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SAMMANFATTNING 

Den här studien undersöker med hjälp av diskurspsykologiska verktyg hur 

samspelet mellan klass, respektabilitet och känslor konstrueras i ett diskursivt 

sammanhang. Det diskursiva sammanhanget behandlar kategorin prekariatet. 

Mot bakgrund av Guy Standings teori om prekariatet som en klass i vardande 

tillsammans med ett nyanserat och kulturellt förhållningssätt till klass 

undersöks hur prekariatets medlemmar konstruerar klass och sina identiteter 

genom rättfärdigande presentationer av anständighet och känslor. Genom att 

konceptualisera klass som något som konstrueras i diskursiva sammanhang så 

argumenterar jag för att det diskurspsykologiska angreppssättet kan bidra till 

nya insikter för att nå en djupare förståelse av social klass i allmänhet och 

prekariatet och dess medlemmar i synnerhet. Resultatet av analysen visar att 

konstruktioner av den prekära identiteten och livsstilen i prekariatet känne-

tecknas genom uttalanden om otrygga anställningsvillkor och otrygga 

livsbetingelser.  
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KAPITEL 1 – Inledning 

1.1 Bakgrund 

Så länge som det har funnits lönearbete, har det också funnits otrygga och bekymmer-

samma arbetskontrakt. Dessa har i tidigare forskning och teoribildning gått under 

benämningen prekärt arbete (eng: precarious work), vilket innebär en anställning som är osäker, 

flexibel, oförutsägbar och riskfylld från arbetstagarens perspektiv (Kalleberg 2009; Matos 

2013; Arnold & Bongiovi 2013). Klassiska sociologer som Marx, Weber och Durkheim 

försökte under 1800-talet förklara de sociala, moraliska och kulturella effekterna av prekära 

livsförhållanden i relation till ett snabbt förändrande samhälle med bakgrund av den 

ekonomiska marknaden (Webster m.fl. 2008:2-3). Det är numera välkänt att globaliserings-

effekter och teknologins framsteg tillsammans med konkurrenskraften mellan företag har 

medfört anpassade förändringar av anställningsformer på arbetsmarknaden i utvecklade 

länder. Den huvudsakliga förändringen har skett från stabila och trygga arbetskontrakt till 

mer osäkra, kortvariga och flexibla i takt med marknadens efterfrågan och behov (Webster 

m.fl. 2009; Arnold & Bongiovi 2013; Standing 2013; Munk 2013; Matos 2013). Bourdieu 

(1998) har förklarat precarité som ett av de större problemen för den moderna tiden och 

Beck (2000) beskrev en ny politisk-ekonomisk osäkerhet i ”risksamhället”. Denna studie 

har sin bakgrund i dessa förändringar. 

Arbetsrelationer är starkt sammanknutna till sociala klasser. I den nuvarande 

nyliberala eran med rötter tillbaks till 1970-talet har akademisk diskurs och stratifiering över 

social klass i relation till socioekonomisk arbetsstatus och kulturellt kapital genomgått en 

renässans och utvecklats vidare. I den hittills största undersökningen av social klass i 

Storbritannien delas samhället upp i sju klasser baserat på egendom, sysselsättning och 

arbetsstatus (Savage m.fl. 2013). Klassen som räknas ligga på botten i denna studie har 

kommit att kallas ”prekariatet” på grund av dess varierande och osäkra inkomster, vilket 

även är namnet på ekonomiprofessor Guy Standings bok Prekariatet – den nya farliga klassen, 

som utgavs i Storbritannien 2011 med svensk översättning 2013.  

Klasstermen “prekariat” är en sammansättning av ordet ”prekär” (mycket bekym-

mersam) och det marxistiska begreppet ”proletariat” som står för arbetarklassen. Standing 

(2013) beskriver prekariatet som en ny, framväxande och farlig samhällsklass i vardande. 

Klassens medlemmar går att finna överallt i de redan befintliga sociala klasserna eftersom 

deras villkor kännetecknas av dåliga och kortvariga arbetskontrakt vilket för människorna i 

prekariatet medför en kronisk osäkerhet och oro för framtiden. Idéerna om olika 
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yrkesstatus, eller uppdelningen mellan lönearbetare och tjänstemän faller, enligt Standing 

(2013:19), samman när det gäller prekariatet. Det snabbt växande och globala prekariatet är, 

enligt Standing (2013), en följd av 70- och 80- talets strukturellt omdanande nyliberala 

marknadsprinciper, vilka bygger på tesen att göra arbetsmarknaden mer flexibel, 

tillsammans med principen att maximera konkurrensen på arbetsmarknaden. Resultatet 

tycks vara en ny global samhällsklass, som uppskattningsvis består av en fjärdedel av den 

vuxna befolkningen utan större förankring på arbetsmarknaden (Standing 2013:42).  

Diskursen i Sverige runt prekariserade arbetsförhållanden har pågått i politiken under 

en lång tid men är kanske särskilt aktuell i år, med ett stundande EU-val och ett kommande 

riksdagsval. De stora tidningarna skriver nästan dagligen om jobbfrågan och i valet till 

Europaparlamentet har jobbfrågan ansetts en av de viktigaste (Rosén 2014). Arbetslösheten 

i första kvartalet 2014 låg på 8.6 % enligt Statistiska centralbyrån (2014), vilket motsvarar 

437 000 människor utan arbete i åldrarna mellan 15-74 år. Även visstidsanställningar har 

fått ett särskilt fokus eftersom Sverige riskerar att dras inför EU-domstolen för att inte ha 

åtgärdat de svenska reglerna som gör det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra 

(TCO 2014).  

I denna studie har jag valt att undersöka prekariatet och människor i den prekära 

livstillvaron vidare på ett nytt sätt, nämligen genom en språknära diskurspsykologisk analys. 

Klassdiskursen i sig har så vitt jag känner till bara analyserats vid ett tidigare tillfälle med ett 

diskurspsykologiskt angreppssätt (se Scharff 2008). Vad denna studie bidrar till är således 

en utökning av den vetenskapliga diskursen om klass i allmänhet så väl som nya insikter om 

prekariatet och dess medlemmar i synnerhet. Mot bakgrund av ett kulturellt förhållningssätt 

gentemot klass undersöker jag hur klass konstrueras i diskursiva sammanhang där 

utgångsläget är att tala om anställningsrelationer och effekterna av dessa i relation till 

kategorin prekariatet. Med hjälp av verktyg från diskurspsykologi och etnometodologi tittar 

jag på vilka retoriska funktioner språket har, både i samtalet om prekariatet i allmänhet men 

även den prekära tillvaron i synnerhet.  

1.2 Syfte 

Med hjälp av diskurspsykologiska verktyg syftar studien till att undersöka hur klass 

konstrueras i ett sammanhang av hur individer ur prekariatet framställer sin identitet. 

Studien syftar även till att undersöka hur den prekära identiteten konstrueras genom 

framställningar av respektabilitet och känslor. 
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1.3 Frågeställningar 

Hur konstrueras klass i ett sammanhang där det talas om medlemmar av prekariatet?  

Hur konstrueras klass av medlemmarna av prekariatet? 

Hur konstruerar individer från prekariatet sin identitet, sett genom framställningar av 

respektabilitet och känslor?  

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel redogör jag för i det andra kapitlet vad prekariatet är, enligt 

Standing, samt hur kritiker ser på klassens status och funktion för vidare analys. Jag tar i det 

tredje kapitlet upp hur teorier om klass har gjorts samt några moderna klassanalyser 

tillsammans med den presentation av det kulturella förhållningssättet om klass som min 

analys i stora delar kommer utgå ifrån. I det fjärde kapitlet redogör jag för diskurspsykologi 

som teori och metod samt presenterar de analysverktyg som ligger till grund för analysen. 

Det femte kapitlet tar upp studiens tillvägagångssätt. Jag ger en kort presentation av det 

empiriska materialet och dess begränsningar samt hur materialet kodats och analyserats. I 

det sjätte kapitlet presenterar jag studiens resultat i tre delar där det första handlar om 

konstruktionen av klass genom att tala om prekariatet som kollektiv enhet medan de två 

senare delarna handlar om konstruktioner av den prekära identitetens livsvillkor, 

representerad genom framställningar av anständighet och känslor. Det sista och sjunde 

kapitlet sammanfattar och diskuterar resultatets viktigaste slutsatser i relation till studiens 

syfte och genomförande i sin helhet.  Jag avslutar med att presentera förslag på vidare 

forskning inom ämnet.   
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KAPITEL 2 – Tidigare forskning om prekariatet 

Kapitlet beskriver Standings prekariat tillsammans med några av dess kritiker. Jag 

presenterar även kort hur jag kommer att se på prekariatet i analysen.  

För att få en bättre förståelse för prekariatet ska jag först redogöra för i korta drag 

vad Standing har att säga i sin bok om vad prekariatet är för något, därefter följer i detta 

avsnitt några kritikers bidrag till diskursen.  

