt mellan olika miljöer och att 
studenter på olika sätt måste anpassa sig 
till detta. Som i följande exempel:

Handledare: Det är olika bara i det här huset. 
Det skiljer sig från den här våningen till ovan-
våningen där jag är inne i två olika program, 
både grundlärare och gymnasielärare, och här 
då på det här programmet. Och så skiljer det sig 
från högskolan i XXX där jag också undervisat. 
Så det där är precis som du säger att varje miljö 
har sin egen kultur kring det där och sin egen 
lösning på problemet.
(Fokusgruppsintervju med uppsatshandledare 
2017-05-04)

I relation till mediedebattens fokus på 
gymnasieutbildningens betydelse kan man 
här argumentera för att oavsett hur väl 
eleverna förbereds under gymnasiestu-
dierna, kommer de kontexter de ingår i på 
högskolenivå att präglas av delvis andra 
epistemologiska förståelser, liksom av me-
ningsskapande och meningsmotsättningar, 
som de måste lära sig hantera. Utöver att 
på olika sätt ge dem kompetens inom aka-
demiskt skrivande, kan det med andra ord 
finnas behov av att förbereda dem på att 
hantera sådana skillnader, inte minst i re-
lation till att studenters bakgrund har be-
tydelse för hur lätt eller svårt de har för 
detta.

Även i de kvantitativa undersökningar 
som har gjorts om genomströmning, av-
hopp och resultat inom högre utbildning, 
är det uppenbart att klass, i likhet med 
kön och etnicitet, på olika sätt kan ha be-
tydelse för studenters resultat och presta-
tioner (Sjöstrand et al. 2016; UHR 2017; 

UKÄ 2017). Till att börja med påverkar 
klasstillhörighet individernas benägenhet 
att påbörja högre utbildning. Föräldrars 
utbildningsnivå, vilket ofta används för att 
definiera och diskutera individers klass- 
tillhörighet, är den faktor som har klart 
störst inverkan på om individer väljer att 
läsa vidare efter gymnasiet eller inte. 

Det är dubbelt så vanligt att barn till 
högskoleutbildade går vidare till efter-
gymnasiala studier, än att barn till föräld-
rar som har högst gymnasieutbildning gör 
detta (Sjöstrand et al. 2016:17). Att uni-
versitet och högskolor har ett uttalat upp-
drag att verka för breddad rekrytering till 
högre studier, kan sättas i relation till att 
det fortfarande sker en så stark snedrekry-
tering till högre utbildning. Trots detta 
uppdrag har trenden med snedrekrytering 
sett ungefär likadan ut under en längre tid 
(Sjöstrand et al. 2016:23).

Som diskuterats inom akademisk litte-
racitets-fältet kan en students bakgrund 
också ha betydelse för hur studierna upp-
levs och genomförs, när de väl påbörjats 
(jfr Lea & Street 2000). Till exempel ge-
nom att det finns sidor av högre utbild-
ning som inte självklart är helt enkla att 
navigera bland för den som kommer från 
ett hem där det saknas erfarenhet av hög-
skolestudier, även om de teoretiska för-
kunskaperna och betygen är mycket goda 
(jfr Åberg 2009; Zackariasson 2001). Här 
är bilden inte svart eller vit. Å ena sidan 
visar statistik från UHR och UKÄ att so-
cial bakgrund inte har någon större bety-
delse till exempel för i vilken grad studen-
ter faktiskt slutför den högskoleutbildning 
de påbörjar. Det är istället gymnasiebety-
gen som har störst betydelse för om en 
student väljer att avbryta sina studier 
(UHR 2017; UKÄ 2017). Studenter som 
kommer från hem där föräldrarna inte har 
högskoleutbildning, har, om något, min-
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dre benägenhet att avbryta utbildningen 
(UHR 2017:35). Å andra sidan var den 
vanligaste angivna orsaken till att avbryta 
högskolestudier att de tillfrågade ”valt fel 
utbildning” (44%) och runt 10 procent an-
gav att de ”inte passade in” (UHR 2017:31). 
Vad som döljer sig i dessa generella svar 
kan förstås variera stort. Men för en stu-
dent som tillhör den första generationen 
som påbörjar högskolestudier, kan kultu-
rer, traditioner och förväntningar som 
präglar de akademiska miljöerna framstå 
som annorlunda och ovana i relation till de 
erfarenheter hon eller han har med sig från 
uppväxtfamiljen och bidra till att man 
upplever sig valt fel eller inte passa in.2 

Breddad rekrytering – problem 
eller lösning?

I sin avhandling har, som sagt, Martin 
Malmström visat hur högskolan i de med-
iedebatter han har analyserat, utmålas 
som att den befinner sig i en akut kris. 
Samtidigt har liknande beskrivningar och 
argument förts fram i f lera länder ända 
sedan början av 1900-talet, och Malm-
ström ifrågasätter den här bilden av högre 
utbildning och diskuterar om man snarare 
borde tala om en ständig kris, en perpetual 
literacy crisis som en del forskare benäm-
ner det (Malmström 2017:165ff; jfr Lillis 
2001:21f). Men även om det går att ställa 
sig frågan om det verkligen är befogat att 
tala om en akut kris i högskolan, finns det 
givetvis saker som skulle behöva föränd-
ras för att höja kvaliteten på högre utbild-
ning och förbättra situationen för både de 
studenter som genomgår den och de fors-
kare och högskolelärare som skapar den. 

För att lösningarna ska vara konstruk-
tiva måste det emellertid bli tydligare vari 
problemen faktisk ligger. Om problemet 

inte är att elever får för dåliga kunskaper i 
akademiskt skrivande på gymnasiet, utan 
snarare handlar om brist på förmåga att 
förhålla sig till olika epistemologiska för-
ståelser och de krav och normer som råder 
i olika akademiska kontexter, ligger lös-
ningen inte nödvändigtvis i mer undervis-
ning om akademiskt skrivande. Det hand-
lar istället om ett annat sätt att arbeta, 
som bättre förbereder studenter, oavsett 
deras personliga bakgrund när det gäller 
klass, kön, etnicitet, geografisk bakgrund 
eller funktionshinder och så vidare, på de 
krav de möter under sin tid inom högre 
utbildning.

Om det är studenternas kunskapsni-
våer som är problemet, kunde ett möjligt 
lösningsförslag vara att på olika sätt snäva 
in antagningen, och minska antalet ut-
bildningsplatser på de utbildningar som 
inte har högt söktryck. Ur ett sådant per-
spektiv blir breddad rekrytering snarast 
en del i problemet. Samtidigt innebär den 
snedrekrytering som pågår inte bara till 
högskolan, utan inleds redan på gymna-
sienivå, att Sverige riskerar missa potenti-
ellt excellenta studenter, när gymnasie-
elever med goda studieresultat från stu- 
dieovana hem söker högre utbildning i 
lägre grad än gymnasieelever med sämre 
meritvärde men akademiskt utbildade 
föräldrar, vilket uppmärksammats bland 
annat i UHR:s rapport om homogena stu-
dentgrupper (Sjöstrand et al. 2016:23). I 
och med att trenden med snedrekrytering 
finns redan på gymnasienivå, är detta en 
fråga som rör inte bara högskolan, utan 
även de tidigare skolformerna. I UHR:s 
rapport argumenteras också för att bred-
dad rekrytering, och den mångfald den 
leder till, ökar kvaliteten på utbildning, 
genom att det bidrar till att olika perspek-
tiv möts (Sjöstrand et al. 2016:5).

Samtidigt är inte heller breddad rekry-
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tering en allena saliggörande lösning på 
de problem som högskolan ändå brottas 
med. Ju bredare och mer mångfacetterade 
studentgrupperna blir, desto mer tid och 
resurser behövs för att de undervisande 
lärarna på ett konstruktivt sätt ska kunna 
ta till vara den kompetens och de perspek-
tiv studenterna för med sig 

Med dagens snäva ekonomiska ramar, 
där studenter ofta får mycket lite under-
visningstid i utbildningar inom humani-
ora och samhällsvetenskap, kan det vara 
mycket svårt att få tillräckligt med tid och 
resurser för att kunna göra detta, så att 
mångfalden blir en tillgång och inte ett 
problem. Därmed tydliggörs att frågan 
om hur man ska hantera utmaningar 
knutna till de problem som ändå finns 
inom högskolan, vare sig det gäller sned-
rekrytering, massutbildning eller akade-
miskt skrivande, inte handlar om enskilda 
studenter eller lärare inom högskolan, 
utan också om institutionella praktiker 
och prioriteringar på lärosätes- och natio-
nell nivå.

Noter

1 Forskningsprojektet som heter ”Independence in 
Higher Education. A Comparative Studie of Rus-
sia and Sweden” är finansierat av Östersjöstiftel-
sen och leds av Jenny Magnusson. Inom projektet 
har 12 fokusgruppsintervjuer gjorts med handle-
dare inom journalistik och lärarutbildning i Sve-
rige och Ryssland. Citaten i artikeln är hämtade 
från fokusgrupper vid svenska lärosäten. Utöver 
fokusgruppsintervjuer har handledningsinterak-
tion dokumenterats och kursplaner samlats in och 
analyserats.

2 Även nationell bakgrund kan förstås spela in här, 
såtillvida att föräldrar som har erfarenhet av högre 
utbildning i ett annat land än där man är bosatt 
kan förmedla vissa erfarenheter av högskolestu-
dier till barnen, men inte i samma utsträckning 
det som mer specifikt karaktäriserar högre utbild-
ning i Sverige.
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Summary

Higher educaton i crisis? Writng, widening partcipa-
ton and the ability to move between different episte-
mological fields

(Kris i högre utbildning? Skrivande, breddad rekry-
tering och förmågan att navigera mellan olika episte-
mologiska fält)

This article uses examples from the media debate 
on higher education in Sweden, as well as from a 
research project on independence in higher educa-
tion, to discuss the significance of class and social 
background in relation to higher education. The 
article takes as its starting point how higher educa-
tion in the media debate tends to be described as 
being in a severe crisis, and how the roots of the 
perceived problems in higher education are de-
scribed to lie in deficits or incompetence of the in-
dividual students, but also within higher education 
itself. The discussion of what role class and social 
background may play in this, relates these exam-
ples to the assignment given to Swedish higher 
education institutions to promote widening par-
ticipation and to the claims within the field of aca-
demic literacies that academic writing is not only a 
question of writing skills as such, but also a ques-
tion of epistemological understandings, meaning 
making, and students’ background, identity and 
self-perception.
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r 2019 har i Sverige kännetecknats av att 
begreppet f lygskam blev känt på bredare 
front hos allmänheten. Begreppet knyter an 
till debatter om flygets stora klimatpåver-
kan och bidrar till att människor ökar sin 

kunskap om klimatförändringar och de avtryck som 
flygresorna utgör. I relation till det har exempelvis ett 
internetforum med namn Tågsemester.nu lanserats i 
syfte att inspirera människor till att ta tåget i stället för 
f lyget på semesterresan. Gruppen har vuxit i rask takt 
och har i skrivande stund över 100300 medlemmar. 

På forumets facebook-sida kan man läsa att ”Vi som 
driver denna grupp och Tågsemester.nu har blivit inter-
vjuade ett 80-tal gånger senaste halvåret av både svenska 
och internationella medier som vill veta mer om den nya 
svenska folkrörelsen, att välja tåget på semestern.” Även 
utanför Sverige och Europa har f lygskammen varit före-
mål för diskussion. På första sidan i tidningen Washing-
ton Post kunde man till exempel den tredje augusti 2019 
läsa om fenomenet i en artikel med rubriken Europe’s 
flight-shame movement has travelers taking trains to save 
the planet.

Denna nya svenska tågtrend och dess tillhörande be-
grepp flygskam har också varit föremål för f lertalet ar-
tiklar i svenska medier under det senaste året. Journalis-
ten Per Svensson skriver exempelvis i Dagens Nyheter den 
fjärde april 2019 att ”Tågen vinner över f lygskammen” 
och att det för SJ:s del innebär en tioprocentig ökning i 
år. Att f lygskammen anses vara orsaken till att tågresan-
det ökar är ett faktum som även denna sommar har visat 
sig rent konkret hos många människors konton i sociala 
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medier och deras delanden av semesterbil-
der.1 Den unga hållbarhetsaktivisten och 
flygvägraren Greta Thunberg som under 
året har fått ett enormt genomslag viralt 
och globalt har med stor sannolikhet 
också influerat många till att följa hennes 
exempel och bojkotta f lyget till förmån 
för tåget.

Dessa exempel på hur tågtrenden har 
bidragit till ändrade resepraktiker visar 
prov på att det är möjligt att påverka och 
ändra beteenden och vanor på bredare 
front och på kort tid. De sätter ljuset på 
den potential som finns i det faktum att 
människor påverkas av såväl samhällsdo-
minerande föreställningar och debatter 
som andra människors värderingar och 
beteenden. Ur hållbarhetssynpunkt är det 
givetvis mycket hoppfullt. 

I den här artikeln ämnar jag emellertid 
diskutera tågpraktikerna främst utifrån 
andra synvinklar än hållbarhetsperspekti-
vet. Jag intresserar mig här för om det 
finns andra sätt att förstå den här tågtren-
den på. Genom att etnologiskt närma mig 
tågpraktikerna vill jag med denna text 
diskutera tågtrenden ur ett kulturanaly-
tiskt perspektiv. 

Syftet är närmare bestämt att undersöka 
hur nätnarrativ om tågsemestrande kan 
förstås i relation till begreppen klass och 
plats. Resvanor och tågresande är forsk-
ningsfält som etnologer visat intresse för på 
olika sätt. 

Till exempel har etnologerna Karin Gus-
tavsson, Charlotte Hagström och Marcus 
Idvall (2019) nyligen fokuserat på tåg i ett 
temanummer av en etnologisk tidskrift.2 
Etnologen Greger Henriksson (2008) har 
studerat stockholmarnas resvanor i rela-
tion till trängselskatt och miljöpolitik.3 
Själv har jag undersökt vardagliga resva-
nor på mindre och mellanstora orter i 
södra och norra delarna av landet.4 

Tågsemester

På facebook-sidan Tågsemester delar med-
lemmarna med sig av sina tågerfarenheter. 
Flera använder också forumet för att ställa 
frågor om särskilda rutter och turer som 
de funderar på att göra och behöver speci-
fik tåginformation om. Kommunikationen 
i forumet präglas av en övervägande positiv 
och hjälpsam ton. Undantagsvis muttras 
det över knöliga byten, spårarbeten eller 
hårda stolsäten. SJ får emellanåt kängor 
för dålig service och obekväma tåg. Inte 
sällan postar medlemmarna också vykorts- 
granna bilder från vackra platser runt om i 
Europa. Populära resmål tycks vara Ita-
lien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Öst-
errike och Polen. 

En kvinnlig medlem delar sina erfa-
renheter av att åka med Norrtåg. Hon och 
hennes partner har utgått från Göteborg 
och sedan, med hjälp av Tågsemesterkortet, 
tagit sig till Kiruna, Luleå, Örnsköldsvik, 
Härnösand och Åre, för att sedan, via 
Sundsvall, ta sig tillbaka hem till Göte-
borg. Det framgår av den publicerade be-
rättelsen att hon var mycket nöjd med re-
san. Hon informerar om att sittplatser 
inte behöver förbokas om man har Tågse-
mesterkortet. Hon reflekterar också i an-
slutning till det att den tjänsten inte hade 
behövts, då det var väldigt få passagerare 
på många av sträckorna, vilket är något 
hon beklagar.

Det här empiriska exemplet framstår 
för mig som kulturanalytiskt intressant på 
f lera sätt. Först och främst kan nämnas 
att det är representativt genom att det är 
en kvinna som skrivit. Enligt forumets 
egna statistik över sina medlemmar utgörs 
över 70 procent av kvinnor och ”De flesta 
kvinnor är mellan 25 och 54 år. Först på 
sjätte plats kommer män i åldersgruppen 
35 till 44 år. Men många män är aktiva 
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och skriver inlägg.”5 Utifrån eget utfors-
kande av sidans inlägg vill jag också påstå 
att inlägget är representativt genom att 
resan utgår från en storstad. Majoriteten 
av inläggen anger någon av de större stä-
derna som utgångsplats, alternativt en nå-
got mindre ort från de södra delarna av 
Sverige. Även universitetsstäderna Upp-
sala och Lund är vanliga startpunkter hos 
medlemmarna. Det här är intressant från 
klass- och platssynpunkt. Det pekar på att 
det först och främst är människor ur den 
urbana medelklassen som är aktiva på fo-
rumet. Av det följer sannolikt också att 
det är samma grupp som tar tåget på se-
mestern i stället för f lyget. En ytterligare 
aspekt i samband med detta är det faktum 
att f lyget inte bara går snabbare, utan 
också för närvarande oftast är betydligt 
billigare än tåget på grund av frånvaron av 
f lygskatter.

Inlägget är också intressant genom att 
tågresan görs till de norra delarna av Sve-
rige. Efter att vid ett antal tillfällen ha 
studerat inläggen, är min kvalificerade 
gissning att tågresor som görs i nordlig 
riktning är i minoritet; de f lesta tågse-
mesterresorna som medlemmarna gör går 
söderut, via Köpenhamn och till andra 
europeiska länder. Här bidrar sannolikt 
den klassiska föreställningen om att åka 
tåg på kontinenten som återkommande 
har gestaltats med ett romantiskt skim-
mer, inte minst i film och litteratur, men 
även i dagsmedier i form av resereportage. 
Det ska tilläggas att även tågresan norrut 
omgärdas av ett exotiskt skimmer, där 
norr ofta får representera den vilda natu-
ren, frihetliga vidder och äventyr, vilket i 
sin tur bidrar till att turisten konsumerar 
Norrland.6 Även här existerar domine-
rande föreställningar, som exempelvis 
ofta har förmedlats i reklamfilm. Dessa 
skimrande myter runt tågresorna norröver 

är heller på inget sätt nya; redan vid 
1800-talets slut och 1900-talets början 
lockade Svenska turistföreningen (STF) 
medelklassresenärer till att ta tåget norrut.

Flygskam och respektabilitet

På vilket sätt korrelerar det förändrade 
resmönstret, som de nya tågpraktikerna 
visar prov på, till begreppet klass? Kanske 
är det i sammanhanget det nya retoriska 
fenomenet flygskam som allra tydligast 
kan diskuteras ur ett klassperspektiv. Ter-
men flygskam är kulturanalytiskt rele-
vant, inte minst på det sätt som den har 
erövrat delar av det kollektiva svenska 
medvetandet på kort tid. Med stor sanno-
likhet har den stigmatiska innebörden i 
ordet skam påverkat f lera människor till 
att minska sitt f lygande. Ordet skam kan, 
på ett generellt plan, beröra människor på 
ett djupt omedvetet plan. Jag tänker att 
själva ordet skam sannolikt också kan leda 
till praktiker av så kallad beröringsskräck, 
i den meningen att människor försöker 
hålla sig ifrån och undvika den typen av 
beteenden som kan associeras med skam, i 
det här fallet f lygandet. 

För mig för f lygskam också tankarna 
till den brittiska sociologen Beverly Ske-
ggs begrepp respektabilitet.7 Betydelsen 
av skam kan sägas stå i dikotomiskt för-
hållande till respektabilitet. Respektabili-
tet laborerar i relation till skam, begrep-
pen är avhängiga av varandra. Att bete sig 
respektabelt innebär att man också undvi-
ker skam. Att hålla sig på tryggt avstånd 
från skammen medför att man hamnar 
närmare respektabilitetens sfär. 

För vilka delar av det svenska kollekti-
vet framstår det i regel som särskilt viktigt 
att uppföra sig inom respektabilitetens ra-
mar? Eller annorlunda uttryckt; för vilka 
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grupper i samhället blir det särskilt bety-
delsefullt att undvika skammens stigma? 
För att tala med Skeggs blir detta framfö-
rallt en fråga för människor som klassifi-
ceras som eller identifierar sig med sam-
hällets medelklass. I det här sammanhanget 
blir det ofta också viktigt att dra skarpa 
gränser mot praktiker som kan associeras 
med arbetarklass eller underklass. För att 
det ska framstå tydligt vad medelklass är 
och hur det görs, blir strategin att defi-
niera sig emot det som inte uppfattas som 
medelklass. På så vis laddas begreppet 
f lygskam med klass; det framstår då som 
fint att åka tåg och fult att f lyga. Att åka 
tåg på semestern blir på så vis en praktik 
tydligt länkad till medelklass. Att åka på 
en flygcharterresa blir utifrån samma lo-
gik en nedklassad praktik. Att det, som 
även nämndes ovan, många gånger dess-
utom är betydligt dyrare att åka tåg än att 
f lyga bidrar ytterligare till klassassociatio-
ner. Av resonemanget följer inte att alla 
människor som kan kategoriseras som till-
hörande någon form av medelklass per au-
tomatik är drabbade av f lygskammen. 
Men jag vill ändå peka på att utifrån det 
forum som utgör denna artikels empiriska 
material ter det sig onekligen så.