Standing (2013; jfr även Runciman 1990) bygger, i enlighet med moderna klassana-

lyser, upp ett klasschema i sju klasser1. Det är den understa klassen, längst ner i 

klasshierarkin, som Standing benämner prekariatet. Men detta är bara ett av två sätt att 

definiera prekariatet. Den första definitionen bygger likt de flesta operationaliseringar och 

mätningar i klass och status i nutida sociologisk forskning, utifrån Webers stratifiering, på 

rent socioekonomiska termer och arbetsstatus. I dessa termer blir det klart att man 

antingen ingår eller inte i klassen prekariatet utifrån produktionens sociala relationer och en 

persons position i arbetsprocessen (Weber 1983:210f). Prekariatet som först användes av 

franska sociologer på 80-talet, kan ses som en sammansättning av adjektivet prekär (mycket 

bekymmersam) och benämningen för Karl Marx arbetarklass proletariatet (Standing 2013: 

18-19). 

Vad kännetecknar då prekariatet? ”Ett sätt att se på prekariatet kan vara att titta på 

hur människor hamnar i otrygga arbetsformer som knappast lär hjälpa dem skapa sig en 

önskvärd identitet eller en önskvärd karriär”, skriver Standing (2013:31). Om 

deltidsanställningar, visstidsarbeten och projektanställningar och liknande anställningsvill-

kor tidigare har setts som en möjlighet för avancemang i ett företag, eller ett steg i en 

karriär mot högre befattningar, så menar Standing (2013:29) att det nu är ett uttryck för en 

marknadsrelaterad otrygghet. Som konsekvens av att många människor drabbas av 

ekonomisk otrygghet någon gång i livet, bildas samtidigt en osäkerhet, vilket är det som är 

kärnan i prekariatet. Samtidigt vore det ”… fel att likställa prekariatet med fattigarbetare 

                                                
1Savage m.fl.  (2013)  har analyserat data från den största klassanalysen hittills gjord i Storbritannien med 161,400 webb-

respondenter, vilket motsvarar en nationell representation av befolkningen. De kom fram till att landet kan stratifieras 

efter sju klasser med en ”elit” i toppen, som separerar dem från medelklassen i fråga om rikedom. Under elitklassen 

återfinns en tjänstemannaklass med tekniska experter (jfr ”Proficianer”) så väl som en ”nyrik” klass (jfr 

Serviceklass/”salariat”). I den lägre stående rangordningen finner vi den allt mer åldrande arbetarklassen (jfr Proletariat) 

samt under den prekariatet (jfr Standing 2013.s 18 och Runciman 1990). 
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eller bara med otrygga anställningsformer i allmänhet, även om det finns kopplingar till 

dessa dimensioner” (Ibid: 21). 

Osäkerheten handlar inte bara om huruvida det går att betala hyran, eller köpa mat, 

utan även framtidens livsmöjligheter och företaganden, som exempelvis att ta ett banklån, 

vilket en människa kan behöva för att känna trygghet och säkerhet i sin livssituation med 

förvissning om att kunna betala tillbaka. Standing menar att osäkerheten är politiskt 

konstruerad, i takt med arbetsmarknaden och nyliberalismens krav på konkurrens mellan 

individer (Ibid: 41).  

Prekära arbetsförhållanden har gjort prekariatet rotlöst, men rotlöst på flera sätt. 

Saknar en människa trygghet, saknar den också livsnödvändig grund att stå på för att kunna 

utvecklas vidare. ”Hos prekariatet finns en känsla av att man befinner sig i en diffus, 

instabil internationell gemenskap av människor som kämpar, oftast förgäves, för att skaffa 

sig en yrkesidentitet i sitt arbetsliv” (Ibid: 40).  

Standing betonar att prekariatet ännu inte utvecklats till en klass, eftersom klass-

medlemmarna inte skulle identifiera sig med en prekariserad tillvaro (Ibid: 40). Men också 

för att det råder inbördes krig inom de olika kategorierna där grupperna tävlar om platserna 

i välfärdsköerna, vilket skapar konflikter och spänningar som hindrar dem att se att det är 

den sociala och ekonomiska strukturen som är orsaken till deras utsatthet (Ibid: 43). 

Vad som gör att Standing kallar prekariatet för en klass i vardande har att göra med 

att den prekära livssituationen delas av grupper med människor som vanligtvis ställs emot 

varandra i socioekonomiska termer och därför inte förenats i någon gemensam kamp. Det 

kan gälla migranter, akademiker, ungdomar eller kriminella. Det som förenar dem är inte 

nivån på lönen, eller ens avsaknaden av lön, eftersom det kan variera väldigt mycket 

individer emellan.  

 

Den tonåring som hänger på internet-caféer och försörjer sig på tillfälliga småjobb har inte 

mycket gemensamt med invandraren som tänjer sig till bristningsgränsen för att överleva, 

febrigt kontaktsökande och med konstant oro för polisen. Ingen av dessa påminner om den 

ensamstående mamman som våndas över hur hon ska skaffa pengar till mat för nästkom-

mande vecka eller 60-plussaren som tar ströjobb för att kunna betala sina sjukhusräkningar. 

(Standing 2013: 27)  

 

Utdraget visar att prekariatet är långt ifrån en homogen kategori människor. Det 

gemensamma är att de alla saknar socialt skyddsnät att falla tillbaka på i tider av kris. För 

det andra saknar prekariatet det som i klasstermer har varit en viktig komponent, nämligen 
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tillit till staten eller kapitalet. Det finns inte den bakomliggande och oskrivna 

överenskommelse som legat till grund för välfärdssamhällets framväxt, vilket gav trygghet i 

utbyte mot lydnad. Få tillitsfulla relationer, i synnerhet i arbetet, leder enligt Standing 

(2013:39) till förvirring, vilket gör att tilliten och identiteten blir flyktig och ömtålig.  

Det finns dock de som tycker sig passa in på flexibel marknad, som inte ser sin 

tillvaro som direkt prekär i negativ bemärkelse. Friheten i att kunna hoppa från arbetsplats 

till arbetsplats om man inte skulle trivas, säga upp sig omgående när arbetet inte är 

inspirerande eller också flexibiliteten i att kunna arbeta hemifrån. En del ungdomar ser 

också på fasa över hur deras föräldrar kunnat ägna sig åt ett och samma yrke under hela sitt 

arbetsliv och därtill vara nöjda med sin livssituation (Standing 2013:25).  

Hur ett klassmedvetande ska skapas i ett samhälle där ojämlikheten ökar och 

samtidigt individualismen predikas frågar sig Loïc Waquant, som är en av de som är kritiska 

till prekariatets definition som en klass. I boken Urban outcasts (2008) argumenterar han för 

att prekariatet inte kan bli en permanent underklass utan ses snarare som en sektion av det 

gamla proletariatet. Underklassen prekariatet kan omöjligt bildas eftersom de 

marginaliserade - den växande skara människor som lever ”on the edge” - har så pass 

spridda intressen och olikartade prekära levnadsförhållanden, fragmenterade efter klass, 

kön och etnicitet (Waquant 2008).  

Michael Hardt och Antonio Negri beskriver prekariatet som potentiellt revolutionär i 

takt med marknadens skiften. Men skiftet signalerar inte att arbetarklassrörelsens kamp är 

över, eller ens arbetarklassens undergång, snarare en mer mångsidig sida av proletariatet 

som utvecklat nya sidor av kampen (Hardt, Negri 2011).  

Sociologen Ronaldo Munk har gjort en noggrann begreppsanalys av prekariat som 

klasstatus där han kontextualiserar och jämför det ”prekariserade proletariatet” med 60- 

och 70-talets marginaliseringsdebatt och 80-talets sociala exkluderingsproblematik i den 

informella sektorn. I sin artikel argumenterar han för att prekariatet är nästintill enbart ett 

nordeuropeiskt fenomen eftersom i den globala södern har man i alla tider arbetat 

prekariserat. I hans analys av begreppet, finner han stöd för att prekariatet som vardande 

global klass är missvisande eftersom diskussionens teoretiska ram förhåller sig till 

västerländska, välfärdsstatssamhällen och exkluderar övriga samhällen i världen. I bästa fall, 

enligt Munk, fungerar konceptet prekariatet som förklaring till en särskild fas i Europas 

post-fordistiska arbetarklasshistoria (Munk 2013). Men eftersom prekariatet redan ryms i 

marxistisk klassanalys så bidrar konceptet föga till ny kunskap, enligt Munk. Det vill säga att 

Munk likställer prekariatet som en undersektion (en fraktion) av proletariatet, vilket Marx i 
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Kapitalet kallade ”trasproleratiatet” (eng. lumpenproletariat). Till dessa tillhörde alla möjliga 

lösdrivare - som exempelvis vagabonder, svindlare, ficktjuvar, uteliggare eller hallickar – 

som antingen stod utanför samhällets arbetsmarknad eller försörjde sig på alternativa sätt 

(Marx, 1969: 567-570).  

Det jag har valt att fokusera på i denna studie är ett annat sätt att se på det möjliga 

prekariatet, än just i statiska former, nämligen det Standing förmedlar genom följande 

utdrag:  

 

Ett annat sätt att se på prekariatet kan vara i termer av en process, hur det går till när 

människor prekariseras… Att bli prekariserad är att utsättas för påfrestningar och erfarenhet-

er som leder till en prekariattillvaro, ett liv i stunden, utan en trygg identitet eller den känsla 

av utveckling som uppnås genom arbete och livsstil. (Standing 2013: 31)  

 

Det är genom att titta på olika utdrag av hur en prekariattillvaro konstrueras som min 

analys har sin bakgrund. Jag kommer visa utdrag av olika former av påfrestningar och 

erfarenheter utifrån en prekariattillvaro för att visa hur den prekära identiteten konstrueras. 
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KAPITEL 3 – Teoribildning om klass 

I detta kapitel tar jag upp några teorier i studiet av klass för att visa hur man tidigare 

analyserat klass tillsammans med det kulturella förhållningssättet om klass min analys har 

grundat sig på.  

Hur prekariatet kom att kallas en klass i vardande, har att göra med en lång tradition 

av klassdiskurs. I detta kapitel tar jag upp klassanalysernas giganter som prekariatet kommit 

att stå på för att sedan ta upp kritik av själva tänkesättet om klass och en mer 

processinriktad syn på klass, vilken jag kommer använda mig av i analysen. Syftet att 

redogöra för samhällsklasser är att vi genom en klassanalys bättre kan förstå i vilken 

kontext Standings prekariat dök upp i, samt att det är: ”… oundgängligt om man vill 

försöka analysera sambandet mellan mer långsiktiga samhälleliga skeenden och grupper av 

individers handlingar och tänkesätt” (Ahrne, Ekerwald & Leiulfsrud, 1995: 11). Vad som 

nedan kommer redogöras för är strategiskt utvalda utdrag ur större teoretiska verk 

anpassade efter mitt syfte. Jag vill uppmärksamma att presentationen därför inte kommer 

vara teoretiskt fullständig.  

I klassiska analyser av samhällsklasser har Karl Marx (1818-1883) haft störst 

historiskt inflytande. Marx klassindelning bygger på ett konfliktperspektiv där en 

samhällsklass alltid står i socioekonomisk relation till en annan klass. Konceptet klass står alltid 

i en antagonistisk ställning till en annan klass som bygger på den socioekonomiska klyftan 

mellan klasserna. Annorlunda uttryckt är klass som koncept, enligt Marx, en kamp mellan 

de praktiker som producerar och reproducerar relationerna mellan klasserna. I hans arbete 

Det kommunistiska manifestet tillsammans med Friedrich Engels (1820-1895), delas två 

huvudsakliga klasser upp i det de kallar bourgeoisie (borgarklass) och proletariat 

(arbetarklass). Bourgeoisie är enligt Marx kapitalägarna som äger produktionsmedlen och 

hyr in arbetskraft till att öka produktionen. Proletariatet säljer sin arbetskraft på marknaden 

och producerar mervärde åt kapitalisterna (Marx & Engels 2003: 124f).  

Max Webers (1864-1920) klasschema bygger likt Marx på en analys av kapitalismen. 

Men till skillnad från Marx spelar även möjligheten till politisk makt och social status 

viktiga komponenter för att urskilja och styra klassindelningen. Det är med andra ord inte 

bara de socioekonomiska positionerna till varandra som definierar klasstillhörigheten, som 

Marx anser, istället radar Weber upp tre ytterligare komponenter som bestämmer 

klasstillhörigheten: materiell försörjning, yttre social ställning och inre liv. Det inre liv som 

Weber syftar till handlar om förmågan att kontrollera sina materiella tillgångar, egendom 

och förtjänster från marknaden tillsammans med prestationsförmåga (Boglind, Eliaeson & 
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Månson, 2003, kap. 3; Weber 1983:210f). Weber lägger vikt vid att klasstillhörigheten är 

föränderlig, till skillnad från Marx, och beroende av entreprenörsanda i relation till ens yttre 

sociala ställning och status man har i samhället. Tyngdpunkten för Weber ligger i att 

klasskillnaderna avgörs av vilka resurser och livschanser man har (Weber 1983:212ff).   

 Pierre Bourdieu (1930-2002) bidrar till studiet av social klass från ett ytterligare 

håll. I tillägg till de sociala och ekonomiska komponenterna som Marx och Weber tar upp, 

lägger Bourdieu även till kulturella och symboliska komponenter för att differentiera klass. 

Dessa komponenter (de sociala, ekonomiska, kulturella- och symboliska) kallar Bourdieu 

för kapital. Bourdieus kapital (1993:250f, 272f) bygger på varaktiga men på samma gång 

föränderliga dispositioner som tillsammans bildar en samling värden i det han kallar habitus. 

Habitus är ett samlingsbegrepp som inbegriper sammanvägningen av de fyra kapitalen, dess 

egenskaper och positioner inom produktionsförhållanden (Ibid:258, 298f). Social klass 

definieras enligt Bourdieu av ”strukturen hos relationerna mellan alla relevanta egenskaper” 

(Bourdieu 1993:258). Egenskaperna (ex. kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning etc.) av de 

fyra kapitalen genererar en uppfattning av en individs anseende, makt och socioekonomiska 

position som en individ använder sig av för att bedöma, uppfatta och handla med i det 

sociala rummet (Ibid:263f).  

Människor uppfattar sig själva och andra efter de fyra metaforerna av kapital, enligt 

Bourdieu. Men det är viktigt att komma ihåg att kapitalen är metaforer, och inte en 

beskrivning av empiriska positioner gentemot andra. Bourdieus teoriramverk användas för 

att både analysera de stora abstrakta strukturerna men även de mindre mikroperspektiven i 

det vardagliga livet. Även om det ekonomiska kapitalet har en dominant roll över de andra 

kapitalen (Ibid: 272f), används Bourdieus teori om habitus för att uttala sig om andra 

värden än de rent ekonomiska, nämligen värden inom de kulturella, sociala- och symboliska 

kapitalen vilka också kan bytas på en ”marknad” (Ibid:270). På detta sätt skapas 

möjligheten att analysera andra typer av kategoriseringar av värden än just konstruktioner 

av socioekonomisk status i samhället som till exempel kampen av en viss åtråvärd livsstil 

eller smak (Ibid:282ff, 298ff).  

Delvis, menar Bourdieu (1993:263ff), så reproduceras habitus hos en aktör genom 

historien, av kulturellt, socialt- och ekonomiskt kapital genom arv och delvis produceras 

även en fastare eller stabilare grund för varje disposition genom att verifiera och möta 

liknande dispositioner i samhället som kan bekräfta den andres position (Ibid: 286ff, 300). En 

individs habitus tenderar att föra in en aktör i situationer som kan verifiera de val och 

positioner individen tidigare varit med om, samtidigt som individen undviker situationer 
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som skulle ifrågasätta individens habitus. Bourdieu (1993:300ff) menar på så sätt att habitus 

är ett slags utgångsläge för de val och företaganden en individ gör i livet, vilket liknar de 

livschanser som Weber (1983:212ff) talar om.  

Den amerikanska sociologen Erik Ohlin Wright (2000) är en av många som på 

senare tid utvecklat marxismen. I sina jämförelser mellan Marx och Webers klassindelning-

ar har han problematiserat och dechiffrerat en klass mellan arbetarklassen och 

borgarklassen. Den består av inte bara en utan flera kategorier med människor som inte 

med nödvändighet står som kapitalägare, utan som säljer sin arbetskraft på marknaden, 

men som ändå närmar sig kapitalägarna i relation till sin sociala ställning och status. Det 

kan vara arbetspositioner som högavlönade eller expertispersonal inom ett företag, olika 

utbildningsnivåer eller organiserade tillgångar. I marxistisk terminologi kan dessa kategorier 

av människor både exploatera och bli exploaterade i förhållande till kapitalägaren (Wright, 

2000 kap.1). Wright kallar dessa mellanpositioner för ”motsägelsefulla klasspositioner” 

(Wright 1978: 87ff).  