Hastighet och avstånd

Tågpraktikerna kan som ovan nämnts 
även diskuteras ur ett platsperspektiv. 
Kvinnan i det ovanstående empiriska ex-
emplet konstaterar att det är så pass få 
människor som åker tåg med Tågsemes-
terkortet i de norra delarna av Sverige, att 
platsbokning inte är nödvändigt. Vad kan 
det bero på att färre åker tåg i de norra 
delarna av landet? En bidragande orsak är 
att befolkningsunderlaget är mindre ge-
nerellt sett i de norra delarna jämfört med 

de södra. Men sannolikt spelar också av-
stånden en betydande roll.8 Det tar tid att 
åka tåg från söder till norr.  Att åka på 
tågsemester ner till södra Europa framstår 
sannolikt som mindre lockande på grund 
av tidsåtgången, om man bor i en norr-
ländsk tätort jämfört med en småländsk 
eller skånsk. Om man bor perifert i för-
hållande till järnvägsstationen kan ha yt-
terligare betydelse. På så vis spelar platsen 
som människor utgår från en roll. Inte 
bara avlägsenheten utan också hastighe-
ten är med andra ord ofta en avgörande 
faktor när människor ska ta sig till sina 
resmål. Hastighetens betydelse för demo-
kratiska processer har den franske urban-
teoretikern Paul Virilio diskuterat i termer 
av den dromologiska revolutionen.9 Han 
menar att västerlandets modernitetspro-
cesser, tvärtemot vad som ofta beskrivits, 
inte har präglats av att vara demokratiska 
till sin natur utan i stället dromologiska; 
det vill säga drivna av just hastighetsfak-
torer som i sin tur har genererat makt. 
Med hastigheten som konkret möjlighet 
laddades samtidigt långsamheten och 
människor knutna till den – negativt. Av-
stånd skapar med andra ord periferi och 
den perifera positionen kan överbryggas 
med hastighet som i det här samman-
hanget motsvaras av f lyget.

Fintåg och fulflyg

I den här texten har jag velat närma mig 
den nya tågtrenden ur ett kulturanalytiskt 
perspektiv. Jag har gjort det med hjälp av 
ett empiriskt nedslag i form av Facebook-
gruppen Tågsemester. För att kulturana-
lytiskt förstå tågpraktikerna har jag ana-
lyserat dem i relation till det retoriska 
begreppet f lygskam; som i sin tur har as-
socierats till perspektiven klass och plats. 
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Att välja tåget eller f lyget till semester-
målet handlar inte bara om huruvida indi-
viderna är hållbarhetsmedvetna eller inte. 
Att diskutera resepraktiker främst som 
individuella val riskerar att ge en frag-
mentarisk och ensidig förståelse av män-
niskors beteenden. Om de däremot sätts i 
ett större sammanhang framträder en mer 
komplex bild av praktikerna, där exem-
pelvis retorik, föreställningar, stad, land 
och klass samspelar. 

Jag har här fört fram idén om den ur-
bana medelklassresenären som vänder sig 
aktivt bort från flygskammen genom att 
ta tåget istället för f lyget. I realiteten gör 
säkerligen människor inte bara det för res-
pektabilitetens skull, utan troligtvis också 
för att de har möjligheten; de bor kanske 
mer tillgängligt, centralt, i de södra de-
larna nära noderna, närmare resmålen. För 
de människor som däremot bor avlägset 
och som behöver överbrygga stora avstånd 
framstår emellertid kanske tåget många 
gånger som otillgängligt och för tidskrä-
vande. Kvar som alternativ finns då det 
skamfyllda fulf lyget.

Noter

1 Det ska i sammanhanget sägas att det dock görs 
mediala försök att avlägsna begreppet flygskam 
från tågtrenden; se till exempel Björn Wimans 
söndagskrönika ”Tågresan är en lustfylld mot-
ståndshandling mot vår tids nihilism” i Dagens 
Nyheter den första september 2019, där han driver 
tesen att det är lust snarare än skam som driver 
tågresandet.

2 Gustavsson et al. 2019.
3 Henriksson 2008.
4 Wollin Elhouar 2014, Wollin Elhouar och Han-

sen 2011.
5 Tågsemester.nu. Hämtat 2019-08-26.
6 Jfr Eriksson 2010, Nordin 2007.
7 Skeggs 1997.
8 Jfr Bylin et al. (2011) som i en undersökning av de 

första erfarenheterna av Botniabanan menar att 

människor i norrländska inlandsorter inte heller 
har någon tradition av att resa med tåg till skillnad 
från inlandsboende i södra Sverige.

9 Se t.ex. Virilio 1977.
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Summary

Flight shame, class and changed travel habits:
Net narratives on train holidays

(Flygskam, klass och ändrade resvanor
Nätnarrativ om tågsemestrande)

The concept of f light shame has raised awareness 
in Sweden under the year of 2019. It is closely 
linked to climate debates and knowledge about cli-
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mate change and footprints due to f lying. This has 
consequently led many Swedes to opt for train 
travel instead of plane f lights. In relation to this, 
an internet forum called Tågsemester.nu has been 
launched where people can exchange train trave-
ling ideas and get inspiration for holiday resorts 
from one another. This article analyses these nar-
ratives on train holidays with a particular interest 
in how they can be understood in terms of the per-
spectives of class and place. The concept of f light 
shame is discussed in relation to respectability. In 
support of the empirical material, I argue for an 

understanding of the train traveling practices, not 
only as climate active but also in particular prac-
ticed by an urban middle class. Traveling habits 
tend to get a biased understanding if only under-
stood in terms of individual choices.

Keywords: Flight shame, train travel, internet narra-
tives, respectability, class, place.

Elisabeth Wollin, PhD in Ethnology, School of History 
and Contemporary Studies, Södertörn University, 
Huddinge, Sweden.



ed den här artikeln vill jag uppnå tre 
syften: Först vill jag visa hur migra-
tionen till svenska landsbygdskom-
muner följer det globala klassamhäl-

lets mönster. Jag vill också analysera och diskutera 
förändringarna av klasstrukturen, samhällsekonomin 
och politikens innehåll i kommunerna. Slutligen vill jag 
framföra budskapet att både forskningen och politiken 
borde inriktas mot de grundläggande, klassbestämda or-
sakerna till de aktuella invandrar- och landsbygdsfrå-
gorna, för att det ska kunna bli möjligt att komma till 
rätta med problemen.

Vad som sker i dessa kommuner – och överhuvudtaget 
på den svenska landsbygden – i och med tillskottet av 
migranter i samhällets periferi är en pauperisering av så-
väl individerna som av lokalsamhället, det vill säga det-
samma som att de nyanlända och kommunerna försätts i 
ett permanent fattigdomstillstånd (jfr Polanyi 1944/2016). 
Kollektivt sett pauperiseras klasstrukturen och därmed 
hela samhället. Det belastas och dras nedåt av tillskottet 
av relativt resurssvaga eller fattiga migranter. För mig-
ranterna blir ankomsten en medborgerlig degradering. 
Den inrikes födda och redan missgynnade arbetarklas-
sen upplever att deras ställning försämras ytterligare på 
grund av att f ler ska dela på samma knappa välfärdsre-
surser samt att medborgarskapet urholkas eftersom möj-
ligheterna att påverka samhällsförändringarna tycks bli 
allt mindre. Ett sätt att bemöta marginaliseringen blir 
då att åberopa nationstillhörigheten som ett särskiljande 
privilegium (jfr Kalb 2009).

Högre upp i samhällshierarkin och i ”bättre” bostads-
områden uppstår helt andra effekter. Här skapas nya 
koncentrationer av kapital och resursstarka grupper. 
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Pauperiseringen motsvaras av fenomen 
som gentrifiering, white flight och grädd-
hyllor. I större städer blir effekten elitsko-
lor, exklusiva boenden och en spekula-
tionsdriven ekonomi; i mindre orter och 
på landsbygden förekommer varken den 
sortens skolor eller ekonomiska boom. De 
som är resursstarka kan emellertid välja 
bättre boende, skola och vård, och kan 
även räkna med en sannolikt bättre hälsa 
och längre livslängd. För dem som har råd 
att köpa andras arbete blir tillskottet av 
resurssvaga också ett tillskott av förhål-
landevis billig arbetskraft.

På så vis snedfördelas vinsterna med och 
kostnaderna för invandringen. ”Mångfald-
svinsterna”, såsom ett ökat utbud och bil-
liga tjänster, tillkommer de resursstarka; 
”mångfaldsbördan”, såsom konkurrensen 
om välbetalda och trygga arbeten och den 
åtstramade välfärden, tillkommer de re-
surssvaga (jfr Börjeson 2018:7).

Det säger sig självt att en sådan situa-
tion bäddar för allvarliga spänningar och 
konflikter mellan olika grupper i samhäl-
let. Därför borde vi ha en diskussion om 
det som är vår tids fattigdomsfråga och 
om vad vi kan göra åt den alltmer ojäm-
lika uppdelningen i rika och fattiga sam-
hällsklasser och geografiska områden. I 
stället beskrivs situationen på ett missvis-
ande sätt, vilket motiverar politiska beslut 
som tvärtom tenderar att förstärka paupe-
riseringen, fördjupa klyftorna och öka 
spänningarna mellan klasserna.

Hur ser segregationen ut på den 
svenska landsbygden?

När jag och en forskarkollega under hös-
ten 2018 gjorde en kartläggning av segre-
gationen i de tre hälsingekommunerna 
Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn kom 

följande uppgifter fram:1

• I Bollnäs och Söderhamn är cirka 40 % av de 
utrikesfödda i sysselsättning medan siffran för 
de inrikes födda är 80 %. I Nordanstig är skill-
naden, det så kallade arbetslöshetsgapet, något 
mindre (55 respektive 82 %).
• I den fattigaste stadsdelen i Söderhamn, Norr, 
har 59 % låg köpkraft, i den rikaste stadsdelen, 
Öster, är andelen 15 %. I kommunen beräknas 
barnfattigdomen bland familjer med utländsk 
bakgrund vara 52 %, bland svenska familjer 6 
%. Här är också 40 % av de utrikesfödda trång-
bodda, av de inrikes födda är det 5 %.
• I Bollnäs uppnår 75 % av de svenska eleverna 
kunskapskraven i årskurs 9, bland dem med ut-
ländsk bakgrund är det 45 %. Detta ”studiegap” 
varierar betydligt beroende på om skolan har en 
kommunal eller enskild (privat) huvudman.

I stora drag visar statistiken att segrega-
tionen märks tydligast ifråga om graden 
av sysselsättning och relativ fattigdom. 
Skillnaderna i boendeförhållanden och 
utbildningsnivå är också markanta. Det 
finns även tydliga skillnader t.ex. i ohälsa, 
livslängd och valdeltagande, men de 
sticker inte ut lika mycket. ”Gapen” är 
förhållandevis stora, också nationellt sett.

Bollnäs och Söderhamn liknar varan-
dra på så vis att kommunerna ungefärli-
gen har en lika stor befolkning – Bollnäs 
har nästan 27 000 invånare, Söderhamn 
knappt 26 000 – och är centrerade kring 
en mindre stad där hälften av invånarna 
är bosatta. Städerna har signifikant rika 
och fattiga stadsdelar; i Söderhamn är den 
östra stadsdelen rikast och den norra fat-
tigast, i Bollnäs är framför allt stadsdelen 
Gärdet jämförelsevis fattig. Nordanstig 
har ingen sådan centralort och inte heller 
något statistiskt identifierbart rikt eller 
fattigt område. Eftersom kommunen är 
en till ytan ganska stor kommun med en 
liten och utspridd befolkning, cirka 9 500 
invånare, syns segregationen endast på en 
individ- och platsnära nivå.
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I landskapet Hälsingland finns överhu-
vudtaget inga områden med en stor andel 
invånare med mycket hög inkomst och/
eller hög utbildning. Skillnaderna finns 
mellan relativt resursstarka respektive re-
surssvaga individer, hushåll och områden. 
Det är den stora andelen fattiga och låg-
utbildade som märks tydligast, dels vad 
gäller kommunerna i stort, dels ifråga om 
skillnaderna mellan inrikes och utrikes 
födda, samt mellan kvinnor och män.

Andelen utrikesfödda är ganska liten 
eller genomsnittlig; i Nordanstig 9 %, i 
Bollnäs och Söderhamn 12–15 % (i riket 
är andelen 19 %), och koncentrerad till 
fattigare områden. Mest mångfald finns 
därför i stadsdelarna Norr och Gärdet, 
vilket följer samma mönster som hela lan-
det. I de områden där man bor i hyresrät-
ter och har låga inkomster är mångfalden 
som störst, medan den är minst i rikare 
områden med boende i äganderätter, eller 
i mindre orter och på landsbygden där an-
delen hyresrätter är liten (Börjesson 2018).

I intervjuer med tjänstepersoner och 
ideellt engagerade som arbetar med inte-
grationen av migranterna framkommer 
att specifika gator eller delar av stadsdelar 
ses som rikare och fattigare eller som mer 
eller mindre tyngda av sociala problem. I 
Nordanstig beskrivs en segregation som 
”alla känner till”; i centralorten Bergsjö 
anses en gata vara segregerad. Kommu-
nens mer välbeställda invånare bor i några 
kustnära villaområden. Fattigdomen ex-
emplifieras ofta i beskrivningar av barnfa-
miljer som inte har råd med leksaker eller 
fritidsutrustning och av att ideella verk-
samheter i form av välgörenhetsinsatser, 
insamlingar och kostnadsfria arrangemang 
har blivit allt vanligare.

Tidigare studier har visat att äldre ge-
nerationer ofta upplever det som att sam-
hället har rustats ned och dragits isär un-

der senare tid (t.ex. Vallström & Svensson 
2018). Bland yngre dominerar upplevelsen 
av att inte passa in i den urbana norm som 
nedvärderar de mindre orterna och lands-
bygden. Ett fåtal tycker att de är delaktiga 
i och kan påverka samhällsutvecklingen. 
Unga med en medelklassbakgrund passar 
bättre in i den urbana normen och väljer i 
högre grad att f lytta, medan de som har 
en arbetarklassbakgrund oftare stannar i 
hemkommunen och upplever att de inte 
passar in i normen (Svensson 2006). Tje-
jerna f lyttar oftare och utbildar sig mer, 
pojkarna stannar och har en kortare ut-
bildning. En majoritet av de unga känner 
sig varken uppskattade eller önskade av 
samhällets makthavare, de med en arbe-
tarklassbakgrund upplever också ofta en 
brist på erkännande och att de har en 
skam för sin bakgrund.

Ensamkommande flyktingbarn i Nor-
danstig och Söderhamn har beskrivit att de 
ofrivilligt lever åtskilda från den svenska 
befolkningen (Vallström och Vallström 
2017). Bland annat menar de att det finns 
”en skola för oss och en skola för svenskar” 
och ett föreningsliv där de sällan eller ald-
rig möter svenska ungdomar. De som har 
arbetat ideellt med mottagandet av de en-
samkommande bekräftar att det har upp-
stått nya föreningar och verksamheter 
”för invandrare” samtidigt som en stor del 
av föreningslivet i praktiken exkluderar 
utrikesfödda.

På det hela taget återkommer de inter-
vjuade till ett antal teman där segregatio-
nen förknippas med etniska grupper, 
”sämre” områden och kulturella problem. 
Ett sådant tema är de gettoliknande, in-
vandrartäta och nedgångna stadsdelarna. 
Temat fokuserar pågående konflikter och 
kulturskillnader mellan de boende med 
utländsk respektive svensk bakgrund. Det 
påtalas också ofta att stadsdelarna har en 
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speciell prägel på grund av rivningar av 
fastigheter, tomma lägenheter, eftersatt 
underhåll och en bristfällig samhällsser-
vice.

Ett annat tema är inlåsningen i mindre 
orter. I Nordanstig påpekas att de utrikes-
födda blir inlåsta i de orter och på den 
landsbygd där samhällsservicen har av-
vecklats och där det saknas mötesplatser, 
ett varierat föreningsliv och en funge-
rande kollektivtrafik. I orterna upplever 
invånarna det också som att ”allt satsas på 
stan”, att man är missgynnade och ned-
prioriterade, och att det har uppstått en 
klyfta mellan ”vi på landsbygden och dom 
i stan”.

Ett tredje tema är rädslorna för andra 
kulturer och barriärerna mellan vi och dom. 
Många menar att det är vanligt med ryk-
tesspridning, rädslor och okunskaper om 
andras kulturer och att det är något som 
förekommer både bland svenskar och in-
vandrare. I Söderhamn beskrivs också 
hur bristen på mötesplatser har skapat 
mentala och fysiska barriärer mellan de 
olika stadsdelarna (Percovich & Bjerndell 
2017).

Ett fjärde tema är ungdomsgängen med 
invandrarbakgrund. I Bollnäs och Söder-
hamn nämns ofta problem med gruppe-
ringar av landsmän och gängbildningar 
förknippade med droger, våld och krimi-
nalitet, ibland direkta hot och övergrepp. 
Fenomenet är relativt nytt, väcker starka 
känslor och upplevs som alltmer svårhan-
terligt.

Ett femte tema är hederskulturen. Temat 
lyfter konflikter mellan en svensk, sekula-
riserad kultur och den islamska, familje- 
och släktcentrerade kulturen. En vanlig 
fråga är hur samhället ska hantera proble-
men med hedersförtryck och hedersrela-
terat våld, exempelvis när de förekommer 
i kommunernas skolor.

I ett längre och bredare perspektiv visar 
det sig att bilden av migrationen till lands-
bygden tenderar att vara tudelad och att 
den har förändrats från att ha ett fokus på 
de positiva effekterna, såsom inflyttning 
och mångkultur, till att bli mer negativ 
och inriktad mot de problematiska si-
dorna (Vallström 2019). Bilden kan även 
sägas vara obalanserad eftersom den är 
fixerad vid de invandrartäta och ”sämre” 
stadsdelarna, medan det mer sällan talas 
om de rikare områdena som segregerade.

Vad beror segregationen på och hur 
förändrar den samhället?

Segregationen genomsyrar idag hela sam-
hället och blir allt mer påtaglig. En 
grundläggande orsak är själva åtskillna-
den mellan vinnarna och förlorarna i den 
globala världen samt den växande ojäm-
likheten (Milanović 2017). Samhället hål-
ler inte ihop och präglas av nya motsätt-
ningar och ökade spänningar mellan 
samhällsklasser och geografiska områden. 
I vår del av världen har det också beskri-
vits som ett nytt Sverige där demokratin 
och den sociala sammanhållningen är ur-
holkad och försvagad och där klyftorna 
mellan klasserna och mellan stad och land 
har blivit ett akut samhällsproblem (t.ex. 
SOU 2017:1).

I det nya Sverige hör regionen Gävle-
borg och kommunerna Bollnäs, Nordan-
stig och Söderhamn till den förlorande 
sidan. Regionen är huvudsakligen icke-
urban, glest befolkad och uppbyggd kring 
mindre bruks- och industriorter (Lind-
berg 2002). I de mindre orterna, på lands-
bygden och i f lertalet kommuner har be-
folkningen minskat betydligt under en 
längre period. Nordanstig och Söderhamn 
har tappat mer än en femtedel av befolk-
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ningen sedan kommunerna hade sina 
högsta noteringar (1980 och 1975). Tap-
pet är mindre i Bollnäs, men liksom i de 
andra kommunerna har de mindre orterna 
haft stora befolkningstapp under det att 
centralorten har vuxit. Tappen beror då 
huvudsakligen på omfattande nedlägg-
ningar av större industrier, omstrukture-
ringar och nedskärningar i den offentliga 
sektorn.