Erikson och Goldthorpe menar att det är de ekonomiska resurserna som bör 

användas som kriterier för att definiera klasser (Goldthorpe 1987). För att undersöka och 

stratifiera ett samhälles klassituationer tar de hjälp av att skilja mellan vilka arbetsförhållan-

den som organiserar arbete (Erikson & Goldthorpe 1993:37). Dessa förhållanden har att 

göra med vilka positioner som finns tillgängliga på arbetsmarknaden (marknadspositioner) 

och positioner i förhållande till vilken auktoritet (kontroll) som utövas på arbetsplatsen 

(arbetspositioner) (Lockwood 1993). De kommer fram till att det finns tre grundläggande 

klasser i avancerade kapitalistsamhällen utifrån dessa positioner: de som anställer, de 

anställda och de självanställda. Klassindelningen har på så vis ansetts tredelad under stora 

delar av tiden efter andra världskriget, enligt både Wright (2000 kap.1) och Erikson och 

Goldthorpe (Erikson & Goldthorpe 1993), och utgör fortfarande den gängse synen på 

klassindelning i vardaglig klassdiskurs det vill säga: arbetar-, medel- och överklass.   

Det enklaste mest grundläggande klasschemat över ett modernt samhälle kan enligt 

nutida forskning av Erikson och Goldthorpe sägas bestå av minst fem grundläggande 

klasser. Stora egendomsägare (elit), borgare (små-bourgeoisie), en serviceklass (salariat), 

självanställda och arbetarklassen (proletariat). Erikson och Goldthorpe argumenterar, 

emellertid, för att ytterligare distinktioner är nödvändiga, där de skiljer på hög- och 

lågavlönade serviceklasser, utbildade och icke-utbildade arbetarklasser, bönder och så 

vidare. Även om dessa mindre klassindelningar har blivit accepterade bland klassanalytiker, 

så ställer ändå Runciman frågan: ”Hur många (ekonomiska) klasser finns det?” (Runciman 
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1990) även om Erikson och Goldthorpe inte oväntat svarar: ”så många som det visar sig 

empiriskt nödvändigt för att tillmötesgå det analytiska syftet” (Erikson & Goldthorpe 

1993:46 egen översättning).  

Det är långt ifrån alla som menar att klass över huvud taget är ett lämpligt verktyg 

för att förstå ett samhälles socioekonomiska grupperingar och kollektiva tillhörigheter. Till 

exempel skrev sociologerna Jan Palunski och Malcom Walter i sin bok The death of class att 

klasskonceptet är ett historiskt grepp som inte längre bör användas, som anledning av att 

de utvecklade samhällen (i framförallt västvärlden) transformerats till individualistiska 

postmoderna stater vars medborgare inte längre identifierar sig med kollektiva identiteter 

som klass (Palunski & Walter 1996; se även Beck 2000).   

Danny Dorling följer det postmoderna spåret och menar att vi reproducerar klass 

utifrån inte bara vår socioekonomiska position utan även hur vi väljer att prata med 

varandra, vilken musik vi lyssnar på eller andra vardagliga klassificeringar. Reproduktionen 

sker på både avsiktliga och mindre avsiktliga vis, som överensstämmer med hur vi bedömer 

varandra i vardagen och kan tydas in på ett habituslikt vis (Dorling 2014).  

Sociologen Beverly Skeggs, som min analys till stor del kommer grunda sig på, ser 

den ekonomiska indelningen av sociala klasskategorier som arbetar- och medelklass som 

alldeles för simpla för att analysera klass (2002). Att se sociala klasser som en position hellre 

än en process negligerar de mångsidiga fördelar en mer kulturell infallsvinkel har i 

förståelsen av samhällets olika sociala skikt. Med Bourdieus sociala teori om de fyra 

kapitalen som bakgrund, argumenterar Skeggs för att vi utbyter och konstruerar även 

moraliska, kulturella och symboliska värderingar i olika sociala sammanhang mellan 

varandra, vilka sammantaget skapar och även reproducerar klass. För att undersöka och 

förklara den symboliskdynamiska processen tar Skeggs hjälp av fyra koncept: markörer, 

värderande, utbyte och perspektiv (Skeggs 2004).  

Markörer är en process där vi tilldelar eller ”markerar” karaktäristika på olika 

kroppar. Klassmarkörer är tätt sammanknutna med andra markörer som etnicitet, kön och 

sexualitet. Värderande är en process som handlar om hur vi värderar de olika markörerna 

samt hur de blir institutionaliserade. Skeggs betonar att det även handlar om moraliskt och 

kulturellt värde som utbytes och kritiserar Bourdieu för att intresserat sig för kall rationell 

utbyteshandel, när människor även kan ha användning för och finna utbytet värdefullt i sig. 

Klass konstrueras även igenom det Skeggs kallar perspektiv. Perspektivet bygger på kunskap 

om klass som markerar vilken klasstillhörighet man är medlem av. Det innebär att särskilda 

former av perspektiv är mer intressant att representera än andra. Men perspektiven är 
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emellertid inte alltid explicit representerade som klass, utan snarare förmedlade i 

metaforerna av kapital; som exempelvis kulturellt eller ekonomiskt (Skeggs 2004).  

Sammanfattningsvis har klassanalyser typiskt sett som uppgift att deskriptivt 

förklara hur samhällets sociala divisioner verkar med särskild fokusering på arbetsförhål-

landen och egendom. Ett naturligt syfte med klassanalyser har med andra ord varit att 

identifiera relationerna mellan distributionen av resurser i ett samhälle med dess 

arbetsmarknadspolitik, eftersom det är ofta dessa relationer som avgör och genererar 

livsmöjligheterna (jfr Weber 1983:210f och Bourdieu 1993:297f) i ett samhälle (Scott 2002: 

27). I moderna klassdefinitioner talas det idag inom samhällsvetenskapen om 

anställningsrelationer, definitioner utifrån status och olika typer av kommunitära 

definitioner av klass (Svallfors 2004: 19ff). Men som vi sett exempel på hänger sig en del 

postmoderna kommentatorer till att klass är ett utdött sätt att tänka och mäta sociala skikt. 

Denna studie kommer ta utgångspunkt och bygga på det arbete Skeggs utfört, vilket 

inkluderar idén om att klass konstrueras med den kulturella infallsvinkeln. Min 

diskurspsykologiska infallsvinkel kommer visa att man konstruerar och reproducerar klass i 

text – vilket fungerar som en dynamisk process av utbyten av värden mellan människor i 

interaktiva sammanhang. Vidare kommer jag titta på hur klass konstrueras i ett 

sammanhang när man talar om och för möjliga medlemmar av prekariatet samt hur dessa 

medlemmar presenterar sin identitet. I nästa kapitel redogör jag för mitt diskurspsykolo-

giska angreppssätt.  
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KAPITEL 4 – Diskurspsykologi 

I de föregående kapitlen blev vi alltså bekanta med tidigare forskning om prekariatet, några 

utvalda teorier om klassanalys, som den verkat historiskt samt några versioner av hur 

teorier om klass kan förstås i dag. Vad jag gör för åtskillnad mellan dessa teorier och den 

teori och metod jag kommer redogöra för i detta kapitel är att de klassteorier jag tog upp, 

tillsammans med Beverly Skeggs sätt att se på klass, ger en bakgrund till det material jag 

analyserat, medan diskurspsykologi som paket av både teori och metod innehåller en 

redogörelse för den teori och metod jag använder mig av för att analysera det empiriska 

materialet. Med andra ord görs ingen skillnad inom diskursiva sammanhang på teori och 

metod  (Winther Jørgensen & Phillips 2002; Wetherell m.fl. 2014).   

Diskursanalys utgår oftast från en kvalitativ ansats som bäst kan beskrivas som 

studiet av samtal och text. Det är ett omdiskuterat och vittomfattande område inom 

akademin som innehåller flera uppsättningar teorier och metoder som undersöker språk 

utifrån olika infallsvinklar (Wetherell m.fl. 2014). För att tillämpa ett mer socialpsykologiskt 

inriktat perspektiv på prekariatet och identitet ledde det mig till att välja en ansats som 

undersöker hur man uttrycker och konstruerar sin identitet. Diskurspsykologisk forskning 

tillhandahåller vägar att förstå meningsskapande processer genom språket som ligger till 

grund för sociala handlingar tillsammans med studiet av språkmönster som skapar och 

representerar sociala relationer, social verklighet, identitet eller kultur (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002; Wetherell m.fl. 2014).  

Det är viktigt för sammanhanget att poängtera att diskurspsykologi inte använder 

diskurs på riktigt samma sätt som den gängse foucauldianska användning som råder inom 

övrig diskursanalys. Med den foucauldianska användningen avses med diskursbegreppet 

något vitt och brett som inbegriper tänkesätt eller talesätt inom olika områden. Den 

diskurspsykologiska användningen av diskurs är mer inriktad på mindre, fragmenterade 

sammanhang där man undersöker vad språket gör eller åstadkommer, det vill säga hur 

språket skapar eller representerar olika sociala fenomen i diskursiv interaktion (Edley 2014; 

Scharff 2008). Mer om denna distinktion av diskursbegreppet redogörs för under rubriken 

tolkningsrepertoar.   