Gävleborg har också periodvis haft 
högst arbetslöshet i landet och mycket 
höga ohälsotal. I kombination med be-
folkningstappen leder det till en situation 
med vikande skatteunderlag och relativt 
stora kostnader för socialt understöd, vård 
och omsorg. Inom arbetsmarknaderna 
ställs därtill högre krav på utbildning och 
effektivitet, samtidigt som allt f ler har 
osäkra och ekonomiskt otrygga anställ-
ningsvillkor.

Dessa förändringar innebär dels att re-
gionen har blivit perifer i förhållande till 
globaliseringens vinnande och växande 
regioner, dels att den segregation som fö-
rekommer inom regionen och kommu-
nerna har en specifik prägel, en viss socio-
ekonomisk, demografisk och geografisk 
struktur, som är väsentligt annorlunda 
jämfört med den segregation som före-
kommer i större städer. Den specifika 
segregationen återspeglar i sin tur en mer 
generell landsbygds- och rostbältesproble-
matik (jfr Eriksson 2010).

Under de senaste 10–15 åren har kom-
munerna också tagit emot ett jämförelse-
vis stort antal f lyktingar och migranter. 
Demografiskt sett har det medfört ett be-
folkningstillskott, en föryngring av be-
folkningen och att andelen med utländsk 
bakgrund har blivit större. Exempelvis 
ökade befolkningen i Söderhamns kom-
mun under några år, 2013–2016, för för-
sta gången på decennier. Befolkningspy-

ramiden jämnades ut och andelen ut- 
rikesfödda fördubblades, från cirka 6 % 
(2002) till 12 % (2014). Fram till 2016, då 
tillskottet av migranter upphörde i och 
med den åtstramade flykting- och migra-
tionspolitiken, blev effekten ett trendbrott 
och en motvikt till den generella ned-
gången.

Migrationen har både berikat och be-
lastat kommunerna. Den har motverkat 
avfolkningen, bidragit till en förbättrad 
demografi och med ny arbetskraft i de 
samhällssektorer där det numera råder 
brist på personal. Den har räddat skolor, 
affärer och föreningsliv. Den har också 
fört med sig ett tillskott av statliga medel 
för boende, utbildning och integration. 
Tack vare dessa tillskott av människor och 
kapital fick kommunerna ett ekonomiskt 
och befolkningsmässigt uppsving som 
nådde en topp 2015–2016.

Idag är den sammantagna effekten av 
migrationen framför allt att den har för-
stärkt och fördjupat den socioekonomiska 
och geografiska segregationen. Migran-
terna bor vanligtvis i de lägenheter som 
stod tomma efter åren av befolknings-
minskningar, i de kommunala bostadsbo-
lagens hyresrätter i nedrustade miljonpro-
gramsområden. Arbetet med integrationen 
har medfört ett ökat tryck på välfärds- 
och utbildningssystemen. I en redan miss-
gynnad region och i kommuner med ned-
bantade verksamheter resulterar det i att 
andelen relativt resurssvaga blir ännu 
större och i att f ler ska ta del av en försva-
gad välfärd (Börjeson 2018). Det bäddar 
slutligen för ökade motsättningar mellan 
migranter och infödda svenskar samt för 
uppkomsten av invandringskritiska och 
fientligt inställda strömningar. Så har 
också andelen röster på Sverigedemokra-
terna varit förhållandevis stor i kommu-
nerna.
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Vad kartläggningen visar – tydligast 
vad gäller graden av sysselsättning, ande-
len med låg respektive hög köpkraft, 
barnfattigdomens utbredning samt stu-
diegapet – är att relativ rikedom och fat-
tigdom alltjämt är en fråga om att ha eller 
inte ha kapital och värdesatta resurser. I 
ett globalt klassamhälle är det avgörande 
om man har eller inte har tillräckliga in-
komster, en förmögenhet och kapital-
starka anhöriga eller sociala kontakter. 
Det är också en fråga om att ha eller inte 
ha en tillräcklig utbildning och ett full-
värdigt medborgarskap. Den som har till-
gång till sådana resurser som de sociala 
nätverk, arenor, kunskaper och det språk 
som värderas högst i samhället har ett so-
cialt och kulturellt kapital som både är en 
fördel i utbildningssystemen och på ar-
betsmarknaderna. För den som inte har 
det kapitalet är det en stor nackdel.

De som migrerar till Sverige saknar of-
tast detta kapital och blir vanligtvis de-
klasserade eftersom de har utbildningar 
och yrkeskunskaper som inte har ett er-
känt värde i det svenska samhället. De 
blir lågutbildade låginkomsttagare som 
bor i bostadsområden för resurssvaga. 
Numera blir dessutom en stor del av mig-
ranterna deklasserade som personer med 
ofullständiga medborgarskap, en pappers-
lös denizen, eftersom rätten till medbor-
garskapet och tillgången till välfärden, 
utbildningssystemen och den reguljära 
arbetsmarknaden har blivit alltmer kring-
skuren (Standing 2013). De kommer då 
att befinna sig längst ner i samhällshierar-
kin, där risken är stor att bli utnyttjad och 
exploaterad som rättslös arbetskraft.

Därtill är fattigdomen och deklasse-
ringen skambelagd. Den påverkar själv-
känslan och måendet negativt, leder van-
ligen till en sämre hälsa och kortare 
livslängd, samt en större utsatthet för våld 

och kriminalitet. Alltså blir migranterna 
resurssvaga och utsatta i alla avseenden 
samtidigt som de delar den missgynnade 
arbetarklassens villkor, är bosatta i samma 
områden, i högre grad arbetslösa, tillfäl-
ligt anställda och sjukskrivna. De utgör 
då sammantaget ett växande prekariat 
som tvingas dela samma knappa välfärds-
resurser.

Hur kan segregationen motverkas?

Kartläggningen och analysen av migra-
tionens samhällseffekter leder oss till slut-
satsen att begreppen segregation och inte-
gration blir vilseledande ifall man bortser 
från fattigdomsfrågan och dess geografi. 
Vad som ändå gör det befogat att använda 
begreppen är att det görs åtskillnader i 
samhället endast på grund av etnicitet, 
kultur och språk. Vi kan se att det före-
kommer sådant som strukturell rasism, 
kulturkrockar och diskriminering av dem 
som inte behärskar det svenska språket. 
Det måste också hanteras på något sätt; 
vilket även görs till stor del, just eftersom 
det är de skillnader samhället uppmärk-
sammar. Men vad forskningen visar är att 
om ojämlikheterna ifråga om de socio-
ekonomiska förutsättningarna tas bort så 
har dessa faktorer en relativt liten bety-
delse. I en statlig rapport om segregatio-
nen i skolan kommer man exempelvis 
fram till följande resultat: ”Om inrikes 
och utrikes födda elever hade haft föräld-
rar med liknande socioekonomisk bak-
grund och bott i samma bostadsområde 
hade nästan hela studiegapet försvunnit” 
(Grönqvist & Niknami 2017:8).

Liksom i riket i övrigt visar det sig att 
segregationen handlar om hur ekonomisk 
ojämlikhet leder till ett socialt och geo-
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grafiskt skiktat samhälle. Segregations-
frågan är kort sagt en global ojämlikhets-
fråga som har blivit en nationell, regional 
eller lokal integrationsfråga. Det är vår 
tids fråga om hur åtskillnaden mellan 
världens rika och fattiga ser ut på grund 
av finanskapitalismens makt över världs-
ekonomin och en omfattande migration 
från de fattigaste länderna. I en globalise-
rad värld förstärker migrationen den re-
dan underliggande landsbygds- och rost-
bältesproblematiken. Det gör att den 
relativa fattigdomen lätt kan förväxlas 
med de direkt synbara etniska och kultu-
rella skillnaderna och att världens gated 
communities försvinner bort från blick-
fånget.

Vad samhället bör göra för att mot-
verka segregationen är därför detsamma 
som ett svar på en större ojämlikhets- och 
fattigdomsfråga. Det är först och främst 
något som kan motverkas genom fördel-
nings- och regionalpolitiska lösningar 
riktade mot de grundläggande orsakerna. 
Insatserna måste också stå i proportion till 
problemets omfattning.

Hittills har politiken och samhällsin-
satserna följt arbetslinjens modell att lägga 
resurserna på olika försök att stärka regio-
nens konkurrenskraft, öka attraktiviteten 
och göra individerna så anställningsbara 
som möjligt. Vi kan nu konstatera att mo-
dellen inte har fungerat i kommunerna. 
Undantaget från perioden av nedgång be-
ror primärt på tillfälliga tillskott av unga 
människor och statliga medel. I dag står 
man lika dåligt eller till och med sämre 
rustade än förut.

I stället för det starka, långsiktigt håll-
bara samhället skapas ett svagt, sårbart 
och ohållbart samhälle som är helt bero-
ende av svängningarna i världsekonomin. 
Kommunerna kvarstår alltjämt på den 
förlorande sidan, som perifera, resurs- och 

kapitalsvaga, i en situation med pauperi-
serade samhällen och en urholkad demo-
krati, samt med en relativt stor välfärds- 
och mångfaldsbörda. När konjunkturen 
går nedåt försämras också den kommu-
nala ekonomin, vilket vanligtvis medför 
nya nedskärningar i det förebyggande ar-
betet och en ytterligare försämrad situa-
tion.

Härmed står kommunerna inför ett 
viktigt vägval: att fortsätta anpassningen 
till den globala finanskapitalismens vill-
kor eller att pröva helt andra typer av lös-
ningar, som kan skapa mer motstånds-
kraftiga samhällen. Ifall man vågar sig på 
det senare skulle man göra det som har 
stöd i såväl forskningen som i tjänsteper-
sonernas och föreningslivets erfarenheter. 
Exempelvis visar all erfarenhet, utvärde-
ringar, beräkningar och vetenskapliga 
studier att ett förebyggande och samord-
nat socialt arbete som bygger på möten 
mellan de segregerade parterna verkligen 
kan motverka segregationen. Utan det ar-
betet blir problemen återkommande och 
emellanåt akuta, och man får ägna sig åt 
att släcka bränder i stället för att åtgärda 
de problem som utgör brändernas bränsle. 
Det talar också för att kommunerna bör 
utgå från ett socialt investeringsperspektiv 
och behöver bilda breda kunskaps- och 
samhällsallianser som förmår tänka och 
agera långsiktigt (Stigendal & Östergren 
2013).

Vägvalet kunde även ge oss forskare ett 
nytt och angeläget samhällsuppdrag. Vi 
skulle stå på en gedigen empirisk grund. 
Vi skulle också kunna bidra med en skarp 
och samhällsrelevant kritik mot den på-
gående etnifieringen och kulturaliserin-
gen av globaliseringens effekter. Den kri-
tiken förutsätter även att vi kan se hur 
klassamhället tar form och yttrar sig i det 
svenska samhällets periferi.
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Noter

1 Kartläggningen finansierades av Delegationen 
mot segregation (Delmos) och genomfördes av 
mig och kollegan Lotta Svensson vid FoU Häl-
singland (Vallström 2019). Den bygger på aktuell 
statistik, samtal med tjänstepersoner i kommu-
nerna, sammanställningar av tidigare studier samt 
på en liknande kartläggning i Bollnäs kommun 
(Säll 2019).
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Summary

Migration, segregation and pauperization in the pe-
riphery of Swedish society

(Migration, segregation och pauperisering i det sven-
ska samhällets periferi
Kartläggning av tre landsbygdskommuner)

The article is based on a survey of segregation in 
three Swedish rural municipalities (Bollnäs, Nor-
danstig and Söderhamn). Statistics show nation-
ally large gaps between foreign-born and domes-
tic-born in terms of the level of employment, living 
conditions and level of education. The gap also re-
f lects significant differences between rich and rel-
atively poor neighborhoods or areas. In interviews, 
a segregation emerges that is not visible in the sta-
tistics, for example, the experience that society has 
been marginalized and torn apart, and differences 
between young people who have a middle-class 
background and working-class background in re-
lation to an urban norm to move from the munici-
palities. On the whole, a number of themes are 
raised where segregation is associated with ethnic 
groups, poorer areas and cultural problems. An 
analysis of how society’s globalization has changed 
the relationship between social classes, the distri-
bution of resources and capital, and created ”win-
ning” and ”losing” regions, makes it clear that seg-
regation is above all a matter of relative wealth and 
poverty. In the municipalities, the addition of mi-



KULTURELLA PERSPEKTIV 2020:1–2

60 Mikael Vallström

grants becomes a pauperization, as migrants usu-
ally lack the economic, social and cultural capital 
that is valued in society, while the region is weak-
ened due to emigration and relatively high welfare 
costs. The article therefore suggests that segrega-
tion should be counteracted by new types of solu-
tions, aimed at the root causes, and at building re-
silient communities. It would also give the research 
on segregation and integration a new task, where 
the starting point is a criticism of ongoing at-

tempts to ethnicise and culturalize economic and 
geographical inequalities.

Keywords: Migration, segregation, pauperization, 
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u nder de senaste tre decennierna har det 
svenska samhället genomgått stora föränd-
ringar när det gäller klassaspekter.1 Bland 
dem pekar Anders Neergaard (2018) bland 

annat ut en ökande ojämlikhet mellan fattiga och rika, 
men även en polariserad arbetsmarknad där det har skett 
en ökning av såväl arbeten som kräver hög utbildning 
(och som ger höga löner) som av arbeten ”med låga kva-
lifikationskrav och låga löner” (Neergaard 2018:15). När 
det gäller det senare lyfter Neergaard (2018:14f) även 
fram att om vi kan se en minskning av exempelvis indu-
striarbeten i Sverige så beror de inte i första hand på en 
minskning av dem generellt, utan att de f lyttat utom-
lands i en alltmer globaliserad arbetsmarknad, vilket gör 
det problematisk att studera klass enbart genom att titta 
på en stat eller nation i taget.

Globalisering påverkar med andra ord hur arbets-
marknader i enskilda stater fungerar. Mats Lindqvist 
(u.å.; 2014) har i sin forskning på senare tid bland annat 
studerat nyliberalismens effekter på en europeisk och 
svensk arbetsmarknad. Genom etnografiska studier av 
såväl politiker som byggarbetare har Lindqvist utforskat 
de nya villkor som genererats bland annat av Sveriges in-
träde i EU, men också av EU:s expansion österut. Han 
visar till exempel hur migrationsflöden av EU-medbor-
gare från öst till väst tycks stärka nationella gränser och 
kanske snarare utmanar solidariteten mellan arbetare än 
att stärka den (Lindqvist u.å.). Det är i detta landskap 
denna artikel ska röra sig, där EU:s rörlighetsdirektiv har 
skapat nya förutsättningar och problem för de som faller 
utanför de nationella välfärdssystemen.

Vi vill, i likhet med hur vi tolkar Lindqvist, visa hur 
det i Sverige skapas en ny klass, bestående av icke-önsk-
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värda EU- och EES-medborgare (i fort-
sättningen EU-medborgare): de som inte 
är löntagare eller de som inte har rätt att 
utnyttja de förmåner som de sociala väl-
färdssystemen ska garantera. Det sker, vill 
vi mena, en exkludering av fattiga med-
borgare, de som inte har personnummer 
eller bankkonto. Något som blir än mer 
kännbart i ett samhälle som blir allt mer 
kontantlöst.

Denna nya klass skulle kunna förstås i 
termer av ett prekariat (jmf Standing 
2012), men detta skulle nog medföra en 
del problem. Det material som denna ar-
tikel bygger på, EU-direktiv 2004/38 rö-
rande samordning av sociala förmåner 
inom EU och den svenska nationella lag-
stiftningen för tillämpning av den fria 
rörligheten inom EU (Skatteverkets dnr 
121 380303-10/111), tillåter inte riktigt 
den typen av kategoriserande och benäm-
nande av människor, eftersom det framför 
allt handlar om en analys av dokument. 
Vad vi däremot ser som möjligt är att tala 
om den prekaritet som präglar dessa EU-
medborgares situation och därmed för-
söka undvika något av den statiska karak-
tär som begreppet prekariat släpar med 
sig (Casas-Cortés 2014:215). Prekaritet 
hänvisar istället till den nyliberala ord-
ning som tvingar människor och kollektiv 
att bli beroende av osäkra och olönsamma 
anställningar (Barchiesi 2016). Utifrån de 
analyserade dokumenten kan en tydlig 
bild av en sådan ordning och sådana vill-
kor tecknas.

Fri rörlighet i Sverige – vem till-
hör?

Det som har väglett arbetet med integra-
tion inom EU har varit fri rörlighet av va-
ror, kapital, tjänster och arbete. Men som 

Schierup et al. påpekade, skapades EU:s 
sociala modell “in the shadow of an all-
pervasive neoliberal ‘economic and mone-
tary model that constitute the idée-force of 
European integration” (Schierup and al 
2006:18). Alla EU-medborgare har ge-
nom direktiv 2004/38, det så kallade rör-
lighetsdirektivet, tillsammans med sina 
familjemedlemmar rätt att fritt vistas 
inom samtliga medlemsstaters gränser.2 
Samma direktiv definierar dock även tre 
juridiska kategorier för EU-medborgare 
som rör sig över medlemsstaternas grän-
ser, två för tillfällig vistelse, nämligen 
korttidsvistelse (under tre månader) eller 
långtidsvistelse (från tre månader till fem 
år) och permanent uppehållstillstånd (om 
vistelsen överstiger fem år). 

Det är dessa kategorier som utgör 
grund för tilldelning av förmåner i värd-
landets välfärdssystem. För korttidsvistel-
ser finns det inga egentliga restriktioner 
vad gäller rörligheten. Rätten att bosätta 
sig är dock i de andra kategorierna av-
hängig EU-medborgarens status i fråga 
om anställning, deltagande i utbildning 
eller tillgång till tillräckliga ekonomiska 
resurser och sjukförsäkring, för att inte 
belasta värdlandets välfärdsresurser.

Den fria rörligheten inom EU är med 
andra ord beroende av välfärdsrelaterade, 
tidsrumsliga aspekter och etablerar inte 
självklart fri rörlighet för samtliga med-
borgare. Som direktiven pekar ut finns 
det följaktligen gränser för den fria rörlig-
heten, vistelse över tre månader i andra 
medlemsstater bara är möjlig för självför-
sörjande EU-medborgare. Detta innebär 
att det endast är medborgare som arbetar, 
försörjs av annan medborgare eller själv 
kan betala sin sjukförsäkring som är fri 
att vistas i ett annat EU-land längre än tre 
månader (Carmel et al. 2016; Andrejuk 
2017). I EU-direktiven jämställs alltså en 
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workfare-etik med principen om rättvis 
fördelning av välfärdsmedel, vilket i sin 
tur innebär att migranter inom EU inklu-
deras respektive exkluderas på klassmäs-
siga grunder. Klasspositioner öppnar på så 
sätt möjligheter att röra sig mellan och 
vistas i andra EU-länder.

Även om fri rörlighet existerar på ett 
teoretiskt plan i EU skapar EU-direktiven 
skillnader inom kategorin EU-medbor-
gare, vilket leder till att endast de själv-
försörjande EU-medborgare får tillgång 
till förmånerna i välfärdssystemen i värd-
länderna. Följaktligen får EU-medborgare 
tillgång till eller utesluts från den fria rör-
ligheten på grund av klass, i meningen 
tillhörighet till gruppen självförsörjande 
eller anställda skattebetalare. Med andra 
ord exkluderas EU-medborgare som är il-
legala arbetare, arbetslösa och utstatione-
rade arbetstagare (såsom exempelvis lettiska 
byggarbetare i Sverige) och kategoriseras 
som icke tillhörande. Att tyngdpunkten 
lagts vid ekonomiskt oberoende har bi-
dragit till en diskursiv uteslutning av de 
EU-medborgare som inte är självförsör-
jande.

Sammanfattningsvis rör mönstren som 
gäller välfärdsdefinierad tillhörighet med 
andra ord i första hand klassmässig kate-
gorisering med tidsrumsliga aspekter när 
det gäller EU-medborgare. Genom att de-
finiera vilka som är självförsörjande och 
långtidsboende sker en diskursiv och däri-
genom, vill vi mena här, klassmässig iden-
tifiering av vilka som har rätt att få tillgång 
till förmånerna i välfärdssystemen.

Fri rörlighet inom EU – en fråga 
om tillhörighet?

 Även om EU-direktiven gör en åtskillnad 
mellan aktiva, självförsörjande medbor-

gare å ena sidan och passiva, ”tärande” in-
divider å den andra, så har varje medlems- 
stat ett betydande svängrum i hur europe-
iska lagar översätts och implementeras. 
Kramer (2017) visar bland annat hur in-
tern mobilitet hanteras på vitt skilda sätt i 
europeiska länder. Implementeringen av 
EU-direktiv är särskilt viktiga inom den 
domän som rör social trygghet, eftersom 
EU-direktiven inte är överordnade natio-
nella bestämmelser gällande välfärdsför-
måner (Amelina et al. 2019). Trots EU:s 
intentioner att underlätta en samordning 
av välfärdssystemen och förbättra möjlig-
heterna till fri rörlighet för arbetskraften 
är det i slutänden upp till varje enskild 
medlemsstat att fatta beslut om vem som 
är behörig att åtnjuta förmånerna i trygg-
hetssystemen och villkora tillgången på 
skilda sätt. Detta har lett till att regelver-
ken i olika stater skiljer sig åt, liksom att 
eventuella f laskhalsar finns på olika stäl-
len i systemen (Amelina et al 2019;  La-
fleur & Mescoli 2018; Lafleur & Stanek 
2017).

När det gäller Sverige är den stora 
f laskhalsen för EU-medborgare att få till-
gång till ett svenskt personnummer, för 
vilket krävs att personen antas komma att 
bo i landet minst ett år.3 Personnummer 
är nyckeln för tillgång till allt från sociala 
förmåner till att öppna ett bankkonto eller 
att få tillgång till en hyreslägenhet (Ame-
lina 2019, Kommerskollegium 2016). För 
EU-medborgare som har fått ett person-
nummer borde det vara en rättfram pro-
cess att få tillgång till välfärdsstatens för-
månssystem. Men för att kunna bli 
registrerad hos Skatteverket måste EU-
medborgare dock kunna bevisa att de har 
minst en årsanställning och att de vill 
stanna mer än ett år, eller att de har en 
heltäckande sjukförsäkring och tillräck-
liga egna ekonomiska medel. Uppehålls-
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rätten knyts alltså till anställningsförhål-
landen.

I Sverige är tillgången till den sociala 
välfärden tätt förbunden med en säker an-
ställning. EU-medborgare som har an-
ställningsavtal som sträcker sig över kor-
tare perioder än ett år blir förhindrade att 
få personnummer, eller tillfälligt person-
nummer, så kallat samordningsnummer4, 
och hamnar utanför systemet. Samtidigt 
möter arbetsgivare strukturella svårighet 
att anställa EU-medborgare utan person-
nummer, till exempel kräver de adminis-
trativa programmen för lön och person- 
personnummer för exempelvis löneutbe-
talningar. Detta resulterar i att arbetsgi-
vare ofta kräver ett personnummer innan 
de anställer en EU-medborgare. Detta 
skapar ett moment 22 för EU-medbor-
gare, de behöver ett jobb för att få ett per-
sonnummer och ett personnummer för att 
kunna få en anställning.

Rätten till förmånerna hänger dock 
inte enbart på personnummer eller sam-
ordningsnummer. De flesta EU-medbor-
gare måste vanligtvis också vara registre-
rade hos Försäkringskassan, som gör en 
egen skattning av huruvida den ansö-
kande kan tänkas komma att bo i Sverige 
i minst tolv månader. Det är bara i de fall 
där Försäkringskassan anser att migran-
tens hemvist kan betraktas vara i Sverige 
som de får rätt till förmånerna.5

Personnummersystemet och välfärds-
systemet, betraktat som en helhet, kan sä-
gas skapa ett komplext nät av reglerande 
kriterier, baserade på tidsrumsliga aspek-
ter såväl som på klass – i meningen att ha 
en anställning och bidra till välfärdssyste-
met genom att betala skatt.6 I Sverige är 
regleringarna i allmänhet byggda på 
nämnda uppehållsförhållanden.7 Systemet 
gynnar med andra ord engångs- eller 
långtidsmigranter, medan det skapar pro-

blem för mycket rörliga EU-medborgare 
och korttidsmigranter. En effekt av detta 
är att alla jobbsökande EU-medborgare, 
vilka enligt EU-direktiven har rätt att bo-
sätta sig upp till sex månader som arbets-
lösa, inte registreras eller betraktas som 
tillhöriga eftersom de inte kan planera för 
att stanna (eller ordna sin livssituation) för 
längre period än ett år. 

De enda oavlönade EU-medborgare 
som kan ses som tillhöriga är de som är 
ekonomiskt oberoende, såsom rika eller 
pensionerade EU-medborgare som har råd 
med privata sjukförsäkringar (där Skatte-
verket kräver ett tak på tio miljoner svenska 
kronor) (Kommerskollegium 2016:15). De 
önskade EU-medborgare är, i linje med 
detta, de som har förmågan att arbeta el-
ler är självförsörjande. Detta exkluderar 
pensionärer, personer som är funktions-
hindrade samt EU-medborgare som inte 
är självförsörjande (t.ex. romska migran-
ter). En annan kategori som exkluderas är 
vissa medborgare tillhörande den andra 
kategorin i EU-direktivet. De som är i 
Sverige på en långtidsvistelse (från tre 
månader till fem år) och som är mycket 
rörliga och/eller med korta anställnings-
avtal.

På så sätt skapas en splittring mellan 
olika slags EU-medborgare beroende på 
deras klasstillhörighet. Exkludering från 
ettårskontrakt och exkludering från avlö-
nat arbete resulterar i en social exklude-
ring. Denna sociala exkludering leder till 
skapandet av en ny sårbar klass, i riskzonen 
för fattigdom. Nya former av marginalise-
ring och fattigdom med uteslutning från 
de sociala rättigheterna har uppstått i eko-
nomiskt avancerade välfärdsstater (Schierup 
et al. 2006).

I denna kontext, när det gäller fri rörlig-
het inom EU, spelar utomstatliga aktörer 
en allt viktigare roll både för att kontrollera 
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gränserna och underlätta gränsövergångar 
mellan medlemsländer. Gränser mellan 
EU-stater dras och förhandlas på skilda ni-
våer, vilket skapar ojämlikheter mellan 
medborgare, exempelvis mellan starkt fö-
retagsanknutna EU-medborgare (vars in-
träde i de sociala försäkringssystemen och 
arbetsmarknaden underlättades), arbets-
kraftsmigranter (som inträder på arbets-
marknaden individuellt men anställs av 
svenska företag) som även om de avkrävdes 
större insatser kunde komma i åtnjutande 
av förmånerna och EU-medborgare som 
arbetar illegalt, tillfälligt eller är arbetslösa. 

De sistnämnda kategorierna har en 
mycket längre och svårare väg till det 
svenska välfärdssystemet, om de över hu-
vud taget lyckas passera barriärerna i väl-
färdssystemet. Detta är en brokig grupp 
som kanske i första hand förenas av sin 
kamp att få personnummer, men också av 
användningen av olika juridiskt semile-
gala strategier för att få tillgång till detta.

EU-medborgares klassvillkorade 
tillhörighet i Sverige

Som vi har visat i artikeln har statsgränser 
ändrat karaktär så att deras juridiska sna-
rare än dess fysiskt avgränsade karaktär 
poängteras. Gränserna träder i kraft bland 
annat när det avgörs vem som har rätt till 
förmånerna i välfärdssystemet. EU-med-
borgare som bara har tillfälliga anställ-
ningsavtal har alltså fått tillträde till den 
svenska arbetsmarknaden, men inte till de 
sociala välfärdsförmånerna. Spännings-
fältet mellan EU-direktiven och de en-
skilda staternas roll som verkställare av 
direktiven har lett till en situation där 
gränserna blir allt svårare att definiera. 
Olika verksamheter, såsom t ex byggföre-
tag, drar nytta av denna luddighet. Det 

finns många gömda gränser som håller de 
oönskade utanför eller bara tillfälligt inn-
anför (Saar et al. 2019). De som hålls ut-
anför systemen utnyttjas vidare av företag 
som å ena sidan ger dem tillgång till en 
arbetsmarknad utomlands, men som å an-
dra sidan utnyttjar deras brist på valmöj-
ligheter. Trots att det sällan nämns är med 
andra ord såväl internationella som lokala 
företag en kategori som blivit vinnare när 
det gäller den fria rörligheten inom EU. 
De har också fått en roll som grindvakter. 
Som sådana har de tilldelats ökad makt 
att kontrollera gränserna, i ett skenbart 
gränslöst politiskt samarbete.

Detta innebär att EU-medborgare är 
mer eller mindre beroende av de företag 
som anställer dem, både när det gäller att 
få tillgång till den svenska arbetsmarkna-
den och till de sociala välfärdssystemen. 
Inom EU upprätthålls inte längre grän-
serna vid en fysisk gräns och lagarna vin-
ner inte längre sin giltighet utifrån natio-
nell suveränitet utan kopplas till individen. 
Det är genom tillgången till social välfärd 
och den lokala arbetsmarknaden som 
gränser iscensätts. Pass, födelsecertifikat 
och skattedeklarationer är inte längre en-
bart officiella dokument utan kriterier för 
sociala distinktioner genom vilka samhäl-
len exkluderar oönskade personer (Arendt 
1976:23).

EU-medborgare som inte har rätt till 
personnummer blir lätta måltavlor för den 
industri som sysselsätter människor i halvt 
eller helt illegala verksamheter. En män-
niska berövad sin juridiska status tvingas 
in i ett laglöst socialt liv och avtalslösa ar-
beten och exploateras på så sätt genom ett 
ofritt lönearbete (Neergaard 2018:20).

Vi står inför en process av illegalise-
ring. Staten ger eller berövar rätten att 
vistas och arbeta lagligt i landet. När vill-
koren för vistelse i Sverige görs mer res-
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triktiva hamnar allt f ler arbetare i illegali-
tet och prekaritet. Som filosofen Grégoire 
Chamayou påpekar är den första effekten 
av illegalisering avregleringen av löneför-
hållanden: ”Illegalisering utsätts för ar-
betsmarknadens predation” (Chamayou 
2010:203).

Den juridiska exkluderingen hänger 
också samman med en ”aktiv process för 
inkludering genom illegalisering” (Nicho-
las De Genova 2005:234). Detta främst i 
meningen att den lagliga uteslutningen av 
mobila EU-medborgare gör att de kan in-
kluderas på villkor som försätter dem i ex-
tremt sårbara positioner (Chamayou 2010: 
201). Denna politik är livsfarlig, i ordets 
rätta bemärkelse, en dödsbringande politik.

Vi har i artikeln visat att den fria rör-
ligheten inom EU inte genomförs för alla 
medborgare eftersom klasstillhörighet be-
gränsar möjligheten till fri rörlighet. De 
EU-medborgare som välkomnas är de 
som kan sälja sitt arbete fritt, åtminstone 
ett år. På så sätt likställs de med de ”natio-
nella” – de som har valt att bosätta sig i 
Sverige får möjligheten att stanna, men 
inte de som vill bara arbeta temporärt. På 
så sätt finns det ingen riktigt fri rörlighet. 
Den fria rörligheten är villkorad.

Det skapas med andra ord en ny klass 
bestående av icke-önskvärda EU-medbor-
gare: de icke-löntagare eller de obehöriga 
till sociala rättigheter. Detta leder till ex-
kludering av fattiga medborgare och de 
som saknar personnummer. Avsaknaden 
av personnummer har också till konse-
kvens att de blir obehöriga att skaffa ett 
bankkonto. Exkluderingen av fattiga för-
stärks dessutom i Sverige genom imple-
menteringen av det kontantlösa samhäl-
let. Bevittnar vi en dold förföljelse av 
fattiga i Sverige? Bevittnar vi en återupp-
ståndelse av rashygientankar i Sverige?

Noter

1 Denna artikel bygger på material insamlat inom 
ramen för forskningsprojektet Transwel - “Mobile 
Welfare in a Transnational Europe: An Analysis 
of Portability Regimes of Social Security Rights” 
(2015–2018) som finansierades av New Opportu-
nities for Research Funding Agency Cooperation 
in Europe, Norface.

2 Principen om fri rörlighet implementerades redan 
1968 genom förordning 1612/68 och direktiv 
68/360.

3 Folkbokföringslagen (1991:481) 3–4 § tolkas och 
tillämpas av Skatteverket genom ett ställningsta-
gande av 2010. Folkbokföring av EES-medbor-
gare och deras familjemedlemmar, Skatteverkets 
dnr 131 380303-10/111.

4 Ett tillfälligt personnummer, samordningsnummer 
har tagits i bruk. Initialt handlade detta om att 
möjliggöra för personer att betala skatt i Sverige. 
Det tillfälliga personnumret kan däremot inte ef-
terfrågas av migranten själv, utan måste begäras av 
en organisation som efterfrågar det å migrantens 
vägnar.

5 I beräkningen tar de hänsyn till vistelsens längd 
och kontinuitet, migrantens situation, dvs. mig-
rantens aktiviteter (stabilitet i engagemang, an-
ställningsavtal), familjesituation och familjeband, 
utövandet av icke-betalt arbete, boendesituation, 
beskattningsland. Migrantens intentioner att bo i 
Sverige minst ett år tas också med i beräkningen.

6 Klasskriteriet är mycket viktigt eftersom det ger 
EU-medborgare rätt till sjukvårdsförsäkring även 
om anställningsavtalet gäller en period kortare än 
ett år, och de därför borde vara exkluderade base-
rat på de tidsrumsliga kraven. Av den anledningen 
kan även dessa få vård på samma villkor som gäl-
ler för de som har blivit registrerade i befolknings-
registret. För att få tillgång till denna vård måste 
EU-migranten dock på förhand ansöka om ett 
intyg för att de bor i Sverige. Detta intyg visas se-
dan upp för vårdgivaren. Även om intyget utfärdas 
för att underlätta situationen för EU-medborgare 
med korttidsanställningar är det också ett villkor 
att inneha det.

7 Pensionssystemet utgör ett undantag.
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Summary

Class conditioned mobility within the EU

(Klassvillkorad rörlighet inom EU)

In this article, we are addressing the issue of Euro-
pean labour mobility and show that the concept of 
class is embedded in the EU social policy frame-
work. If EU provides common rules to protect mo-
bile citizens’ social security rights when moving 
within Europe in order to promote social cohesion 
and equality, they resulted in new legal boundaries 
within Europe between the ones who are protected 
by law and the ones who are excluded. Thus, the 
legal framework led to a situation in which law 
does not apply anymore on the basis of national 
sovereignty but on the basis of enclaves attached to 
individuals. Citizens become somehow extraterri-
torial (embodied boundaries). The analysis of EU 
policy documents related to the coordination of 
social security systems and the investigation of the 
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Swedish national regulations for implementation 
of free mobility, enable us to show that European 
free mobility is not a space facilitating free move-
ment for everyone and that citizens might be bor-
dered out depending on their class belonging. We 
argue that the legal framework has led to a policy 
of illegalization: the EU social framework far from 
protecting Europeans workers, has favoured mar-
ket predation and the emergence of a new social 
class of citizens dispossessed of their social rights.

Keywords: European labour mobility, exclusion, class 
belonging, policy of illegalization, precarity.
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lassforskningen tenderar att fokusera fram-
förallt två huvudspår, nämligen klassposi-
tion respektive klassidentitet (se t.ex. Wen-
nerhag 2012, Bengtsson et al 2012). Etno- 

loger som studerar hur människor hanterar sin omgiv-
ning kan dock bidra med alternativa insikter om klass 
genom att belysa hur människor manövrerar sina struk-
turella villkor och själva gör klass i förhållande till dessa. 
Därmed kan de processer som leder till slutprodukten – 
till olika klasspositioner och klassidentiteter – synliggö-
ras. Sådana klassanalyser behöver inte bortse från att 
människor är strukturellt positionerade, har olika villkor 
och olika tillgång till kapital och i och med detta får 
olika utblickspunkter. Istället kan de visa vilka villkor 
som framstår som avgörande för hur människor gör och 
kan göra klass. Dock tas dessa möjligheter inte alltid 
tillvara. För som Lena Martinson (2008) påpekat så teo-
retiseras klass generellt inte på samma sätt som t.ex. et-
nicitet, ras, genus, sexualitet inom etnologisk forskning. 
Medan dessa maktordningar självklart studeras ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv med fokus på skapandet 
och på processer så sker det långt mer sällan med klass.

Bland etnologer som ändock teoretiserat klass för att 
skildra klasskonstruktion kan nämnas Mats Lindqvist, 
som i detta syfte använt marxistisk teoribildning (se t.ex. 
Lindqvist 1987). Den här artikeln bidrar med en kon-
struktivistisk klassanalys utifrån ett annat teoretiskt av-
stamp, nämligen de poststrukturalistiska delarna av so-
ciologen Beverly Skeggs klassanalyser (Skeggs 2000, 
2004, 2007). Empiriskt behandlar artikeln den starkt 
växande kategorin personer som vuxit upp i Sverige som 
barn till migranter och den speciella position det inne-
bär. Med utgångspunkt i djupintervjuer utförda 2018 
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med 31 kvinnor och män med (en eller 
två) polska föräldrar1 diskuterar jag här 
kort hur de själva gör klass utifrån de ut-
kikspunkter de har. Vilka kapitalformer 
har de intervjuade tillgång till och vilka 
eftersträvar de? Hur använder de sina ka-
pital och hur positionerar de sig klassmäs-
sigt i förhållande till gällande klassifice-
ringssystem och bedömningsstrukturer? 
När personer som vuxit upp i Sverige som 
barn till migranter studeras på svensk 
botten fokuseras intressant nog nästan 
uteslutande individer som läses som icke-
vita. Genom att istället rikta fokus mot 
barn till den största vita icke-nordiska 
migrantgruppen i Sverige kan den i klass-
sammanhang underutforskade maktord-
ningen vithet integreras i analysen och 
frågan om vitheten roll i görandet av klass 
belysas.

Skeggs bygger vidare på Pierre Bour-
dieus klassanalyser, men menar att de 
villkor som omger människor inte bara 
består av tillgången till kapital utan också 
av diskursiva ordningar som definierar 
klass och klassar människor. Hon talar 
om ”class as system of classification”, om 
de klassificeringssystem som måste till för 
att man ska kunna definiera människors 
klassposition. Hon pekar vidare på att så-
dana klassificeringssystem utgör ”scales of 
judgement”, det vill säga normativa be-
dömningsstrukturer som värderar och 
klassar livsval, framtidsplaner och annat. 
Sådan klassning gör något med männis-
kors anseende och status, vilket inverkar 
på deras möjlighet att omsätta sina kapital 
och bidrar till att skapa klass (Skeggs 
2000, 2004, 2007). 

När det gäller dagens svenska klassifi-
ceringssystem råder ingen samstämmig-
het om vilka kriterier som är lämpligast 
för att definiera klasstillhörighet. Som jag 
diskuterat på annan plats så har marxis-

tiska klassificeringsprinciper, baserade på 
tillgång till produktionsmedel, alltmer er-
satts av definitionsgrunder relaterade till 
levnadsstandard och yrke – där så kallade 
kvalificerade yrken ofta definierat en 
medelklassposition. I takt med att relatio-
nen mellan yrke och levnadsstandard/lön 
blivit allt mindre självklar, så har dock 
även dessa principer börjat förlora sin be-
tydelse (Runfors 2012). 

Ett allt vanligare sätt att ringa in klass 
har istället blivit via utbildningsnivå – trots 
prekarisering av arbetsvillkor även inom 
kvalificerade yrken. Högre utbildning 
tycks, formellt såväl som informellt, till-
sammans med förväntade eller redan eröv-
rade kvalificerade yrkesuppgifter, vara en 
vanlig princip för att definiera medel-
klasspositioner i en svensk kontext (Run-
fors 2012). Som vi ska se är utbildning 
också en verksam del i den bedömnings-
strukturer som människor måste förhålla 
sig till.

Tillgång till olika kapitalformer 

Bourdieu beskriver ekonomiska och ma-
teriella tillgångar – ekonomiskt kapital – 
som de dominerade och mest klassposi-
tionerande och som överordnat kulturellt 
kapital som utbildningsexamina och fin-
kulturell bildning. Detta då ekonomiskt 
kapital inte är lika individuellt bundet och 
kan ärvas på ett mer påtagligt sätt än ut-
bildningsexamina (se t.ex. Bourdieu 1967, 
Börjesson 2012). Om vi då tittar på de in-
tervjuades tillgång till olika kapitalformer 
så som det framträdde i deras berättelser 
så fanns sällan några större mängder eko-
nomisk kapital att överta. Bara tre beskrev 
en direkt välbärgad uppväxt i övre medel-
klassmiljöer, medan 20 stycken, ca 60 
procent, växt upp i arbetarklassmiljöer – 
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en del dock (så småningom) i områdenas 
radhus eller bostadsrätter. Som Jakob ut-
tryckte saken: ”Man kom ju inte till Sve-
rige och fick en villa precis, utan man 
hamnade i en segregerad förort många 
gånger”.