4.1 Teori och metod 

Diskurspsykologi (ibland DP), har anor tillbaks till 80-talet men utvecklades och fick sitt 

fäste som forskningsansats främst på 90-talet (Potter & Wetherell 1987; Winther Jørgensen 

& Phillips 2002; Potter & Wiggins 2007; Edley 2014). Generellt sett, vilket förstås av 
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förledet diskurs, fokuserar diskurspsykologi dels på språket men även, vilket förstås av 

efterledet psykologi, fokuserar diskurspsykologi på en psykologisk presentation genom 

språket. Men, vilket är viktigt att poängtera, diskurspsykologer är inte intresserade av de 

psykologiskt bakomliggande mekanismer som kan vara orsaker till varför något sägs. Istället 

intresserar sig diskurspsykologer för vad språket uttrycker för mentala uttryck. Med andra 

ord är diskurspsykologin icke-kognitivistisk eftersom diskurspsykologer hävdar att det är 

omöjligt att fastställa de bakomliggande orsakerna till varför någon säger något. Språket ses 

alltså inte som en avspegling av kognitiva processer (Winther Jørgensen & Phillips 2002: 

102).  

Diskurspsykologi är inte enbart en språkanalys taget från en kontext som ser till 

språkets uppbyggnad av abstrakta regler, utan diskurspsykologi ser även till kontexten i 

vilket språket skapar mening till det sammanhang som språket verkar i (Wetherell 2007; 

Edley 2014:190).  

Diskurspsykologi bygger på en socialkonstruktionistisk grund och argumenterar för 

att diskurs och språkuttryck inte enbart ska ses som en neutral spegelbild av en social värld, 

utan diskurs ses även som en aktiv del i att skapa konstruktioner av verkligheten (Gill, 

1996:141; Winther Jørgensen & Phillips 2002:96; Edley 2014). Språk ses annorlunda 

uttryckt, enligt DP, som något redan konstruerat och samtidigt konstruerande. Det är 

konstruerat därför att det bygger på befintliga lingvistiska byggstenar som grammatik, 

kategorier, idiom eller repertoarer av ord och så vidare, men också konstruerande eftersom 

språk hela tiden förändras och utvecklas. Diskurs är en produkt av olika konstruerade 

språkanvändningar i sig själv, men inte något som existerar i sig själv före språkanvänd-

ningen (Potter & Wiggins 2007:77).  

Diskurspsykologi är handlingsorienterat, vilket visserligen är uppenbart eftersom 

språkhandlingar som att tala eller skriva just är handlingar men också eftersom 

språkhandlingar försöker beskriva och åstadkomma något mer, enligt DP. När vi talar 

försöker vi ofta åstadkomma något med vad vi säger, som att klaga, rättfärdiga eller bjuda 

in och så vidare. På så sätt är språkhandlingar starkt sammanknutna till att åstadkomma 

något i sig själv. Med andra ord varken behövs eller görs någon skiljelinje mellan ord och 

gärningar, enligt diskurspsykologer (Potter & Wiggins 2007; Edley 2014:192).   

Diskurspsykologisk forskning fokuserar på hur någon pratar inom olika kontexter, på 

vilket sätt någon pratar på skapar mening, samt vilket mentalt uttryck som ges uttryck för 

genom språkhandlingar (se även Pomerantz 1984; Cameron & Kulick 2003). De kan vara 

situerade i mer institutionella omständigheter som i klassrum eller på banken eller också 
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vardagliga omständigheter som runt middagsbordet. Diskurs är inte bara rumsligt 

varierande utan också retoriskt varierande beroende på kontext. Vilket ramverk för 

argument och påståenden vi använder i en viss kontext beror mycket på vem eller vilka 

som ingår i en given situation. Det vill säga att det ofta varierar på vilket sätt vi väljer att 

förklara någonting. Om vi ska förklara exempelvis en sjukdom skiljer sig oftast sätten vi 

förklarar på om det är en läkare på en mottagning till skillnad från vår granne, även om vi 

beskriver samma sak (Potter & Wiggins 2007:77; Scharff 2008). Ofta varierar våra 

beskrivningar efter vad vi anser finnas ”tillgängligt” i ett visst sammanhang. När vi pratar 

tas vissa fakta för givna medan i andra fall behövs en grundligare förklaring för att vi ska 

göra oss förstådda. Ett av målen med DP är att analysera en så kallad normaliseringspro-

cess i språket och visa vilka intressen som finns tillgängliga i olika beskrivningar (Edley 

2014: 190)  

När vi talar ger vi ofta uttryck för attityder eller mentala tillstånd. Det kan vara att 

veta, minnas, känna, uppleva, se, tänka och så vidare. Vad som intresserar en 

diskurspsykolog är inte de inneboende mekanismer eller uppfattningar som kan tänkas ligga 

bakom eller under dessa fenomen som tidigare nämnts, utan snarare undersöker 

diskurspsykologer hur man pratar, konstruerar och representerar dessa fenomen i praktiken 

i specifika kontexter med språket (Wetherell 2007:664; Potter & Wiggins, 2007). Medan 

kognitiva psykologer söker utreda hur en isolerad individ tänker inom och för sig själv, 

sätter diskurspsykologer tänkandet alltid i relation till något eller någon annan, det vill säga 

att individer interagerar. Med det sagt eftertrycker jag ännu en gång att diskurspsykologer 

inte anser sig kunna se bakom språket, eller att vi genom språket kan se hur människor 

tänker. DP intresserar sig för samtal och text som är i rörelse och alltid i dialog med något 

eller någon annan. Orden hämtas från andra genom särskilda sociala kontexter som också 

bär med sig en viss historisk mening (Edley 2014:190). Diskurspsykologer vill visa hur det 

sociala livet är konstruerat och organiserat med hjälp av diskursiv interaktion (Cameron & 

Kulick 2003:119; Wetherell 2007:663).  

En av diskurspsykologins förtjänster är att visa vilka praktiska funktioner språket 

har som uttrycksmedel. Det gäller i synnerhet studiet i hur en människa uttrycker sig om 

den sociala verklighet som människan befinner sig i. Genom språket kan vi förstå hur 

människor konstruerar sin verklighet och vilken disposition han eller hon är i gentemot 

omvärlden.  Med det menas att DP tillskriver människor en viss agens (eng. ”agency”, på 

liknande sätt som förklarats med diskurspsykologins syn på språkhandlingar), vilket innebär 

att DP undersöker hur människor använder språket som resurs för att legitimera ett visst 



Uppsala universitet, Sociologiska institutionen   Den prekära identiteten 

 19 

mentalt tillstånd (Winther Jørgensen & Phillips 2002:109).  På vilket sätt man inom DP 

undersöker komplicerade ämnen som social verklighet, attityder, medvetande eller känslor 

är omstritt och varierande (se t.ex. Potter 1996). Ofta arbetar därför diskurspsykologer efter 

en systematisk översikt över hur kategorier representeras och används i diskursiva 

sammanhang.  

4.1.1 Kategorier 

I mitt arbete har jag valt att vidareutveckla diskussionen av kategorier med inspiration från 

etnometodologin. ”Etno” som betyder folk och ”ologi” som betyder läran av ger oss läran av 

de metoder som folk använder sig av (Potter & Wetherell 1987). Etnometodologin 

introducerades redan som disciplin på 1950-talet och utvecklades främst av Harold 

Garfinkel (1967), som var intresserad av hur människor organiserar den sociala värld de 

lever i. Garfinkel sökte hur människors allmänkunskap kunde utvecklas genom att ordna 

den sociala världen i kategorier (Garfinkel 1967)2. Tanken vidareutvecklades senare i den 

välkända boken Lectrures on Conversation av Sacks (1992) vilken delade in metoden att 

kategorisera samtal och text i två grenar. Den ena av dessa metoder i boken var 

samtalsanalysen (CA), som ser till hur kategorier verkar i meningsbyggnader, och den andra 

är medlemskategorianalysen (MCA) som ser till hur kategorier ”görs” med språket (Stokoe 

2012)3. Min avsikt är att använda mig av medlemskategorier som teoriramverk för att 

enklare kunna skilja och problematisera mellan vilken kategori som någon säger sig tillhöra 

(t.ex. visstidsanställd, ensamstående, student etc.) (Stokoe 2012; se även Kessler & 

McKenna, 1987; Horton-Salway 2004; Scharff 2008; Whitehead 2009; Nikander 2009)4.  

Jag använder mig likt West och Fenstermaker av Zimmermans (1978) beskrivning 

att: ”etnometodologin föreslår att de sociala egenskaperna som verkar objektiva, grundade i 

fakta och situationsbestämda, egentligen är något som åstadkoms eller fullbordas i lokala 

processer” (Zimmerman 1978:11 via West & Fenstermaker 1993: 152 egen översättning).  