Som barn till migranter hade de inter-
vjuade under sin uppväxt inte heller till-
gång till så mycket socialt kapital i form 
av kontakter med majoritetsbefolkningen 
i det nya samhället. ”Jag känner ofta att 
min position är så himla svag, sade till ex-
empel 20-åriga Hanna: ”Ta som exempel 
det här med jobbsökande. Inga kontakter! 
Jag säger det till mina kompisar. Min 
mamma är invandrare! Hon har inga 
svenska kompisar som har världens kon-
takter som kan smyga in mig på nåt jobb. 
För en kompis här […] hon fick jobb di-
rekt […] genom sin mammas kompis. Det 
skulle aldrig kunna hända mig. Alltså jag 
måste kämpa hårdare för att få tag i sa-
ker”. 

Det magra ekonomiska och sociala ka-
pitalet till trots så innehade 26 av de 31 
intervjuade, 84 procent, ändå ett visst kul-
turellt kapital. Detta genom att de hade 
minst en förälder med högre utbildning 
och därmed utbildningsvana i familjen. 
För föräldrar med högskoleutbildning 
från Polen så hade dock utbildningskapi-
talet i drygt 60 procent av fallen devalve-
rats i migrationsprocessen. Skildringarna 
av hur föräldrarna i Sverige inte fått jobb i 
enlighet med sin polska utbildning och 
upplevt social deklassering återkom. 

Även om de intervjuade sällan haft till-
gång till svenska nätverk under sin upp-
växt, så framstod en annan form av socialt 
kapital som viktigt i deras görande av 
klass, nämligen föräldrarnas ”pushning”, 
som många benämnde det. Trots att en 
del av de polskfödda föräldrarna saknade 
utbildning och trots att andra inte haft 

nytta av sin utbildning i Sverige så skild-
rade f lertalet intervjuade dem som mycket 
målmedvetna i sin strävan att barnen 
skulle erövra högre utbildning, anseende 
och medelklasspositioner. Ett exempel är 
Carolina vars båda föräldrar är polsk-
födda och saknar utbildning: ”Mina för-
äldrar var hårt arbetande som ville att vi 
skulle gå i bra skolor”. Föräldrarna såg un-
der grundskolan till att hon från den för-
ortsskola hon gick fick börja en högstatus-
skola i Stockholms innerstad: ”Det var en 
jättestor förändring, jättestor. […] Mamma 
har berättat att jag kämpade så sjukt 
mycket, hela sexan, sjuan, åttan, nian, för att 
komma ikapp. För dom hade mycket högre 
nivå. Och det märktes direkt. Jag satt lik-
som och pluggade dag och natt, för att 
komma ikapp. […] Då kände jag press. 
Men jag tror att pressen också kom ifrån att 
mina föräldrar inte har någon utbildning, 
och pushade på, så att säga: ’Kan vi ge något 
så är det utbildning’ ”.

Som många studier visat är det inte 
ovanligt att migranter oaktat egen utbild-
ning driver på sina barn och gör det fram-
förallt med utbildningsambitioner (se t.ex. 
Louie 2001, Vermeulen 2010). De inter-
vjuade kopplade dock oftast utbildnings-
trycket till föräldrarnas specifika polska 
bakgrund. ”Mamma har den där polska 
mentaliteten, att man faktiskt ska plugga 
direkt efter gymnasiet och studenten”, 
som Hanna sade. Sylwia, som har föräld-
rar som är arbetskraftsmigranter med 
okvalificerade arbeten och som själv just 
har avslutat en högskoleutbildning, för-
klarade: ”Det är så självklart i Polen [...] 
att man läser på universitet. […] Jag har ju 
fått höra hela mitt liv hur viktigt det är att 
skaffa sig en utbildning. [...] Så det har ju 
satt sig i huvudet. Det har alltid varit 
självklart på något sätt […] att jag ville 
göra det. Men även att jag kände att jag 
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måste. Alltså utbildning är ju helt klart 
viktigt här i Sverige också, men det känns 
som det är mer accepterat här om man 
väljer att inte läsa på universitet eller hög-
skola.” Det sociala kapitalet de intervjuade 
innehade i form av pådrivande föräldrar 
kan alltså ses som dubblerat, som grundat 
dels i den överföring av ambitioner till 
kommande generationer som ofta är en 
del av en migrationsprocess, dels i en 
polsk utbildningsdiskurs som de polsk-
födda föräldrarna upprätthöll – och som 
beskrivits även andra studier (se t.ex. Wo-
lanik Boström 2005).

I bagaget hade flertalet av de intervju-
ade alltså sparsamt med ekonomiskt kapi-
tal, men däremot kulturellt respektive so-
cialt kapital i form av viss utbildningsvana 
i familjen respektive föräldrar med stark 
strävan mot att barnen skulle utbilda sig. 

Utbildning och målmedvetenhet

Om vi då går över till hur de intervjuade 
själva beskrev sina liv, använde sina kapi-
taltillgångar och förhöll sig till de diskur-
siva ordningarna och dess klassificerings-
system så positionerade sig det stora f ler- 
talet som uppåtsträvande, framgångsrika 
och som medelklass. Det var påtagligt att 
värde och anseende var mycket betydelse-
fulla aspekter och det som framträdde 
som viktigast för att slå sig fram, erövra 
kvalificerade yrkespositioner och inte 
minst anseende i den svenska kontext där 
samtliga såg sin framtid var högre utbild-
ning. Ett av otaliga exempel på hur ut-
bildning sammankopplas med erövrandet 
av anseende och medelklasspositioner är 
Katja. Hennes högskoleutbildade föräld-
rar lämnade medelklassyrken i Polen för 
industriarbeten i Sverige i slutet av 
1990-talet. Katja gick i grundskolan i regi 

av den industri där föräldrarna arbetade, 
men när det kom till gymnasiet valde hon 
naturvetenskaplig linje på en privat skola 
där det var ”ganska svårt att komma in”. 
”Ja, jag tog ju den här pluggis-skolan. Jag 
visste ju ändå vad jag ville åt”. Ett annat 
exempel är Katarina. Hon växte upp i ett 
mycket utsatt område med en ensamstå-
ende mamma som kom under 1980-talet 
med en polsk högskoleutbildning i baga-
get. I Sverige har mamman tagit en ny 
högskoleexamen, men trots detta bara fått 
okvalificerade arbeten. Katarina beskriver 
hur mamman tvingade henne att byta 
från det egna områdets grundskola till ”en 
mycket bättre” i ett medelklassområde 
och hur hon därefter själv valde ett inter-
nationellt inriktat prestigegymnasium och 
sedan pluggade juridik både i Sverige och 
utomlands. Högre utbildning framstod i 
intervjuerna både som anseendehöjande 
investeringar i självet och som ett kapital i 
sig som kunde växlas in till samhälleligt 
värderade medelklasspositioner. 

Även de som inte satsat på högre ut-
bildning tillmätte sådan stort värde. Det 
synliggjordes bland annat när de uttryckte 
vad som närmast kan beskrivas som skam 
över att ha gått andra vägar. Tomaz, som 
berättar hur han gjort karriär inom af-
färsvärlden samt erövrat ansenliga mäng-
der ekonomiskt kapital, är ett exempel. 
För samtidigt som hans berättelse är en 
fantastisk framgångshistoria så beskriver 
den ett misslyckande i förhållande till för-
äldrarnas och den polska diasporans för-
väntningar. Intervjun formar sig till en 
bearbetning av att han inte utbildat sig 
vidare. Samtliga intervjuade – även de 
utan högre utbildning – förhöll sig alltså 
till ”class as a system of classification” – 
som definierar klass på basis av bland an-
nat utbildning – samt till ”class as scale of 
judgement” och den reducering av sociala 
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anseende som brist på högre utbildning 
riskerar att medföra. 

Av de 28 intervjudeltagare som hunnit 
gå ut gymnasiet positionerade sig tre som 
framgångsrika genom eget företagande 
medan så många som hade 23 satsat på 
högskoleutbildning. Högre utbildning ha-
de med andra ord en stark ställning som 
verktyg i görandet av klass – trots att ut-
bildning för de polskfödda föräldrarna i 
många fall inte givit utdelning i Sverige. 
Inriktningen på utbildning kan förstås i 
förhållande till de kapital många inter-
vjuade hade tillgång till (utbildningsvana 
i familjen och pådrivande föräldrar), men 
också i förhållande till gällande bedöm-
ningsstruktur där utbildning är klassposi-
tionerande. I ljuset av pådrivande föräld-
rar och klassande bedömningsstrukturer 
går det vidare att förstå att även tre av de 
sex som kom från familjer utan utbild-
ningsvana satsat på högskoleutbildning. 

Inriktningen på utbildning kan också 
förstås i relation till de intervjuades posi-
tionering av sig själva som målmedvetna. 
”Jag tror att det kommer att återkomma 
om du pratar med polska tjejer; att man 
ska vara så presterande”, som Katarina 
sade. Berättelserna om den egna målmed-
vetenheten och framåtandan visade sig 
onekligen vara många. De återkom inte 
bara bland kvinnorna utan också bland 
männen. Målmedveten kan sammankopp-
las med det ovan diskuterade sociala kapi-
talet i form av starkt pådrivande föräldrar. 
För många beskrev hur de fostrats till 
”driv”, som de kallade det. Ett exempel är 
Veronica, som är uppvuxen med en en-
samstående polskfödd mamma som fått 
sitt utbildningskapital devalverat i Sve-
rige: ”Det har alltid varit en självklarhet 
att liksom studera vidare, utbilda sig, läsa 
mycket böcker. […] Jag har ju aldrig blivit 
pressad […] av mina föräldrar, för jag har 

liksom haft ett eget starkt driv. Men det 
har ju också varit så att jag har känt att om 
jag inte haft det så skulle jag blivit väldigt 
pressad av dom”. 

Målmedvetenheten framstod hos de 
f lertalet som ett kulturellt kapital och 
som något som användes för att skapa 
medelklasspositioner. På en senmodern 
arbetsmarknad, där man måste mark-
nadsföra sig själv, är frågan också om inte 
(möjlighet att iscensätta) målmedvetenhe-
ten och framåtanda har blivit ett upp-
klassande kriterium i de klassificerings-
system som definierar klass och värderar 
livsval och egenskaper?

Vithet

Något som ännu inte berörts är den roll de 
intervjuades vithet spelade i görandet av 
klass. Frågan kan här få en första belys-
ning genom en jämförande reflektion i 
förhållande till en tidigare studie där jag 
intervjuade femton 21-åringar som vuxit 
upp i Sverige med föräldrar från olika län-
der (Runfors 2008, 2009, 2011, 2012). 
Förutom ålder förenades de av att deras 
föräldrar saknade utbildning, av att de 
vuxit upp i en av Stockholms socialt mer 
utsatta bostadsområden och av att de läs-
tes som icke-vita och icke-svenska. 

Även i denna studie positionerade sig 
många som uppåtsträvande och hälften 
satsade på eftergymnasiala studier, eller 
talade om att göra det framöver. Dock be-
skrev de inte sina utbildningssatsningar 
på samma starkt målmedvetna sätt som 
de jag nu intervjuade. Snarare återkom 
viss ambivalens och osäkerhet. Vägen mot 
utbildningsmålet kunde framstå som en 
knagglig, mörk skogsstig och flera redovi-
sade alternativ till sina utbildningsplaner. 
Abraham till exempel, som har föräldrar 
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som tillhör den ortodoxt kristna syrianska 
diasporan, satsade på universitetsutbild-
ning på det naturvetenskapliga fältet med 
framtida forskningsplaner i sikte, men 
hade som reservplan att öppna en eget 
café. Att 21-årigarna besatt mindre eko-
nomiskt, kulturellt och socialt kapital än 
de jag nu intervjuat – genom sin uppväxt i 
en av Stockholms socialt mer utsatta yt-
terstadsdelar, genom att de kom från fa-
miljer helt utan utbildningsvana samt ge-
nom mindre ”pushning” hemifrån – är 
några pusselbitar för att förstå den uppvi-
sade ambivalensen och osäkerheten. 

Ytterligare en pusselbit är vithet som 
maktordning. I 21-åringarnas intervjube-
rättelser blev det nämligen tydligt att om-
givningens positionering av dem som 
icke-vita och icke-svenska ledde till att de 
ofta antogs ha låga klasspositioner. De 
blev nedklassade i den ”scale of judgement” 
de omgavs av, vilket i sin tur alstrade en 
osäkerhet om huruvida högre utbildning i 
deras fall verkligen skulle fungera som ett 
kapital att växla in mot kvalificerade yrkes-
positioner. Abraham förklarade för mig att 
”man som invandrare i Sverige alltid är 
rädd för framtiden, för att inte få jobb uti-
från sina kvalifikationer” (Runfors 
2012:64). 21-åringarna var alltså osäkra på 
det Skeggs (2004) kallar utbildningens 
”use value”, dess användarvärde. 

För de som vuxit upp med polska för-
äldrar gällde – för alla utom två som hade 
fäder födda utanför Europa – att de lästes 
som vita och svenska.2 Vithet var inget de 
själva positionerade sig med, men de var 
medvetna om att deras utseende och deras 
sätt att som infödda prata svenska bidrog 
till andras positionering av dem. De be-
skrev till exempel sällan problem att pas-
sera som svenska i de miljöer där de för 
det mesta rörde sig. ”Vi kan gå omkring i 
samhället utan att dra uppmärksamhet 

till oss”, ”Jag kan ju smälta in som svensk”, 
som några uttryckte det. De som satsade 
på utbildning kommunicerade heller 
ingen osäkerhet kring dess användar-
värde, utan snarare en övertygelse om att 
förvärvat utbildningskapital skulle kunna 
växlas in mot avsedda yrkespositioner och 
anseende. 

Som Skeggs visat (2000) blir en resurs 
till ett kapital när den kan konverteras till 
andra kapital, vilket avgörs av hur den vär-
deras i kontexten i fråga (jfr även Lund-
ström 2017). Och som en sista insikt i 
denna korta skiss av klasskapande proces-
ser kan man säga att även vitheten ur detta 
perspektiv utgjorde ett kulturellt kapital 
för dem med polska föräldrar. Den gjorde 
att de kunde passera och därmed omsätta 
sina tillgängliga kapital i den svenska kon-
text där de placerade sin framtid. Den gav 
dem möjlighet att målmedvetet satsa på 
högre utbildning och röjde vägen för att 
sikta mot och inta medelklasspositioner. 

Noter

1 De medverkande var vid tidpunkten för intervjun 
mellan 18 och 42 år.

2 De speciella villkor detta innebar för dessa två får 
jag behandla på annan plats.
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Based on an analysis of interviews with women 
and men who grew up in Sweden with one or two 
polish parents this article argues that ethnologists 
can and should contribute to the research on class 
by using constructivist theory and illuminating 
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erly Skeggs poststructuralist writing on class it 
analyses how the interviewees make class with 
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class as a system of classification and of judge-
ment. Most positioned themselves as middleclass 
by using socially upgrading criteria’s in the system 
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ication. While most lacked economic capital, these 
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where ascribed in turn proved to upgraded them 
socially. It furthermore functioned as a cultural 
capital as it ensured their passing as majority mem-
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as the ability to convert other forms of capital. It 
made their making of middleclass positions possi-
ble.
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d et finns få offentliga samhällsfunktioner 
som fångar upp och stöttar människor som 
har avtjänat ett fängelsestraff, eller som vill 
ta sig ur missbruk. Ofta kommer stödet 

från civilsamhället och frivilliga organisationer, och ofta 
drivs dessa av människor med liknande erfarenheter av 
kriminalitet och missbruk som målgruppen för dessa or-
ganisationer. I den här artikeln undersöks fyra mäns er-
farenheter av engagemang i brottsförebyggande och 
brottsrehabiliterande organisationer.1 Vilka erfarenheter 
ledde dem dit? Hur kan deras berättelser förstås som ut-
tryck för klassade maskulinitetspositioner? 

Artikelns ramverk

Syftet med artikeln är att analysera klass och maskulini-
tet i före detta kriminella mäns berättelser om sin väg ut 
ur kriminalitet och missbruk, genom att undersöka hur 
berättelserna kan förstås som uttryck för respektabla 
livsmanus. Empirin består av intervjuer med fyra män 
som är eller har varit verksamma i tre olika organisatio-
ner som har som syfte att stötta personer som kommer ut 
från ett fängelsestraff eller som på eget bevåg vill lämna 
kriminalitet och missbruk bakom sig. Vägen ut ur de-
struktivitet sammanföll för dem med vägen till en sådan 
organisation. Dessa män har intervjuats vid ett tillfälle 
vardera och intervjuerna har varierat i längd mellan ca en 
timme och ca en och en halv timme. Intervjuerna har 
spelats in och transkriberats i sin helhet. Orden i arti-
kelns huvudrubrik är de fyra ledorden för KRIS, som är 
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en av de organisationer som är aktuella 
här. Jag har valt att använda dem i rubri-
ken eftersom de har relevans för hur per-
soner från alla dessa organisationer gör 
maskulinitet och klass. Av konfidentiali-
tetsskäl kommer jag inte att gå närmare in 
på i vilken organisation intervjuperso-
nerna är verksamma. Detta är inte heller 
relevant för artikelns syfte. 

I intervjuerna har intervjupersonerna 
fått tala relativt fritt om sina liv och sitt 
engagemang. Min inledande fråga – hur 
kommer det sig att du har engagerat dig i 
den här organisationen? –har genererat 
långa och utförliga svar från alla jag har 
intervjuat. Det har blivit tydligt att de är 
vana vid att berätta om hur det kom sig att 
de blev kriminella och/eller missbrukare, 
och om hur de tog sig ur det livet. När jag 
ställde andra slags frågor, om ämnen som 
de kanske inte hade talat lika mycket om, 
fick samtalet en annan form än när de be-
rättade om sina liv. 

Teoretiskt använder jag mig av Bever-
ley Skeggs (1999) teori om klass och ge-
nus som hon i sitt material analyserar med 
hjälp av begreppet respektabilitet. Skeggs 
menar att respektabilitet är ett av de mest 
genomgripande tecknen på klasstillhörig-
het, och att de som bryr sig om respekta-
bilitet oftast är de som av olika anled-
ningar inte anses vara respektabla (Skeggs 
1999:9). Att inte vara respektabel, menar 
Skeggs, är att ha ett lågt socialt värde och 
svag legitimitet (1999:12). Det innebär att 
positioneras som farlig, hotande eller pa-
tologisk, och det är en klassad position 
som betecknar det och dem som finns ut-
anför den normativa medelklassen. 

Om Skeggs framförallt har undersökt 
den feminina respektabiliteten undersöks 
här den maskulina. Hur kan före detta 
kriminella män göra sig respektabla? Vi-
dare använder jag mig av Helena Kåks 

(2007) begrepp livsmanus som synliggör 
de förväntningar som finns på det goda 
livet, och som delvis hänger samman med 
klass och identitet. Att bli kriminell är att 
inta en icke-respektabel klassposition – 
och innebär utifrån den normativa medel-
klassen alltid en nedklassning. Samtidigt 
talar man inom t.ex. kriminologin om 
kriminella karriärer (se t.ex. Torstensson 
Levander 2013) vilket talar för att det uti-
från en kriminell position finns andra pa-
rametrar som ger status eller som tvärtom 
inte är statusfyllda. 

Att bli kriminell kan också ses som ett 
brott mot ett förväntat livsmanus efter-
som det är ett normbrytande vägval i för-
hållande till det som förväntas av en indi-
vid. De män jag har intervjuat önskar sig 
alla en väg ur positionen som kriminell 
och strävar efter det som ofta beskrivs 
som ett ”Svensson-liv”. Vilka strategier 
har männen jag har intervjuat för att ta sig 
ur positionen som kriminell? Hur hänger 
deras berättelser samman med föreställ-
ningar om ett gott liv? På vilka sätt när-
mar de sig den normativa medelklassen?

Att bli kriminell – att bli hederlig

Jag har, precis som alla andra som är i den här 
organisationen en bakgrund av kriminalitet 
och missbruk. Och jag stod själv på ganska ska-
kiga ben för tio år sen i en annan organisation. 
Där hamnade jag i början, för tio år sen, efter 
mitt sista fängelsestraff som var åtta år. Och 
fick börja min resa där. När man hittar så här 
nykterhet, drogfrihet och hederlighet, och man 
får ett engagemang liksom. Så att jag hade tur 
för bara en månad efter mig så kom en kille 
som heter [NN] hit också. Och vi liksom var 
nynyktra och hade hittat livet och bara ville 
göra det här liksom. Så vi fick ju gå genom de 
här föreningarna dårå. KRIS, XCONS… Men 
annars…typisk så här strulig bakgrund. Foster-
familj och bytt massa skolor och…två fängelse-
straff, det ena på åtta år, det andra på tre år. 
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Pappa i fängelse blev jag, det förändrade inte 
mitt liv liksom. Inga yttre saker förändrade 
mitt liv, utan det var verkligen…en viktig del 
var just att se en annan människa som hade 
lyckats ta sig ur det liksom, och därigenom få 
det här hoppet och gnistan och liksom motiva-
tionen att börja vilja. Men nu är det tio år som 
har gått. Ja. Så ser det ut.

Alex, som berättar det här, är en man i 
40-årsåldern som idag arbetar i ett egenst-
artat socialt företag som arbetar med 
coachning. Via bl.a. socialtjänsten säljer 
företaget tjänster som att genomföra mo-
tiverande samtal med personer på ung-
domshem, och i fängelse, arrest och häkte. 
Jag frågar hur det kommer sig att han idag 
gör det han gör, och hans utsaga innehål-
ler två huvudsakliga teman som hans be-
rättelse delar med vad övriga intervjuper-
soner berättar: den egna bakgrunden med 
kriminalitet och missbruk, och svåra upp-
levelser i barndomen. 

Det första temat visar vilken nära kopp-
ling som finns mellan personliga erfaren-
heter av kriminalitet och att arbeta profes-
sionellt med brottsrehabilitering. Alex 
talar om vikten av att träffa andra personer 
med liknande erfarenheter som någonting 
avgörande för att kunna ändra livsstil och 
ta sig ur missbruk och kriminalitet. Identi-
fikationen med andra i samma eller lik-
nande sits är återkommande i intervjuerna 
och idén om förändringspotentialen i den 
typen av gemensamma erfarenheter är 
spridd även i andra former av socialt ar-
bete eller behandlingsarbete (se t.ex. Silow 
Kallenberg 2016:173f ). Grundidén är att 
det krävs att man delar erfarenheter av 
kriminalitet och missbruk för att kunna 
hjälpa eller för att kunna bli hjälpt. I ett 
begripligt livsmanus för en person som ta-
git sig ur kriminalitet och missbruk ingår 
därför ofta mötet med andra personer som 
delar dessa erfarenheter. 

Det andra temat är det där Alex berät-
tar om barndomen, och erfarenheter av 
att bo i fosterfamilj2 och av att vara ”stru-
lig”. Allt detta lyfts fram som orsaker till 
att det har gått dåligt för honom tidigare. 
Att berätta om problem i barndomen kan 
förstås som en strategi för att begriplig-
göra ett destruktivt leverne. Även Jocke 
får frågan om hur det kommer sig att han 
arbetar med brottsrehabilitering och lyfter 
precis som Alex fram en problematisk 
barndom som huvudsaklig förklaring. 

Jag har ju ett långt missbruk bakom mig också. 
Mamma alkoholist och narkoman. Uppvuxen i 
en pundarkvart i Hallunda. Familjehemsplace-
rad i sjuårsåldern. 

Jocke berättar vidare om att som barn inte 
riktigt känna att han hörde hemma nå-
gonstans och att droger och kriminalitet i 
det blev en strategi för att hitta en tillhö-
righet. Svåra erfarenheter i barndomen är 
alltså element som ingår i ett begripligt 
livsmanus för en person som hamnat i 
kriminalitet eller missbruk, för att för-
klara det livsödet. 

Att bestämma sig

Han skulle ändå kirra det om han verkligen la 
hundra procent på det, på att klara sig. Men det 
var jättesmärtsamt för honom. Han valde en 
mindre krävande väg, som vi brukar säga i 
12-stegsprogrammet. Han valde en mindre 
krävande väg. Den vägen kostade honom livet. 

Svåra erfarenheter under uppväxten är en 
vanlig ingrediens i berättelser om varför 
man hamnar i kriminalitet och missbruk. 
Identifikationen med andra som lyckats ta 
sig ur är något som lyfts fram som centralt 
för att byta livsstil. Ett annat centralt 
tema som återkommer i männens berät-
telser är betydelsen av att bestämma sig 
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och genom idogt arbete ta kontroll över 
sitt liv. I narrativ som det Zoran förmed-
lar ovan är det viljestyrkan som avgör om 
en individ kommer att klara sig eller inte. 
Han talar här om en vän som varit verk-
sam i samma organisation som Zoran, 
och som några år tidigare avlidit till följd 
av en överdos heroin. Jag frågar varför 
Zoran tror att vissa kan bli rena från dro-
ger och fortsätta vara det medan andra 
faller ifrån, och hans svar framhåller indi-
videns viljestyrka. Att det handlar om att 
bestämma sig och lägga ”hundra procent 
på det” som Zoran uttrycker det. 

När Alex pratar om att det ofta går då-
ligt för personer som levt med missbruk 
och kriminalitet poängterar han att arbe-
tet för drogfrihet och hederlighet aldrig 
kan betraktas som färdigt. Det går enligt 
honom inte att säga att det går att bli en 
gång för alla klar med sig själv.

Tyvärr är det ju jättedåliga siffror. Både de som 
dör, och de som blir nyktra och drogfria, det är 
bara ett par promille liksom. Men sen om man 
tittar på dem som återfaller i kriminalitet och 
hamnar i fängelse det är också jättehöga siffror. 
Men man måste ju se det så att det är ju aldrig 
färdigt. Utan du får ju jobba med dig själv och 
jobba vidare med dig själv och så där. Men det 
är ju inte ett arbete som är jobbigt heller, men 
man behöver ha kontroll, och då är ju det här 
bästa sättet, jobba med det här, då har jag ju 
fokus på det varenda dag. Genom att se andra i 
de miljöerna och liksom bli påmind själv, och 
använda min historia. 

Alex framhåller här att individen inte 
bara kan bestämma sig en gång för ett he-
derligt och drogfritt liv, utan att det valet 
också innebär ett hårt och kontinuerligt 
arbete. Jag menar att Alex här använder 
det idoga arbetet för personlig förändring 
som ett sätt att konstruera respektabilitet. 
Att bli respektabel handlar för Alex, och 
andra med hans livserfarenheter, om att ta 

kontroll över sitt liv, att arbeta kontinuer-
ligt och oupphörligt med sig själv, och att 
hjälpa andra till ett liv fritt från droger 
och kriminalitet. Jag menar också att 
denna respektabilitet är manligt kodad då 
den betonar föreställt manliga egenskaper 
som rationalitet, kontroll och disciplin. 

Ett sätt på vilket män i de fokuserade 
organisationerna hjälper andra är genom 
att berätta om sitt liv t.ex. i skolor. Tanken 
är att på så vis avskräcka andra från att 
göra samma destruktiva livsval som de 
har gjort, och samtidigt inspirera andra 
till att följa deras positiva exempel. Män-
nen får här den paradoxala positionen av 
att vara både förebilder och skräckexem-
pel, beroende på vilken aspekt av deras liv 
som fokuseras. När jag frågar Zoran vad 
han brukar få för reaktioner på sin livsbe-
rättelse när han är ute och föreläser kom-
mer ett annat respektabilitetstema fram: 
det som betonar respektabilitetens materi-
ella aspekter. 

Ja men det är jättestarka reaktioner, verkligen, 
att höra att jag har vänt 180 grader. Att jag 
lyckades i alla fall. Jag hade inte ens ett Visa-
kort liksom. Idag har jag företagskort, Visa-
kort. Jag får vad jag vill. Jag får lån. Fick här-
omdagen köpa en bil som kostade en halv 
miljon. Till exempel. Så jag har vänt på riktigt.

I Zorans berättelse om att förändra sitt 
liv är de exempel han ger konkreta och 
materiella saker: Visa-kort, en dyr bil, 
möjligheten att ta ett banklån. Jag tolkar 
det som att det är dessa materialiteter 
och möjligheter som kännetecknar den 
manliga respektabiliteten. Att bli drogfri 
utgör en personlig resa från missbruk till 
nykterhet, men det utgör också en slags 
klassresa för personer som Zoran. Den 
respektabla (medel)klasspositionen är 
både drogfri och kännetecknad av vissa 
materiella attribut. 
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Manlig gemenskap

Analysen inleddes i Alex berättelse om 
hur det kom sig att han engagerat sig i 
brottsförebyggande och brottsrehabilite-
rande organisationer. Hans svar var tude-
lat och lyfte dels fram sin svåra uppväxt 
som ett skäl – ett skäl som framförallt 
skulle begripliggöra varför han blivit kri-
minell och börjat missbruka – dels identi-
fikationen med andra män med liknande 
erfarenheter. Att identifiera sig med andra 
i dessa organisationers homosociala ge-
menskap angavs framförallt som ett skäl 
för Alex att klara av att sluta missbruka 
och begå brott, även om Alex använde an-
dra ord för att beskriva detta. Här ska jag 
återvända till temat manlig gemenskap, 
och visa på andra narrativ som också beto-
nar betydelsen av detta för drogfriheten 
och hederligheten – och i förlängningen 
för den manliga respektabiliteten. 

Pierre är en av de mer profilerade per-
sonerna i det här sammanhanget. Han 
syns ofta i media och har under många år 
varit verksam i två av de större brottsreha-
biliterande organisationerna som finns i 
Sverige. När vi ses för en intervju ringer 
hans telefon konstant, och det dyker upp 
människor som vill prata och fråga ho-
nom om saker. Han ger intryck av att vara 
väldigt upptagen och mycket engagerad i 
det han gör – både i smått och stort. Jag 
frågar om organisationens arbetssätt, vad 
det egentligen är de gör. Pierre berättar 
att de inte har någon särskild metod utan 
att de framförallt bygger sitt arbete på 
medlemmarnas engagemang och deras 
gemenskap. Han berättar om hur det gick 
till när organisationen byggdes upp. 

Så kom det in någon, ’hej jag skulle vilja enga-
gera mig’. Ja välkommen sa man, så, häng med! 
Fanns ingen plan, fanns ingenting, det var bara 
en förening som byggdes hela tiden av en massa 

trasiga människor. Och många gånger, det kom 
in experter och sa det funkar inte, så här kan ni 
inte göra, det här fungerar inte. Ändå blev vi 
Europas största brottsförebyggande förening, 
vi hade ingen plan, det var bara kraften från 
människorna att överleva som kom in och 
byggde den här organisationen.

Pierre lyfter här alltså fram betydelsen av 
medlemmarnas gemenskap, och menar 
att det trots experternas utlåtanden var 
det som verkligen fungerade. Precis som i 
Alex utsaga kan det här förstås som en 
betoning på vikten av att identifiera sig 
med andra som delar liknande erfarenhe-
ter för att bygga ett nytt hederligt och 
drogfritt liv. Majoriteten av de som enga-
gerar sig i dessa organisationer är män, 
och därför blir gemenskapen framförallt 
homosocialt manlig. 

Även Zoran talar om betydelsen av att 
ha andra att identifiera sig med, som goda 
exempel.

För att jag fick se andra också som har gått före 
mig och som det gick bra för. Så då fick jag 
hoppet också, ja men nån dag så kommer jag 
också ha det, det och det och jag kommer må så 
och så. Så hoppet fick jag här liksom. Visste att 
en dag kommer det liksom att blomma för mig 
också. Och det gör det nu idag liksom. Det tog 
sin tid. Jag gav inte upp.

I det här sista citatet sammanför Zoran 
två av de teman som kännetecknar manlig 
respektabilitet som jag har diskuterat här: 
manlig gemenskap och identifikation, 
samt det hårda arbetet som intervjuperso-
nerna menar krävs för att behålla kontrol-
len över sina liv. 

Diskussion

De organisationer inom vilka intervjuper-
sonerna är verksamma är i stor utsträck-
ning homosociala sammanhang där män 
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nästan enbart förhåller sig till andra män. 
Detta avspeglar också hur det ser ut i 
samhället i stort avseende vilka som är 
kriminella och vilka som sitter i fängelse.3 
Därför är det relevant att analysera dessa 
sammanhang i termer av maskulinitet. 
Det homosociala temat är också explicit 
närvarande i männens berättelser om be-
tydelsen av manlig gemenskap för att resa 
sig ur ett destruktivt leverne. Kanske är 
det vad KRIS syftar på med sina ledord 
”kamratskap” och ”solidaritet”, som män-
nen i dessa analyserade narrativ ger ut-
tryck för. 

Att begå brott och missbruka droger 
kan tolkas i termer av protestmaskulinitet 
(Connell 1996:128, 137; jfr Silow Kallen-
berg 2016:237); dvs. sätt att agera i rela-
tion till ett upplevt utanförskap eller en 
upplevd underordning genom att spela ut 
sådant som associeras med det som förstås 
som typiskt manligt. Den upplevda un-
derordningen hänger för dessa män inte 
sällan samman med klass, och därför är 
även det ett relevant begrepp att tänka 
med i relation till detta material. Här har 
jag fört samman maskulinitet och klass 
genom att använda mig av Skeggs teori 
om respektabilitet. När männen i de 
brottsrehabiliterande organisationerna be-
rättar om sin väg ut ur kriminalitet och 
missbruk, återskapar de samtidigt en res-
pektabel maskulinitet som de i egenskap 
av missbrukare och kriminella inte har 
haft tillgång till, då de genom dessa livs-
val automatiskt nedklassas i relation till 
den normativa medelklassen. 

När erfarenheter av att leva med miss-
brukande föräldrar och/eller i familjehem, 
att tidigt exponeras för alkohol och dro-
ger och annat som kan räknas in i en 
”strulig” bakgrund återberättas i intervju-
erna kan det tolkas som ett sätt att skapa 
begripliga – om än inte önskvärda – livs-

manus (jfr Kåks 2007). Genom att börja i 
barndomen och följa en kronologisk ord-
ning blir de icke-respektabla erfarenhe-
terna trovärdiga och förståeliga. Det ger 
en viss legitimitet åt subjekten som berät-
tar, vilket i sin tur ger dem ett visst mått 
av respektabilitet. Andra faktorer som vi-
sat sig vara viktiga för respektabiliteten är 
det idoga och ständiga arbetet med sig 
själva som intervjupersonerna talar om, 
och deras arbete för andra. Flera pratar 
om att det är viktigt att ”ge tillbaka” – att 
när de själva blivit hjälpta måste de nu 
hjälpa andra. Genom den manliga identi-
fikationen i dessa organisationer fortsätter 
då samtidigt en homosocial gemenskap 
att reproduceras.

Noter

1 Dessutom finns det en forskningslucka här, då det 
finns mycket lite forskning om organisationer 
som arbetar brottsförebyggande och med rehabili-
tering av kriminella. BRÅ genomförde 2003 en 
undersökning av föreningen KRIS (Kriminellas 
Revansch i Samhället) som då var den största av 
dessa organisationer. I övrigt består den forskning 
jag har hittat enbart av studentuppsatser. 

2 Fosterfamilj är Alex eget ord. Den korrekta be-
nämningen på denna insats är idag familjehem. 
Den mer ålderdomliga benämningen fosterfamilj 
lever dock kvar i folkmun. 

3 Enligt statistik från kriminalvården var det i okto-
ber 2018 4393 personer inskrivna på Sveriges an-
stalter, varav 94 % män och 6 % kvinnor (https://
www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/
statistik-och-fakta/anstalt/ hämtat 20190923). 
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Summary

Honesty, sobriety, fellowship and solidarity. Mascu-
line and respectable life paths in narratives of ex-con-
victs 

(Hederlighet, drog frihet, kamratskap och solidaritet. 
Maskulina respektabla livsmanus i före detta 
kriminella mäns berättande)

In this article the life stories of ex-convicts are an-
alysed. The aim is to analyse class and masculinity 

in the narratives of ex-convicts, by investigating 
how they construct respectability. The four men 
that have been interviewed are all active in crime 
preventive and rehabilitating organisations. The 
interviews have been analysed from a class and 
masculinity perspective, using Beverley Skeggs 
concept of respectability as the main analytical 
concept. 

The analysis shows that the life stories of the 
interviewees are often constructed as chronologi-
cal narratives, where destructive life paths are ex-
plained through childhood problems and trauma. 
Will power and hard work are understood as im-
portant factors for turning your life around. Fac-
tors that are often associated with what is under-
stood as traditional male traits. The analysis 
further shows that male homosociality and identi-
fication is understood as important tools to change 
life-style. 

Keywords: Class, respectability, masculinity, homo-
sociality, crime preventive organisations

Kim Silow Kallenberg, PhD in Ethnology, and Re-
searcher and Postdoctoral Fellow in Etnology at Umeå 
University, Department of Culture and Media Stud-
ies, Umeå, Sweden.



denna artikel beskrivs hur ett familjehistoriskt ma-
terial kan användas för att tänka teoretiskt om be-
greppen klass och social mobilitet. Idén till detta 
projekt föddes sommaren 2010 då min pappa och 

jag färdades i spåren av de västmanländska lantbruk där 
mina farföräldrar arbetade när pappa föddes år 1943. 
Under pappas uppväxt f lyttade de – på den tidens lantar-
betarvis – fem gånger inom en radie av några kilometer 
när farfar bytte arbetsgivare. Min farmor arbetade sä-
songsvis på sin fars handelsträdgård och övrig tid med 
städning samt som hemsamarit. Farfar var ladugårdskarl 
och trots att statarsystemet var avskaffat fick han delvis 
betalt i ägg, mjölk och knäckebröd till långt in på 
1950-talet. 

Detta besök aktualiserade många tankar om klass, so-
cial mobilitet och samhällsförändringar. Besöket kom 
sedermera att växa till ett forskningsprojekt som kretsat 
kring minnen av en specifik person, drängen Ecke. Att 
studera inom sin egen släkthistoria är naturligtvis inte 
okomplicerat, men liksom andra etnologer tror jag att 
utgångspunkten i den egna familjens biografi inte behö-
ver vara ett hinder för kunskapsproduktion, utan snarare 
ett inspirerande sätt att förstå social förändring (Koski-
nen-Koivisto 2014). 

Det historiska perspektivet är en hörnsten i etnologisk 
forskning och detta projekt har formats utifrån tanken 
att kulturhistoriska analyser alltid behöver ta hänsyn till 
hur individuella liv påverkas av föränderliga strukturer 
(Steinrud 2017). Materialet som jag hittills samlat består 
av notiser från tidskriften Lantarbetaren (1920–1950), 
samt djupintervjuer och promenadintervjuer med män-
niskor som är födda mellan 1930 och 1945 i Västman-
land. I denna artikel kommer jag att analysera den första
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promenadintervjun som jag gjorde med 
min pappa.

Återbesök i barndomen: diskurs och 
materialitet

Under besöket i Västmanland spelade jag 
in den konversation vi hade när vi gick 
mellan pappas olika barndomshem. Detta 
kan ses som en promenadintervju där ett 
särskilt fysiskt och socialt space under-
söks. Andra har använt denna metod för 
att undersöka kulturella och sociala feno-
men i samtiden (se t.ex. Högdahl 2003:38; 
Räthzel 2000:121), men under vår vand-
ring stod det klart för mig att pappa och 
jag befann oss på olika platser – där jag 
gick genom den samtida platsen hade 
pappa återvänt till en förfluten plats där 
det fysiska landskapet aktualiserade då-
tida personer och händelser. En stig som 
vi skulle gå hade försvunnit och ett gam-
malt hönshus hade förvandlats till red-
skapsbod. Det var första gången som 
pappa var tillbaka efter ungefär femtio år 
och inspelningen är full av kommentarer 
om vem som bodde var, som om det pågår 
ett ständigt sökande i hans kognitiva 
minneslandskap. Detta sökande i minnets 
landskap är det som styr vår vandring ge-
nom nutiden. Han pekar mot en väg där 
”Slaktar-Gösta kom varje höst på motor-
cykel för att slakta grisen”, därefter mot 
ett skogsbryn där änkan tant Tun bodde 
– ”hon som hade tio barn och fick klara 
sig bäst hon kunde”. Intervjun skedde så-
ledes i ljuset av en annan tid, i ett univer-
sum av olika livsberättelser osynliga för 
min samtida blick men också i ljuset av 
olika klassdispositioner, där dåtiden var 
högst präglad av lantarbetarens villkor 
och pappas minnen av det livet, samtidigt 
som min samtida blick var präglad av min 

begränsade förståelse av den plats som 
pappa rörde sig genom. 