Eftersom jag är intresserad av hur människor konstruerar sin identitet, beskriver sin 

sociala verklighet och differentierar klass med språket, är jag också intresserad av, i enlighet 

med diskurspsykologi och medlemskategorianalys, hur människor ”gör” kategorier i 

relation till hur individer konstruerar sin identitet och sin kollektiva tillhörighet, det vill säga 
                                                

2 Se Horton-Salmway 2004 för en analys av b.la kategorier och identitet 

3 Se Stokoe 2012 för en jämförelse mellan CA (samtalsanalys) och MCA (membership categorization analysis) 

4 Se Scharff 2008 för en liknande analys och tillämpning av kategorin klass, Horton-Salway 2004 om kategorin sjukdom, 

Whitehead 2009 el. Edwards 2003 om kategorin ras/etnicitet, Nikander 2009 om kategorin ålder samt Kessler & 

McKenna 1987 för kategorin kön 
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vilken kategori de säger sig tillhöra (Stokoe 2012). Syftet med att undersöka kategorier är 

huvudsakligen att se hur den dynamiska praktiken att uttrycka kategorier ser ut genom 

språket, inte att kategorisera människor i olika fack.    

4.1.2 Identitet  

Precis som diskurspsykologer ser på kategorier som något man gör eller skapar, ser 

diskurspsykologi även på identitet. Identitet ses som en relationell och dynamisk process 

som formas, förhandlas och omformas i takt med social interaktion. Diskurspsykologins 

syn på identitet är som något icke-essentiellt vilket innebär att en identitet inte är något som 

på förhand finns eller något enskilt man kommer fram till längs med vägen i livet. I stället 

ser och förstår diskurspsykologi människors identitet som något flexibelt, multipelt och 

flytande, vilket hela tiden förändras och konstrueras beroende på sammanhang och 

interaktion (Potter & Wetherell 1987; Winther Jørgensen & Phillips 2002:109; Edley 2014). 

Människor har annorlunda uttryckt flera sociala identiteter som är konstruerade i olika 

diskursiva sammanhang (Edley 2014: 195).  

Den diskurspsykologiska identiteten ses följaktligen som splittrad, fragmenterad 

och varierande beroende på hur man positionerar sig i samtal och text. Det betyder dock inte 

att människor ständigt bygger nya identiteter för varje givet sammanhang, utan snarare att 

de tidigare diskursiva sammanhangen hänger kvar men i något förnyad och omvandlad 

form. Därför kan det sägas att identitet är något åtminstone temporärt möjligt men inget 

nödvändigt (Winther Jørgensen & Phillips 2002:109ff).  

4.2 Analysverktyg 

I mitt analysarbete har jag tagit hjälp av i tre analysverktyg, vilka som begrepp är 

interrelaterade till varandra. Dessa har tagits fram och använts inom den kritiska 

diskurspsykologin5. I följande tre underrubriker redogör jag för begreppen ”tolkningsreper-

toar”, ”ideologiska dilemman” och ”subjektspositioner”.  

4.2.1 Tolkningsrepertoar 

Det första begreppet kallas tolkningsrepertoar (eng: interpretative repertoire). Det utvecklades 

av Gilbert och Mulkay (1984) men vidareutvecklades och infördes till socialpsykologin 

senare av Potter och Wetherell i den kända boken Discourse and Social psychology (1987:138). 

                                                
5 För en mer grundlig genomgång av begreppen, se Edley 2014. 
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Vad konceptet bidrar med är ett teoretiskt och flexibelt analysverktyg och angreppssätt till 

studiet av språk (Edley 2014; Scharff 2008; Winther Jørgensen & Phillips 2002).  

Tolkningsrepertoar är ett igenkänningsbart sätt att prata på i en viss kontext; en 

uppsättning argument och beskrivningar som används i ett visst sammanhang; 

beskrivningar och värderingar som är signifikanta i en viss domän. Det kan uttryckas i 

språket som klichéer, metaforer, vissa ordval eller karakteristiska beskrivningar av 

människor eller situationer som ofta används på ett grammatiskt reguljärt sätt (Edley & 

Wetherell 2001:443; Potter & Wiggins 2007; Edley 2014).  

På liknande sätt som tidigare nämnts om språket utgår en tolkningsrepertoar ifrån 

språkets elementära byggstenar, som kommer till användning i allehanda social interaktion. 

Språket hämtas från ord som använts i andra sammanhang, så som exempelvis böcker, där 

vi lånar, citerar eller omformulerar andra tolkningsrepertoarer när vi pratar. Att vi varierar 

varifrån vi lånar ord gör tolkningsrepertoaren flexibel och det är utifrån denna historiska 

kontext diskurspsykologi kan teoretisera över vad som sägs i ett visst sammanhang (Edley 

2014: 198).  

Vad som skiljer tolkningsrepertoar från den allmänna användningen av diskursbe-

greppet kan vara svårt att uttyda och det är inte helt lätt. Diskurs kan ses, i post-

strukturalistiska termer efter Foucault, som en bred praktik som omfattar institutioner och 

så vidare, medan tolkningsrepertoar snävar in sig på mer fragmenterade delar av språkets 

beståndsdelar, mindre enhetligt, vilket möjliggör att tyda språket närmre (Edley 2014:202). 

En väsentlig skillnad mellan den foucauldianska användningen av diskurs och den 

diskurspsykologiska varianten tolkningsrepertoar är att DP också synliggör aktörskapet i 

begreppet. Som tidigare nämnts, så görs ingen åtskillnad mellan ord och gärningar inom 

DP. På så sätt fångas även dimensionen av vad man vill åstadkomma med språket in som 

resurs, hellre än en analys av hur språk används i olika sammanhang (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002:107ff).   

Tolkningsrepertoarer kommer väl till användning i mitt arbete att koda och analy-

sera det empiriska materialet eftersom jag söker språkliga mönster och val i hur man väljer 

att presentera och konstruera sin identitet, klass och de livsvillkor som representerar 

prekariatet. Tolkningsrepertoarerna ger mig fokus på de nära detaljerna i språket.  

4.2.2 Ideologiska dilemman 

Det andra begreppet kallas ideologiska dilemman (eng: ideological dilemmas) och härstammar 

från boken med samma namn skriven av Michael Billig m.fl. (1988). Den tar upp och 



Uppsala universitet, Sociologiska institutionen   Den prekära identiteten 

 22 

beskriver en annan sorts ideologier till skillnad från de traditionella och intellektuella (så 

som marxism) som de kallar ”levda” ideologier (Edley 2014:203). Levda ideologier bygger 

på en sammansättning av trosuppfattningar, värderingar och praktiker av ett visst samhälle. 

I denna mening liknar levda ideologier det som sociala teoretiker kallar ”kultur”. Billig och 

hans kollegor argumenterar dock för att till skillnad från de intellektuella, så är inte levda 

ideologier sammansatta på ett koherent och integrerat vis, utan snarare motsatsen. Levda 

ideologier är liksom identiteter fragmenterade, motsägande och fulla av inkonsekvenser 

(Edley: 2014).  

Vad Billig m.fl. (1988) menar med att ideologierna blir dilemman har att göra med 

de paradoxer och motstridiga argument som visar sig i det dagliga livet. Till exempel finns 

det ett talesätt som heter att: ”ju flera kockar desto sämre soppa” vilket motsägs av ”ju fler 

desto bättre”. Rent intuitivt kan man känna att fler kockar borde öka produktiviteten och 

effektiviteten i köket, men erfarenhet har visat, och banat väg för talesättet, att när fler 

kockar ska blanda sig i hur och på vilka sätt soppan ska tillberedas, så verkar intuitionen om 

att vara fler kontraproduktivt.  

Vad som är intressant, enligt Billig m.fl. (1988), är att dessa exempel går emot sunt 

förnuft när man tittar närmare på dem, vilket fått många moderna kommentatorer att 

avskriva dem som felaktiga eller opålitliga. Men det verkar emellertid inte riktigt stämma, 

eftersom dessa och liknande paradoxala motsättningar har en central del av våra liv, och det 

är igenom förståelsen av att de inte stämmer som vi kan utveckla förståelse för social 

interaktion och socialt tänkande i sig själv (Edley 2014:203).  

I stället för att fokusera på inkonsekvenser i samtal och text, kan ideologiska 

dilemman bidra i mitt arbete till att hitta ledtrådar till variationer och komplicerad rikedom i 

texten, som kan utvecklas för att få en bättre förståelse för ambivalenta konstruktioner av 

klass och identitet6 (Edwards 2003:23).  

4.2.3 Subjektspositioner 

Det tredje begreppet kallas subjektspositioner (eng: subject positions). Subjektspositioner har 

en lång historia men har utvecklats under 90-talet av Davies och Harré (1990). Det bygger 

på ett mer flexibelt och alternativt sätt att ta sig an rollpositioneringar inom sociologin 

(Davies & Harré 1990: 43). Subjektpositionering kan beskrivas som ”the discourse process 

whereby selves are located in conversations as observably and subjectively coherent 

participants in jointly produced story lines” (Davies & Harré 1990: 48).  
                                                

6 Se Scharff (2008) för en liknande studie om klass och identitet.  
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Subjektspositioner är med andra ord en sammansättning mellan det Meadianska 

begreppet ”själv” (identitet i modern mening) i relation till andra själv i en diskursiv process 

och den position som lokaliserar vilken relation själven har i en interaktion (Peters & Appel 

1996;121; Edley 2014:210). Annorlunda och lite enklare uttryckt kan subjektspositioner 

definieras som ”placeringar” i en konversation. På samma sätt som tolkningsrepertoarer 

varierar i ett givet sammanhang, och identitet ses som något föränderlig, ses även 

subjektspositioner variera i en konversation (Edley 2014: 210).  