Kulturvetenskaplig forskning har visat 
på hur minne är intimt förknippat med 
plats (se t.ex. Adjam 2017; Casey 2000; 
Fröhlig 2013). Här vill jag dock använda 
mig utav politisk diskursteori för att 
komma åt hur en kan tänka kring klass 
och social mobilitet i detta slags levnads-
berättelse som är situerad på en plats. 
Inom politisk diskursteori förstås diskurs 
som inte enbart av språklig karaktär, utan 
diskurser ses som högst materiella feno-
men vars mening bestäms av sociala rela-
tioner (Lacalu & Mouffe 2008:162; La-
clau & Mouffe 1990:101). På inspelningen 
låter det som att vi undersöker platsen 
från två olika perspektiv som grundar sig i 
olika diskursiva formationer. Det materi-
ella spelar en roll, inte bara för var vi är 
utan också för vad det gör med oss och 
hur vi förstår det.

Där vi vandrade omkring bland husen 
de bott i hamnade vi på gårdsplanen till 
en övergiven ladugård där taket hade rasat 
in. Vi letade efter kostallet där min farfar 
hade arbetat och vid den första anblicken 
av den övergivna byggnaden kände pappa 
först inte igen den. På inspelningen hörs 
hans chock över hur platsen dit han bru-
kade gå med en smörgås och kaffetermos 
”när farsan hade rast” var så förändrad. 
Platsen i hans minne hade ändrats av nya 
diskursers sätt att strukturera materiali-
tet, gamla produktionssätt hade ersatts 
och människor hade lämnat landsbygden. 
Med Laclau och Mouffe går det att be-
skriva det som vi bevittnade som att en 
annans tids diskursiva ordning med dess 
verkning på materialiteten ersatts av en 
annan framför våra ögon. Den gamla la-
dugården där pappa hade suttit ovanpå 
foderlåren och tittat på kossorna när far-
far drack sitt kaffe hade slitits isär av den 
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nya ekonomins sätt att organisera samhäl-
let. Men det finns ingen nostalgi i pappas 
bestörtning, snarare tyder hans kommen-
tarer när han gick omkring på gårdspla-
nen på att han var förvånad över hur svårt 
det var att få minnesbilderna att passa 
med det som han såg framför sig. Han 
visste naturligtvis sedan tidigare att sam-
hället förändrats och att platser som denna 
övergivits, men att befinna sig på den fy-
siska platsen och upplevelsen av diskrepan-
sen mellan hans barndomsvärld och den 
nya ordningen verkade orsaka en slags dis-
lokativ erfarenhet (Ingridsdotter 2017:21: 
se även Howarth 2000:176) som fick ho-
nom att upprepa ”detta är inte möjligt” el-
ler ”så märkligt”. 

Vårt besök i min pappas barndomsland-
skap kan utifrån detta perspektiv analyse-
ras som ett utforskande av hur hegemo-
niska sätt att organisera samhället får 
verkning i människor, det vill säga hur dis-
kurser skapar och ändrar materialitet som i 
sin tur påverkar människors möjligheter. 
Pappas rurala barndomslandskap var fyllt 
av arbetare som slet, ungar som spelade 
bandy, och fackliga organisationer som 
växte fram med krav på bättre villkor. I 
takt med att samhället förändrades öppna-
des också nya möjligheter för de människor 
som befolkade hans barndom. 

Efter att vi hade vandrat mellan de fem 
husen där han vuxit upp reste vi till den 
närmaste tätorten Hallstahammar dit fa-
miljen f lyttade mot slutet av 1950-talet då 
min farfar bröt upp från ett ”liv av slit hos 
snåla bönder” och familjen bosatte sig i ett 
nybyggt hyreshus. Farfar fick jobb på en 
fabrik och farmor i en blomsterhandel. 
Det var första gången som de hade rin-
nande vatten och toalett inomhus. Det 
går att se denna mobilitet som typisk för 
denna tid då samhället förändrades och 
med det möjligheterna för arbetarklassen. 

Familjen f lyttade in i moderniteten, till 
ett annat slags liv, men utan att mina far-
föräldrar företog sig det som kommit att 
kallas för en klassresa, det vill säga social 
mobilitet uppåt (Sohl 2014:14). Liksom så 
många samtida före detta lantarbetare 
f lyttade de från landsbygd till stad, en ur-
baniseringsrörelse som förändrade Sverige 
i grunden. Materialiteten omkring dem 
förändrades, men i deras fall förblev de 
positioner som de kunde inta i samhälls-
väven oförändrade. Den möjligheten kom 
istället för min pappas generation och i 
hans fall genom en specifik bekantskap. 

Ett nyckelminne: Subjekts- 
positioner och klassmobilitet

Under vår rundvandring i pappas barn-
dom fastnade vi vid ett litet hus. Pappa 
blev märkbart berörd vid minnena som 
åsynen av stugan väckte till liv:

Pappa: Åh här har de rivit (ser sig omkring 
både i omgivningen och i minnet verkar det 
som). Nej här är Eckes hus! Det lilla röda. Den 
delen här med fönstret och dörren där var 
Ecke, där bodde Ecke.
Jag: Vem var Ecke?
Pappa: Det var han, han som jag berättade om 
som lärde mig läsa och … berättade för mig vad 
jag skulle läsa …

Under hela mitt liv har jag då och då hört 
pappa prata om någon som hette Ecke, 
men utan att skaffa mig någon klar bild av 
vem han var eller betydde. Det var först 
när vi befann oss på den fysiska platsen 
som jag förstod vilken betydelse han 
egentligen måste ha haft. För någon som 
vuxit upp i förhållanden som ännu prägla-
des av det gamla statarsamhället, men 
som senare skulle komma att ägna sitt yr-
kesliv åt kulturproduktion måste mötet 
med Ecke ha varit avgörande. Av Ecke 
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fick han inte bara lära sig hur, men också 
vad han skulle läsa, en kunskap av essen-
tiell vikt för social mobilitet. Ecke, som 
egentligen hette Erik Eriksson, var en 
dräng som levde mellan åren 1903 och 
1996. Han hade bara några få år av skol-
gång men var väldigt intresserad av att 
läsa och lära. På många sätt var han ett 
barn av sin tid och en förespråkare för det 
bildningsideal som växte fram i arbetar-
klassen. Han höll en prenumeration på 
tidskriften Folket i Bild och deras serie av 
folkböcker. Arbetare samt deras barn be-
sökte Ecke som fungerade som en ar- 
betarrörelsens folkbildare, för att höra 
det senaste, titta på ambulerande konst-
utställningar, läsa tidningen eller låna 
böcker. Under sin uppväxt besökte pappa 
ofta Ecke för att läsa eller prata om så-
dant som någon av dem läst. Ecke glän-
tade på dörren till en värld som var en 
annan än den som lantarbetare levde i.

Efter att vi lämnat Eckes hus ville 
pappa åka tillbaka:

Pappa: Vi kan ta bild på Eckes hus.
Jag: Hur var det med den där Ecke nu igen? 
Vad hände med honom?
Pappa: Ja han jobbade ju här på gården som 
dräng ja fram tills han blev pensionär och sedan 
köpte han en skola närmare Köping. Dit han 
f lyttade och bodde där tills han ja i stort sett 
dog för tio år sedan.
Jag: Det berättade du ja
Pappa: Han var ju … (tvekar) Ja det var han jag 
berättade han såg ut som en engelsk gentleman 
med manchesterbyxor och tweedkavaj (jag 
skrattar) och six pence 
Jag: (skrattar) Men på sin fritid då? Eller för när 
han jobbade kan han
Pappa: Nä men han var alltid … aldrig skitig, 
alltid ren, elegant, även när han hade blåställ på 
sig liksom så var han liksom … killen som … 
(vi kliver ur bilen … Går)
Jag: Den här eken måste också ha stått här då
Pappa: Ja den stod här, såg likadan ut
(Fotsteg. Blåst i micken)
Jag: Vilket gulligt litet hus

Pappa: Han bodde ju, ja om du tänker dig att 
du delar det här huset mitt itu så bodde han i 
den här delen och så hade han liksom en ka-
min, en säng och ett skrivbord.

När pappa minns Ecke gör han det ge-
nom binära kategorier som är karaktärise-
rade av klass. Ecke var en dräng, men han 
var alltid ren, fastän han arbetade så såg 
han ut som en engelsk gentleman. Denna 
beskrivning av Ecke kan ses som del av de 
samtida ideal som växte fram i arbetarrö-
relsens bildningskultur för hur ordentliga 
och skötsamma arbetare skulle vara (Am-
björnsson 1998). I de intervjuer som jag 
senare gjort med andra som minns Ecke 
finns också alltid en kontrast från det 
egna levda livet i beskrivningarna. Ecke 
beskrivs alltid som ett undantag, i min 
pappas fall står Ecke som en kontrast till 
en miljö som han annars beskriver – om 
än med mycket kärlek – som rå och präg-
lad av svåra villkor. I pappas berättelser 
blir det personliga minnet av Ecke en 
slags bro, en väg ut ur de förhållanden 
som de levde under. Ecke var en nyckel 
till bildning och bildning var i sin tur en 
nyckel till social mobilitet för pappas ge-
neration – och min familj är knappast den 
enda familj med statarbakgrund som be-
rättar det här slaget av berättelser om den 
begåvade som inte fick läsa vidare. 

På det sättet handlar berättelserna om 
Ecke inte bara om en enskild person, utan 
kan förstås utifrån en strukturell subjekts-
position i ett klassamhälle. Inom politisk 
diskursteori används begreppet subjekts-
position för att beskriva och analysera de 
sätt som sociala aktörer positioneras och 
skapas inom ett särskilt diskursivt fält 
(Mouffe 1993:77). Som individer är vi all-
tid placerade inom ett antal olika positio-
ner där våra relationer till omgivningen 
bestämmer vår roll. Stående framför stu-
gan är pappa och jag inte enbart positio-
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nerade i olika diskursiva ordningar, men 
vi är också formade av de klassbestämda 
subjektspositioner som vi haft genom li-
vet. Något som får oss att se på objekten 
omkring oss på olika sätt. I citatet syns 
hur vi rör oss i olika diskursiva världar när 
vi närmar oss Eckes stuga. För mig som 
vuxit upp i en helt annan samhällsepok 
blir den lilla stugan ”ett gulligt litet hus”, en 
något naiv beskrivning gjord av ett sub-
jekt som inte erfarit hur det var att bo i 
liknande stugor utan vatten och el. Det 
finns en belysande passage i en bok av 
Ivar Lo-Johansson om hans urbana för-
fattarkollegors vurm för lantliga ”syren-
torp”. Där de ser idyll och ro för att skriva, 
ser han med skam det armod och de elän-
diga villkor som han själv sluppit undan. 

Ibland missförstås diskursteorins fokus 
på strukturer och positioner som att indi-
vider skulle vara låsta till strukturer. Men 
snarare hjälper diskursteori oss att rikta 
blicken mot hur politiska strider ändrar de 
diskursiva formationer som olika sociala 
aktörer är bundna till. Chantal Mouffe 
menar att alla sociala aktörer måste förstås 
som ständigt konstituerade av en mångfald 
av subjektspositioner som aldrig helt kan 
fixeras eftersom ramarna för de diskurser 
som ger positionerna mening aldrig är helt 
fastnaglade (Mouffe 1993:77). Pappas be-
rättelser om Ecke rymmer också historien 
om föränderliga klasspositioner. Pappa 
mindes: 

Pappa: Och här var första gången i mitt liv som 
jag åt glass, det var här. Vi fick glass. Vi satt ute 
här på gräsmattan så hade de gjort sån här du 
vet glass i frysfacket på kylen //…// Men som 
sagt Ecke han var ju den som var behållningen 
när vi bodde här /…/. Det var han som åkte i en 
sån här liten bil, en ostkupa, som tog oss med 
på ja. Bernt och han åkte väl på någon mässa i 
Stockholm… St. Eriksmässan hette det på den 
tiden, något sånt. Han var liksom, han var en 

beläst kille, kunde det där va, kunde berätta 
innehållet i spännande böcker och sånt.
Jag: Var hade han fått den utbildningen ifrån?
Pappa: Ja du var han hade fått det, det har jag 
ingen aning om va. Han var ju, hade varit 
bonddräng hela sitt liv och … förmodligen 
fruktansvärt intelligent men hade inte haft nå-
gon möjlighet att kanalisera det i någon slags 
utbildning eller något sånt där. Han kom från 
Munktorp där utanför Köping. Han var född 
där och så hade han säkert bildat sig själv. Läst 
och … inte gått någon skola eller någonting ef-
ter vanlig folkskola. Han hade ju, ibland hade 
han hela Konstfrämjandets utställning inne i 
det där rummet (skrattar), stående mot väggen 
när det skulle hängas upp nere i hos Godtemp-
larna. Så rökte han pipa. Satt han där och blos-
sade på sin pipa och drack té och eldade i kami-
nen (hans röst låter varm, som om han snart ska 
skratta). Så fick man komma dit eller man 
kunde gå dit när som helst. Han hade alltid nå-
gon ny bok eller hade läst någonting som han 
ville visa.

Ecke blir här som en port mot en större 
värld samtidigt som han också är förknip-
pad med personliga minnen av till exem-
pel glassätande samt lokalhistoriska feno-
men som traktens godtemplarförening. 
Pappa var knappast den enda som åt glass 
för första gången den där sommaren på 
slutet av 1940-talet eller som besökte kon-
sumentmässan St. Eriksmässan i det fram-
växande välfärdssamhället. Inte heller är 
han ensam om att som 40-talist ha avance-
rat socialt, en process som många genom-
levt under 1900-talets senare del i Sverige 
och som ofta beskrivits som klassresor. För 
att rikta blicken mot hur det handlar om 
strukturella möjligheter och sociala pro-
cesser, snarare än att färdas mellan en fix-
erad arbetarklass till en lika fixerad med-
elklass, vill jag snarare tala om social 
mobilitet (Dahlgren & Ljunggren 2010). 
Det samhälle som växte fram i pappas 
ungdom skulle komma att öppnas för ar-
betarklassens barn på ett nytt sätt och där 
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blev utbildning en ny form för bredare 
samhällslager att nå social mobilitet (Sohl 
2014:15).

Det är också tydligt i många av de be-
skrivningar som pappa gör av Ecke. Han 
återkommer ofta till hur han kanske kunde 
ha blivit något helt annat i en annan tid. 
Ecke tillhörde autodidakternas generation, 
och var ”förmodligen fruktansvärt intelli-
gent” men omständigheterna gav honom 
ingen möjlighet att formalisera det på nå-
got sätt. I pappas fall var det annorlunda, 
mötet med Ecke öppnade en port till en 
annan värld och samhällets strukturom-
vandlingar gjorde det samtidigt möjligt 
att avancera även som barn till lantarbe-
tare. Det framväxande folkhemmets dis-
kursiva formation gjorde det möjligt för 
vita arbetarklassubjekt att avancera och 
inta nya positioner. 

Avslutning

I dessa personliga berättelser finns en 
större berättelse om Sverige, arbetarrörel-
sen och moderniteten. Ecke var en del av 
en större kollektiv strid, men han var sam-
tidigt en individ vars liv och gärning fick 
stor påverkan på dem han mötte. Det som 
jag har redogjort för här råkar vara min 
familjehistoria, men varje sådan är såklart 
förbunden med sin tids maktordningar – 
som i sin tur drabbar eller privilegierar 
skilda grupper och individer olika. Att 
titta på ett material som detta utifrån ett 
diskursteoretiskt perspektiv visar hur de 
större strukturella förändringarna sätter 
ramarna för de möjligheter olika subjekt 
har, men det möjliggör också att ta hän-
syn till den möjlighet sociala aktörer har 
att förändra dessa strukturer. Ecke hade 
inte varit möjlig som en arbetarklassens 
folkbildare om inte de diskursiva forma-

tionerna hade varit på väg att ändras – 
men den förändringen hade heller aldrig 
kommit till stånd utan individer som 
Ecke som verkade inom arbetarrörelsen. 

Laclau och Mouffe har pekat på hur 
diskurser styr de sätt som vi uppfattar 
världen och våra egna möjligheter att 
agera i den, samtidigt som de erkänner 
sociala aktörers roll för att ändra struktu-
rer. Formad av min samtids diskursiva 
formation har jag tagit för givet möjlighe-
ten att få studera, jag har aldrig heller 
ifrågasatt tanken att jag skulle kunna inta 
en position som forskare. Av en kvinna 
som mindes Ecke och hans gärning med 
mycket värme fick jag ett svartvitt foto-
grafi. Där står Ecke under samma ek som 
pappa och jag stod under när vi besökte 
hans hus. Eckes händer är nerkörda i väs-
tens fickor, i slitna träskor står han stadigt 
på den västmanländska jorden som är 
hans levebröd, hållningen är stolt och 
blicken är riktad mot en punkt i fjärran. 
Kanske ser han mot framtiden, kanske 
tänker han på en bok han läst eller så fun-
derar han bara på morgondagens arbete. 
Oavsett så är vi skyldiga honom, och alla 
andra som kämpat och berett vägen för 
senare generationer, att minnas de som 
gått före och att fortsätta kämpa. Om det 
är något diskursteori lär oss så är det att 
ingenting någonsin går att ta för givet. 
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This paper describes the history of the rural labor 
movement in Sweden and its specific popular adult 
education through life stories. The project centers 
on the author’s father’s narrated memories of his 
childhood and the farmhand Erik Eriksson, called 
Ecke (1903-1996). Ecke was a rural worker with 
just a few years of schooling who was organized in 
the Swedish popular education movement for 
workers at his time. Through his dedication he 
changed the social aspirations for rural workers’ 
children in the area, amongst them the author’s 
own father. The paper draws on a walk along in-
terviews with the author’s father, in order to exam-
ine how memory, place and social mobility are in-
terlaced when visiting the interviewee´s childhood 
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t rots att den statliga utredaren Eva Wendel Rosberg 
fastslog i sin utredning (SOU 2016:11) redan 2016 
att surrogatmoderskap inte borde tillåtas inom den 
svenska sjukvården ökar antalet svenska barn som 

föds efter surrogatarrangemang utomlands. Debatten 
går fortfarande varm hösten 2019 och är i princip lika 
polariserad som den varit i över ett decennium. Vissa 
debattörer ser surrogatmoderskap som en form av 
exploatering oavsett om det sker mot betalning eller inte, 
andra anser att det kan vara etiskt acceptabelt om det 
sker av helt altruistiska skäl. Ytterligare andra menar att 
nuvarande svensk lagstiftning är en direkt inskränkning 
av både minoriteters och presumtiva surrogatmödrars 
reproduktiva rättigheter. Den springande punkten i de 
här resonemangen är frågan om reproduktiv autonomi 
och självbestämmande – som i debatten ofta diskuteras i 
termer av ”rätten att välja”.

Parallellt med den här debatten ser vi också ökat antal 
personliga berättelser om människors erfarenhet av sur-
rogatmoderskap i offentligheten. Dessa består bland an-
nat av olika reportage i teve, radio, nyhetsmedier och 
veckotidningar och bloggar, men också av självbiogra-
fiska och fiktiva böcker om ofrivilligt barnlösas kamp 
för att – ofta efter många års försök med andra miss-
lyckade behandlingar – få barn med hjälp surrogatmo-
derskap utomlands. Ett vanligt medialt grepp är att 
kombinera intervjuinslag med människor som fått barn 
med hjälp av en surrogatmoder med en påföljande debatt 
mellan representanter för olika ståndpunkter (TV4, 
170426, se även Gunnarsson Payne 2018). I andra fall 
hänvisar debattörer till tidigare publicerade reportage – 
som till exempel i radioprogrammet Filosofiska rummet 
(Sveriges Radio P1, 190825) där filosofiska resonemang 
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förhåller sig till ljudklipp från P1-doku-
mentären ”Surrogatmamman från Tbilsi” 
(Sveriges Radio P1, 170618). Därför, me-
nar jag, kan inte dessa personliga narrativ 
läsas som separata från mer renodlade 
ideologiska debattinlägg; snarare bör de 
betraktas som centrala för att ge ”affektivt 
bränsle” åt dem.