Jag kommer använda mig av subjektspositioner för att kunna se lättare hur identite-

ter presenteras genom samtal och text efter vilken placeringen skribenten befinner sig i 

relation till läsaren. Till exempel kommer jag analysera vem eller vilka som inkluderas 

bakom personliga referenser och pronomen i språket, så som ”man” eller ”vi”-form.   
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KAPITEL 5 – Studiens genomförande 

Detta kapitel tar upp och redogör för det empiriska materialet, dess begränsningar samt hur 

det kodats och analyserats. Jag beskriver även hur validiteten kan styrkas genom ett 

kvalitativt arbete samt reflekterar över etiska frågeställningar.   

Man bör anpassa metoden efter forskningsfrågan heter det i de flesta metodböcker 

(se t.ex. Aspers 2011). Inom diskurspsykologi råder däremot en annan inställning vilken 

påstår att man bör formulera forskningsfrågan efter det material man tänkt analysera 

(Wetherell 1987). Det vill säga att jag, i enlighet med diskurspsykologi, formulerade mina 

forskningsfrågor efter materialet. Nedan följer en beskrivning av det empiriska materialet.   

5.1 Empiriskt material 

Efter jag valt diskurspsykologi som kvalitativ ansats samt intresserat mig för konstruktioner 

av klass och identitet med inspiration från boken Prekariatet av Standing (2013) ville jag titta 

på ett empiriskt material som tar upp människor som befinner sig i prekariatet i Sverige. I 

mitt sökande hittade jag boken Skitliv. Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad (2012) som i 

media omskrivs handla om prekariatet och bestå av människor som lever med osäkra 

arbetsvillkor i Sverige. ”Det [är] lätt att solidarisera sig med ’prekariatet’, som ’Skitliv’ 

handlar om”, skriver Sam Sundberg, frilansjournalist för Svenska Dagbladet (2012). I 

Göteborgsposten (2013), skriver kulturskribenten Elin Grelsson Almestad att: ”styrkan i deras 

berättelser ligger i de gemensamma dragen. Skilda förutsättningar, samma utfall” (Grelsson 

Almsestad 2013). Kristian Ekenberg skriver i Arbetarbladet (2012) att: ”Antologin ’Skitliv – 

ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad’ ger en svensk bild av det så kallade 

”prekariatet”, en ny underklass utan riktiga anställningar som hankar sig fram från dag till 

dag” (Ekenberg 2012).  

Boken Skitliv (2012) är en antologi med tolv skribenter som sammanställts av 

Victor Bernhardtz. Den är varken en ”hyllning till facket eller sågning av svenska 

arbetsgivare[…]” utan ger ”[…]snarare en bild av en dysfunktionell arbetsmarknad” 

(Sundberg 2012). Bokens tolv kapitel innehåller till viss del självbiografiska berättelser 

främst från kulturskribenter om erfarenheter av en prekär livstillvaro men är också 

nyanserad och utökad med intervjuer med andra personer som inte nödvändigtvis ogillar 

sina arbeten utan snarare otryggheten i arbetsvillkoren som gör att livet upplevs som fragilt 

och osäkert. Detta gör att kapitlen i boken skiftar mellan att berätta självbiografiska 

berättelser utifrån egna erfarenheter av prekariatet till att även inkludera andras berättelser 

om erfarenheter av prekariatet. För att förtydliga ämnar analysen utgå från ett 
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metaperspektiv på dessa berättelser, oavsett om de kommer från en kulturskribents egen 

samhällsanalys, sig själv eller en intervjuad persons konstruktioner av den prekära 

identiteten. Samtliga textutdrag och citat med tillhörande källhänvisning i resultatet 

förklarar vem det är som uttalat sig. När en skribent uttalar sig utifrån sig själv, hänvisas 

direkt till det kapitel som skrivits av denne. Har en skribent intervjuat en annan person, 

hänvisas det till en intervju med personen i fråga med kapitlets författare i samma 

hänvisning.  

Analysen bygger annorlunda uttryckt på hur andra uttalat sig i en redan publicerad 

bok efter att boken blivit sammanställd av självbiografiska texter och genomförda 

intervjuer. Bokens röda tråd har att göra med hur flexibiliteten på den svenska 

arbetsmarknaden blivit allt mer genomsyrad i människors vardag, vilket för många innebär 

en enorm ofrihet. Med denna bok som underlag kunde jag först formulera och därefter 

undersöka mina frågeställningar.  

5.2 Begränsningar 

Boken Skitliv (2012) är finansierad av 6F, vilket är en sammanslutning av fackförbund. På 

sina håll märks det retoriskt i boken men jag har valt att inte, så när som i några enstaka fall, 

ta med uttalanden som berör just några fackliga intressen. En begränsning med att använda 

sig av en redan publicerad bok är att jag inte kan ställa följdfrågor till människorna som 

uttalat sig. Inte heller kan skribenterna fylla i sina berättelser med kommentarer för att 

passa mitt syfte och frågeställningar bättre.  

Boken är skriven av, och representerar berättelser och uttalanden från kategorin 

unga, även om vissa är yngre än andra och några möjligtvis skulle kategoriseras som 

medelålders. Detta ger oss bara bilden av det prekariat som är förhållandevis unga, vilket 

innebär att kategorin äldre inte finns representerade i min analys. Inte heller finns 

kriminella eller funktionsnedsatta representerade i texterna. Kategorierna kön och etnicitet 

analyseras inte vidare i resultatet som egna kategorier eftersom dessa kategorier inte är 

betydelsefulla för studiens syfte och frågeställningar. Däremot finns både män och kvinnor 

samt människor med inhemsk eller utländsk härkomst med i resultatet.  

5.3 Kodning och analys  

Det finns ingen klar receptbok över hur ett empiriskt material ska angripas diskurspsykolo-

giskt. Diskurspsykologi fokuserar på språket i praktiken. Ibland används språkanalyser av 

konversationsbaserat intervjumaterial, samtalsmaterial hämtat från vardagssituationer eller 
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institutionssamtal. Denna studie bygger på en blandning av skribenters egna berättelser 

tillsammans med intervjuer av andra i en redan publicerad bok, vilket i diskurspsykologiska 

sammanhang kallas för ett naturligt förekommande material, vilket innebär att forskaren 

inte själv varit med och påverkat materialet. Boken är uppbyggd i tolv kapitel, med varsin 

stil, där några av skribenterna också intervjuat sina kollegor eller andra för att koppla till 

berättelsen som förs i kapitlet. Intervjuerna som komplement till de egna skribenternas 

berättelser var en klar fördel med materialet eftersom jag annars i stort sett haft att göra 

med texter som berättade om villkoren inom kulturbranschen. Genom de återgivna 

intervjuerna med andra fick jag därför mer bredd och variation mellan olika uppfattningar 

och större representation av prekariatet. Eftersom jag var intresserad av de språkliga 

uttrycken, så var andrahandsberättelserna lika relevanta som de självbiografiska 

berättelserna, då frågan om hur individen konstrueras, genom uttalanden om anständighet 

och känslor, även kan ställas till detta material. 

Materialet kodades igenom första läsningen med hjälp av markeringspennor av 

olika färg. I marginalerna skrev jag ofta små tillägg till vad det markerade citatet skulle 

kunna användas till. När boken var genomläst första gången, bläddrade jag mellan kapitlen 

för att leta efter samband av kategorier mellan de uttalanden som jag markerat och kodat. 

Detta gjorde att jag ganska snabbt fick fram buntar av citat som var relevanta att sätta 

samman under ett avsnitt i resultatkapitlet (Winther Jørgensen & Phillips 2002:124). När 

mina huvudsakliga teman var konkretiserade kunde jag skriva resultatet. Efter att ha skrivit 

in citaten i Word, så började jag tillämpa och läsa citaten flera gånger för att hitta språknära 

nyanser och detaljrikedom i språket som vägledning till vad som konstrueras med texten. 

Jag jämförde och tog hjälp av andra diskurspsykologiska analyser för inspiration till hur 

analysen kunde göras (se t.ex. Scharff 2008).  