Att jaga storken i Indien och Ryss-
land: Litterära representationer 
av transnationellt surrogatmoder-
skap

I den här texten kommer jag framförallt 
att fokusera på två böcker i den framväx-
ande floran av surrogatnarrativ: Jaga stor-
ken: En reumatikers kamp för att bli mamma 
genom graviditet, IVF, surrogatmödraskap 
och adoption (2014) av Linda Tregaard och 
Moscow baby (2017) av Håkan Lindgren. 
De här berättelserna ger läsaren insikter i 
hur skribenterna fattar och motiverar sitt 
beslut att anlita en surrogatmoder, hur en 
surrogatresa praktiskt kan gå till för de 
tilltänkta föräldrarna och hur de person-
liga – negativa och positiva – erfarenhe-
terna och känslorna under processen be-
skrivs retroaktivt. Särskilt kommer jag att 
fokusera på hur dessa två berättelser bidrar 
till ett större ideologiskt narrativ om sur-
rogatmoderskap som löser vad jag kallar 
för surrogatmoderskapets etiska ekvation ge-
nom att betona de tilltänka föräldrarnas 
oförmåga att välja bort barnlängtan samti-
digt som surrogatmödrarnas aktörskap 
sätts i förgrunden – trots den uppenbara 
klassojämlikheten dem emellan.

I Jaga storken (2014) får läsaren följa 
författaren Linda Tregaards två ”repro-
duktionsresor” – en där hon själv bär ett 
barn efter IVF-behandling och en där 
hon och hennes man bestämmer sig för 

att försöka få ett syskon till sin dotter 
med hjälp av surrogatmoderskap i Indien. 
Treegard lider av omfattande reumatiska 
besvär som gör den egna graviditeten svår, 
vilket är orsaken till att hon bestämmer 
sig för anlita en surrogatmoder för att få 
ett syskon till sitt första barn. Moscow 
baby (2017) av Håkan Lindgren är en ro-
man om paret Jacob och Victor som bor i 
Paris och bestämmer sig för att bli pappor 
med hjälp av en surrogatmoder i Moskva. 
Författarens eget liv i Frankrike och sur-
rogatresa till Ryssland har tjänat som un-
derlag för boken. 

Båda författarna har valt att vara öppna 
med sin surrogatprocess även i mediala 
sammanhang. Båda två har blivit intervju-
ade av programledaren Malou von Sivers i 
programmet Malou: Efter tio i TV4 i an-
slutning till utgivningen av de respektive 
böckerna. Tregaard har dessutom skri- 
vit ett debattinlägg i SVT Opinion där 
hon besvarar Kvinnolobbyns surrogatkri-
tiska hållning (Tregaard 2015) och deltagit 
i ett reportage i kvällstidningen Expressens 
hälsobilaga (Elfström 2014). 

Hennes bok, som till skillnad från 
Lindgrens, är skriven i helt självbiografisk 
genre, lyfter också frågan om fertilitets-
vård i Sverige på ett mer uttalat politiskt 
sätt och ifrågasätter hur nuvarande lag-
stiftning och vårdpraxis missgynnar vissa 
grupper på grund av civilstånd, ålder eller 
hälsa/funktionalitet. 

Lindgrens bok för med sin romanform 
inte samma uttalade politiska linje, även 
om frågor som rör diskriminering av sam-
könade par som vill bli föräldrar berörs. 
Han har även i eget namn publicerat in-
lägg om surrogatprocessen och boken på 
sin egen blogg och han har medverkat i ett 
annonsmaterial sponsrat av organisatio-
nen Families Through Surrogacy publicerat 
på tidningen QXs hemsida. Han har även 
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deltagit i ett panelsamtal på surrogatkon-
ferensen Nordic Surrogacy 20 oktober 2018 
– ett event där representanter från surro-
gatbranschen, intresseorganisationer för 
surrogatmoderskap, föräldrar via surro-
gatmoderskap och surrogatmödrar från 
USA, Danmark och Storbritannien infor-
merade intresserade potentiella föräldrar 
(och en beskärd del forskare, inklusive un-
dertecknad) om sina erfarenheter. 

Att tvingas välja: Barnlängtan som 
drivkraft för samtidens globala 
reproduktionslandskap

Både Jaga storken och Moscow baby skild-
rar den allt vanligare erfarenheten för ”re-
produktionsresenärer”, där de efter att ha 
konstaterats vara exkluderade från assiste-
rad befruktning i hemlandet omedelbart 
kommer i kontakt med ett globalt ”repros-
cape” – ett begrepp som utifrån antropo-
logen Arjun Appadurai’s 5 olika globala 
f löden (eller scapes) myntats av antropolo-
gen Marcia Inhorn för att förstå samtida 
reproduktionsresor i samtidens globalise-
rade värld. Detta komplex av flöden består 
av cirkulerande reproduktiva teknologier 
(technoscapes), aktörer (ethnoscapes) kropps-
delar och -substanser (bioscapes), en global 
industri (financascapes), bilder (mediascapes) 
och idéer (ideoscapes) (Inhorn & Sgrivastav 
2010:69S). Det globala reproduktiva land-
skapet är i högsta grad både könat (man-
ligt och kvinnligt kodade kroppar och 
könsceller värderas och utsätts för tekno-
logisk och medicinsk påverkan på olika 
sätt) och rasifierat. Det är ytterst stratifie-
rat med avseende på klass så fort pengar 
byter hand i processen. Åven om surro-
gatmödrarnas situation varierar stort län-
der emellan är det otvetydigt så att surro-
gatmödrarna i regel är mindre ekonomiskt 

privilegierade än dem de hjälper att få 
barn (även om de långt ifrån alltid lever 
under fattigdomsgränsen). 

I Jaga storken och Moscow baby får vi ta 
del av hur de tilltänkta föräldrarna själva 
navigerar samtidens globala reproduktiva 
landskap, först genom internetsökningar, 
sedan genom personliga kontakter som 
etablerats där och till sist genom att själva 
förflytta sig i rummet och sätta det egna 
ekonomiska kapitalet i omlopp. Treegard 
beskriver till exempel hur hon under en av 
sina initiala internetsökningar hittat en 
artikel från brittiska damtidningen Marie 
Claire från 2007 hade fått insikter i In-
diska surrogatmödrars erfarenheter och 
ungefärliga kostnader. Därefter fick hon 
via en indisk klinik kontakt med en av de-
ras tidigare klienter, ”en svensk homosex-
uell kille som fått en son med klinikens 
hjälp och nu väntade hans syskon”, som 
kunde berätta om sina erfarenheter och 
försäkra att den medicinska standarden 
på indiska sjukhus var hög. Klinikens 
egen blogg med bilder på ”människor från 
jordens alla hörn som efter många års 
kämpande äntligen hade fått bli föräld-
rar” beskrivs också som ett slags bekräf-
telse på hur surrogatmoderskap kan bidra 
till en jämlikare reproduktion. Längtan, 
skriver hon, ”har ingen åldersgräns, ingen 
nationalitet eller sexuell läggning.” (s. 82).

Också för karaktären Victor i Moscow 
baby beskrivs internet som en central för-
sta ingång. När han och hans partner bör-
jat diskutera möjligheten att få barn via en 
surrogatmoder i Ukraina (efter att ha träf-
fat en bekant som gjort just det) får läsa-
ren veta att Victor redan tidigare gjort 
omfattande sökningar online: ”Han hade 
dammsugit internet efter all information 
han kunde hitta och skulle utan svårighe-
ter kunnat ställa upp i Vem vill bli miljo-
när? i ämnet.” (Lindgren 2017:88). Efter 
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tips från sin bekanta hittade han den här 
gången hemsidan Homoparents och fick 
därigenom kontakt med ett par som fått 
barn genom en surrogatmoder i Ryssland 
och som sedan gav råd över telefon, bland 
annat om att åka till Ryssland istället för 
Ukraina. 

Ryssland beskrevs av denne kontakt 
som en ”kompromiss mellan USA och In-
dien”: ”Inte lika dyrt som USA, inte lika 
krångligt som Indien. Fast ändå dyrt, och 
ändå krångligt. Det kommer man inte 
undan.” (s. 93). Ett varnande finger höjs 
beträffande det billigare Ukraina med 
hänvisning till kvarvarande risker från 
Tjernobylolyckan, som kontakten menade 
kan ha inverkan på de Ukrainska barnens 
lägre födelsevikt än idag. Rysslands höga 
medicinska standard lyfts fram som en 
fördel. Han fick även tips på en familjeju-
rist i Moskva som var specialiserad på 
surrogatarrangemang och som kommer 
att spela en avgörande roll i processen. 

De här berättelserna visar hur de indi-
viduella val som ekonomiskt privilegierade 
aktörer gör på surrogatmarknaden är högst 
beroende av den mängd mikronarrativ om 
surrogatmoderskap som cirkulerar på in-
ternet. Redan vid en första prövande sök-
ning möter de tilltänkta föräldrarna en 
mångfald av berättelser om surrogatmo-
derskap som lösning och ”lyckligt slut”, 
men sökningarna kan också leda till per-
sonliga kontakter med informella ”mento-
rer” som kan lotsa den barnlängtande in i 
fertilitetsindustrin med tips om kliniker 
och jurister. 

Att välja (för) någon annan: Surro-
gatmoderskapets paradoxala etiska 
ekvation

Väl inne i detta globala reproscape funge-
rar marknadens logik i princip som vore 

den vilken global marknad som helst. 
Majoriteten av transnationella surrogat-
arrangemang är kommersiella och kost-
naden varierar mellan destinationerna – 
länder som Georgien och Ukraina är till 
exempel mer prisvärda än USA – och olika 
klinikers prislistor finns, liksom annan in-
formation, enkelt tillgängliga på internet. 
Olika länders lagstiftningar påverkar dessa 
val avsevärt. De mest populära destinatio-
nerna är de där surrogatmodern i förväg 
har avsagt sig rätten att behålla barnet ge-
nom en så kallad pre-birth order (se t.ex. 
Smietana 2017). Surrogatresenärerna ställs 
alltså inför en mängd valmöjligheter som 
rör destination, prissättning, lämplig sur-
rogatmoder och i förekommande fall köns-
celler (som numera kan fraktas nedfrysta 
över hela världen) – men också inför ett 
antal val som direkt rör surrogatmoderns 
kropp och hälsa. 

I de båda böckerna ser vi exempel på 
sådana val, bland annat när paret Tre-
gaard bestämmer sig för att låta två sur-
rogatmödrar samtidigt genomgå behand-
ling för deras räkning och när Linda 
Tregaard sedan fått reda på att Indiens 
lagstiftning tillät att upp till fyra befruk-
tade ägg fördes in i surrogatmoderns liv-
moder (en praktik som ofta leder till se-
lektiv abort, eller så kallad fosterreduktion 
vilket dock inte nämns i boken): 

Nu fick jag mer saker att fundera över. Hur 
många ägg ville vi plantera in i varje kvinna? 
Tänk om vi planterade in två i varje kvinna och 
alla fyra tog sig. Det var inget lätt val att ta 
ställning till (s. 157). 

I Moscow baby beskrivs Jacobs dilemman 
kring olika tillval – vart och ett som kom 
med en prislapp: 

Och så surrogatmamman. Skulle hon föda på 
[ett] allmänt sjukhus eller på privatklinik? Hur 
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bra var ett vanligt sjukhus i Moskva? Vågade de 
ta risken, eller ville de att mamman och deras 
första, kanske enda barn skulle ha den bästa 
möjliga starten i livet? Var det något att snåla 
med? Allting gick i multiplar om femtusen euro 
(s. 113). 

De här båda exemplen visar tydligt hur 
valen som huvudkaraktärerna gör otvety-
digt påverkar surrogatmödrarnas repro-
duktiva självbestämmande, välmående och 
hälsa på mycket konkreta sätt. Multipla 
graviditeter (inklusive tvillinggraviditeter) 
innebär högre risker för den gravida, fos-
terreduktion (vilket dock inte tyckts varit 
aktuellt någon av böckerna) är tveklöst en 
form av ingrepp som innebär en inskränk-
ning av den gravidas reproduktiva rättig-
heter om beslutet inte fattas helt av den 
gravida själv och kvaliteten på mödravår-
den riskerar att bli ett ekonomiskt beslut 
helt i händerna på den betalande parten. 

Trots detta legitimeras kommersiella 
surrogatarrangemang i debatten å ena si-
dan i regel med altruistiska motiv – viljan 
att hjälpa – och å andra sidan med just 
surrogatmoderns rätt och förmåga att 
”själva välja” att ingå dessa avtal. Surro-
gatmödrarnas val i de här sammanhangen 
begränsar sig med andra ord till att ingå 
ett kontrakt som om det bryts kan ge 
ödesdigra ekonomiska konsekvenser. Ju 
mindre ekonomiskt privilegierad hon är, 
desto mindre fritt (om än inte mindre ra-
tionellt) måste hennes val med andra ord 
sägas vara. I dessa böcker lyfts risken med 
den ”icke-väljande” surrogatmodern fram 
utan att detta får några konsekvenser för 
huvudkaraktärernas beslut. 

När det i Jaga storken (2014) visar sig att 
endast en av surrogatmödrarna blir gravid 
faller det sig så att det är den av dem som 
paret Tregaard fattat tycke för. Skillnaden 
mellan dem beskrivs dels i att Linda Tre-
gaard uttrycker osäkerhet om att den av 

dem som inte blev gravid ”verkligen ville 
detta” eftersom hon vid mötet hade varit 
sammanbunden och inte tidigare genom-
gått en surrogatgraviditet, till skillnad från 
den av dem som i slutändan födde deras 
son som beskrivs som varm och altruistisk. 

I Tregaards reflektion över mötet med 
surrogatkvinnorna beskrivs trots denna 
hennes tvekan relationen som ömsesidig: 
”Det var häftigt att tänka på vilken över-
enskommelse vi just hade ingått med var-
andra. Vi hade lovat varandra en föränd-
rad livssituation.” (Tregaard 2014: 155). I 
Moscow baby (2017) utspelar sig en scen 
där väninnan Cloé ifrågasätter att Jacob 
och Victors första presumtiva surrogat-
moder (som dock inte sedan blir gravid) 
skulle agera både äggdonator och surro-
gatmoder: ”Det är ju faktiskt hennes eget 
barn som hon ska ge bort sen. Inser hon 
vad det innebär?”. I samma konversation 
drar Chloé dock ångerfullt slutsatsen att 
”om hon inte gör det här för er så skulle 
hon göra det för någon annan. [Hon] har 
uppenbarligen bestämt sig och behöver 
pengarna. Och har gjort det förr, så hon 
vet vad hon ger sig in på” (Lindgren 
2017:148–150). På så sätt återställs den 
ordning som skulle kunna störas om någon 
av surrogatmödrarna i böckerna avslöjats 
som ofri i sina val genom att altruism och 
ekonomisk rationalitet betonas (jfr Gon-
douin 2014). 

Det personliga är ideologiskt: 
Avslutande reflektioner om klass, 
surrogatmoderskap och reproduk-
tiva val

Som både Jaga storken och Moscow baby il-
lustrerar bygger den transnationella sur-
rogatmarknaden både på de tilltänka för-
äldrarnas förmåga att betala för processen 
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och deras beslut att faktiskt göra det. När 
ett kontrakt ingåtts får de därmed möjlig-
het att fatta en mängd beslut som direkt 
påverkar surrogatmoderns reproduktiva 
hälsa och autonomi. Hur surrogatmöd-
rarna själva upplever surrogatprocessen 
hör vi mycket sällan i den offentliga de-
batten. Även om deras röster då och då 
hörs i reportage är det långt vanligare i 
debatten som helhet är att andra talar för 
dem: antingen som exploaterade och 
skyddsbehövande eller som rationella ak-
törer som bör anförtros att fatta egna be-
slut om huruvida de vill bära barn åt an-
dra eller inte (se Gunnarsson Payne 2018).

Diskrepansen mellan det ökande anta-
let personliga narrativ om surrogatresor 
från (de tilltänkta) föräldrarnas perspektiv 
som cirkulerar i offentligheten och de 
sparsmakade exempel på surrogatmödrar-
nas reflektioner reproducerar dessutom 
den globala surrogatmarknadens inbyggda 
klassojämlikhet och gör det enklare att 
avfärda berättelser om exploatering som 
undantag eller extremfall. På så sätt upp-
rätthålls föreställningen om den fritt väl-
jande surrogatmodern, som är lika central 
för normaliseringen som föreställningen 
om de tilltänkta föräldrarnas nödtvång. I 
samtidens debatter bygger nämligen sur-
rogatmoderskapets etiska ekvation bygger 
på två grundprinciper: dels principen om 
de tilltänkta föräldrarnas oförmåga inte 
bara att få barn på annat sätt utan också 
omöjligheten för dem att på grund av sin 
starka barnlängtan välja bort barn, och 
dels den om surrogat surrogatmödrarnas 
reproduktiva autonomi och självbestäm-
mande – (deras möjlighet att fatta beslut 
om den egna kroppen). Surrogatmoder-
skapets etiska ekvation utifrån rådande 
normer kräver att båda dessa principer ef-
terlevs. Om en av dem fallerar så under-
mineras dess legitimitet omedelbart. 

I den här kontexten är Jaga storken och 
Moscow baby mer än ”bara” två berättelser. 
De måste nämligen också ses som pro-
dukter av det transnationella reproscape i 
vilket surrogatindustrin ingår – utan detta 
redan existerande komplex av f löden (av 
teknologier, kroppsdelar och -substanser, 
pengar, bilder och idéer) skulle deras resor 
aldrig ha ägt rum, i alla fall på de sätt som 
nu beskrivs i böckerna. Att författarna se-
dan delger sina berättelser i bokform, me-
dier och marknadsföringssammanhang 
bidrar sedan till att ge ytterligare ideolo-
giskt bränsle till de röster i debatten som 
ser kommersiellt surrogatmoderskap som 
lösning på heteronormativa familjenormer 
och diskriminerande lagstiftning – en lös-
ning som dock endast är förbehållen de 
ekonomiskt privilegierade. 

De viktiga insikter vi får av huvudper-
sonernas erfarenheter av att stängas ute 
från fertilitetsvård, av lidande och exklu-
derande heteronormativitet bör vi ta lär-
dom av. Att mot bakgrund av min kritik 
enkelt avfärda de teknologier som idag 
gör ”gränslös reproduktion” möjlig vore 
ett logiskt felslut. Det finns ingenting 
inneboende ojämlikt i dessa teknologier. 
Men för att åstadkomma en situation där 
de kan användas för att nå mer ambitiösa 
mål om jämlik reproduktion måste de 
grundläggande ojämlikheter som skapar 
så radikalt olika förutsättningar för män-
niskors reproduktiva val i samtidens glo-
bala reproduktionslandskap både synlig-
göras och bekämpas. En ny etisk ekvation 
behöver formuleras, en där valfrihet byts 
ut mot jämlikhet och reproduktiva rättig-
heter varken kan eller behöver köpas för 
pengar eller avtalas bort mot betalning.
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Summary

Class and (Un)Free Choices in the Contemporary 
Global Reproscape

(Klass och (o)fria val i samtidens globala reproduk-
tionslandskap 
Litterära representationer av transnationellt surro-
gatmoderskap)

The number of Swedish children conceived through 
commercial surrogacy abroad are increasing and 
the media debate on surrogacy is heated. In the 
wake of this, the Swedish public sphere is being 
filled with personal narratives of individuals trav-
elling abroad with the purpose of having a child 
through surrogacy. This article analyses two books 
written by parents through surrogacy: Jaga storken 
(Hunt the stork) and Moscow baby, with a particular 
interest in how these two narratives describe and 
justify the stark class inequalities between in-
tended parents and surrogate mothers. This kind 
of personal stories contribute to the normalisation 
of surrogacy through representing intended par-
ents as ”having no choice” and the surrogate moth-
ers as ”choosing subjects”. Thus, they play a crucial 
ideological function in the ongoing debate on sur-
rogacy.   

Keywords: Surrogacy, reproductive travelling, infer-
tility industry, class, stratified reproduction
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