5.4 Validitet 

En vanlig kritik av kvalitativa studier inom samhällsvetenskapen är att de inte är lika 

tillförlitliga som kvantitativa studier inom naturvetenskapen. Det vill säga att det inte riktigt 

går att mäta ett kvalitativt resultat på ett lika stringent vis som ett kvantitativt, vilket anses 

göra värdet av det kvalitativa resultatet mindre trovärdigt. Detta anser naturligtvis jag och 

andra kvalitativa forskare inte nödvändigtvis är sant. Vad man istället kan använda för 

kriterier för att säkerhetsställa att resultaten är trovärdiga är transparens, koherens och 

analytisk fruktbarhet. I en transparant uppsats förstår man i detalj hur studiens arbete har 

vuxit fram och gått till. Med andra ord är det rimligt att arbetets resultat skulle se liknande 
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ut om man skulle göra arbetet åter igen. I och med att jag använder mig av redan 

publicerade texter som empiri, så innebär det att läsaren har full tillgång till materialet i sin 

helhet och har därmed möjlighet att kontrollera analysen, vilket exempelvis inte skulle vara 

fallet i en intervjustudie. I en koherent uppsats ser man till sammanhanget i vad de 

analytiska påståendena försöker säga, hur de hänger ihop sinsemellan de olika avsnitten. 

Skulle arbetet inte vara koherent och stringent i form av teoretiska val som avviker från den 

röda tråden i arbetet, skulle det finnas anledning att misstänka redogörelsen i sin helhet, 

vilket möjliggör att läsaren inte accepterar resultaten (Potter, Wetherell 1987:171). Den 

analytiska fruktbarheten bör värderas i sig själv för att validera trovärdigheten av arbetets 

resultat. Om arbetets analys är fruktbar innebär det att analysen sannolikt bygger på en 

väletablerad teoretisk ansats, vilket ger skäl att värdera uppsatsens förklaringskraft i 

bemärkelsen av ett gott teoretiskt ramverk men även möjligheten att ge nya beskrivningar 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002:125).  

5.5 Etiska frågeställningar 

Det är en fördel att använda ett redan befintligt material därför att ”skadan redan är skedd” 

när det kommer till de huvudsakliga etiska forskningsprinciper som bör följas 

(Vetenskapsrådet 2002). Hade jag istället utfört intervjuer hade de upptagit tid eller varit 

potentiellt jobbiga på andra sätt för informanterna, vilket jag inte behöver tänka på när 

informanterna redan är intervjuade. Vissa av de intervjuade personerna har fingerade namn, 

vilket jag inte ändrat men noterat i resultatet. Eftersom materialet är publicerat och 

offentligt så behandlas det på samma sätt som texter ur tidningar eller forskningsrapporter. 

Det skulle vara problematiskt av upphovsrättsliga skäl om jag ändrade vem som skrivit vad 

i texterna, därför kan materialet ses som etiskt berättigat under de förutsättningarna att jag 

inte ändrar något i materialet.  
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KAPITEL 6 – Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av det analyserade materialet. Inte på en plats i boken 

Skitliv (2012) finns explicita uttalanden där någon identifierar sig med eller uttrycker sig 

som en medlem av en specifik klass utifrån den traditionella tredelade klassuppdelningen 

arbetar-, medel- eller överklass genom att säga till exempel ”jag är arbetarklass”. Detta går i 

linje med Standings poäng att identifiera sig med klass, då särskilt utifrån de lägre stående 

klasserna i klasshierarkin så som prekariatet, inte är något man gärna gör utan vidare 

(Standing 2013:40, se även Savage 2001). Istället pratar man utifrån olika klasspositioner 

när man uttalar sig och skapar klass genom en underförstådd medelklasstruktur som råder 

som norm och hegemoni i samhället (Skeggs 2006: 122; Bourdieu 1993:272f).  

Genomgående i analysen går det att känna igen två huvudsakliga tolkningsrepertoa-

rer. Den ena tolkningsrepertoaren handlar om anställningsvillkor, som handlar om ett 

moraliskt förhållande där man ställer sig kritisk till den rådande arbetsmarknadsstrukturen 

och den andra tar upp mer individualiserade uttalanden om hur livsvillkoren ser ut som 

konsekvens av dåliga anställningsvillkor.   

I det första avsnittet av resultatet kommer jag illustrera och analysera på vilka sätt 

man diskurspsykologiskt pratar om och konstruerar distinktioner av klass med bakgrund av 

Beverly Skeggs arbeten, det vill säga att jag undersöker vilken funktion och effekt de 

språkliga distinktionerna har i sammanhanget av klass med särskilt fokus på prekariatet.  Jag 

vill i detta avsnitt visa hur vi kan nå insikter om hur man pratar om klass och prekariatet, 

både i explicita termer, så som i exempel av underklass men även i mer implicita termer 

genom att se till hur man ”gör” klass med språket. I det andra avsnittet tar jag upp vilka sätt 

man kan känna igen respektabilitet i förhållande till den rådande klasstrukturen, vilket har 

att göra med försök att legitimera sina uttalanden om dåliga anställningsvillkor samtidigt 

som jag tittar på uttalandenas trovärdighet. I det tredje avsnittet avser jag beskriva och 

analysera presentationer av känslor som individer i prekariatet pratar om i boken, med syfte 

att ge en djupare förståelse för hur känslorna förmedlas utifrån en prekariattillvaro men 

framför allt för att se hur tillförlitligheten av dessa känslor rättfärdigas när man uttalar sig 

som ett moraliskt subjekt, det vill säga hur man legitimerar sin position att uttala sig om 

känslor på ett visst sätt. Det första avsnittet handlar med andra ord om prekariatet som 

kategori medan det andra och tredje avsnittet handlar om prekariatets medlemmar och 

deras presentationer och konstruktioner av anständighet och känslor. När vissa moderna 

sociologer avfärdar och påstår att klass bara är strukturellt vill jag hävda i de två senare 

avsnitten att det även kan kännas igen från ett mikroperspektiv. I mina tre resultatavsnitt 
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argumenterar jag för att det finns ett teoretiskt värde i att synliggöra hur klass kan göras i 

text, vilka funktioner och effekter det har, eftersom det bidrar med nya insikter om hur 

ojämlikheter och maktskillnader kan kännas igen, inte minst i relation till prekariatet. 

6.1 Distinktioner av klass 

Den historiska bakgrunden av klass gör det möjligt att använda sig av ett diskursivt 

ramverk för att möjliggöra, legitimera och projicera ojämlikheter. Klass handlar om 

ojämlikhet och har enligt min mening i modern tid blivit förbisedd som möjlighet att 

åstadkomma, och ta ansvar för humana och materiella olikheter. En liknande åsikt har 

Skeggs som menar att: ”Klasstillhörigheten kanske inte uppfattas som något problem av 

dem som har privilegiet att kunna strunta i den” (Skeggs 2006:17).  

Boken pratar inte så mycket om klass i sig, utan hellre de relaterade arbetsvillkoren, 

vilket är ett huvudsakligt kriterium och igenkänningsbar tolkningsrepertoar när man pratar 

om prekariatet som klass i vardande. Författaren och ledarskribenten för Aftonbladet 

Katrine Kielos problematiserar runt klassrelaterade arbetsvillkor och skriver i det sista 

kapitlet av boken att: ”I Sverige har vi de senaste åren vant oss vid att komplexa 

förändringar av arbetsliv och ekonomi reduceras till den förenklade dikotomin 

arbetslinje/bidragslinje” (Kielos 2012:177). Utdraget visar till uppfattningen att det har 

skett en förändring över tid. I Sverige har vi tidigare talat i termer av arbetsliv och ekonomi, 

vilka är tydliga status- och socioekonomiska klassmarkörer i enlighet med ett weberianskt 

klasschema. I stället pratar vi numera om de förenklade frågorna arbetslinjen och 

bidragslinjen. Kielos konstruerar sig som kompetent inom detta politiska perspektiv genom 

att hänvisa till och påpeka det politiska skiftet från komplext till förenklat, vilket även 

framställs som symboliskt legitimt i frågan. Användningen av subjektspositionen vi i 

sammanhanget kan ses som en något abstrakt kategori. ”Vi” som i hela svenska folket 

pratar knappast om detta utan snarare ”vi” som i de människor som intresserar sig för den 

politiska diskursen om arbets- och bidragsvillkor, vilket på sätt och vis kan sägas inbegripa 

och påverkar alla vuxna människor fast det i själva verket är långt ifrån alla, snarare massan 

av de lägre klasserna. Kielos använder ”vi” retoriskt för att ge intrycket av att ”jag och 

många med mig” är fler än vad ”vi” kanske egentligen är; det används med andra ord som 

ett slags majoritetsargument för att skapa en större kategori med människor än vad som 

existerar. ”Vi” kan i sammanhanget också innebära de människor som har tillräckligt högt 

kulturellt kapital och intresse för arbete- och bidragslinjen för ett symboliskt utbyte i 

diskursen. Det betyder att klassdiskursen skapas i det Skeggs kallar för ett visst perspektiv 
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med en kategori människor som delar kunskap om ämnet i fråga, och hur perspektivets 

kunskap legitimeras. Vidare betyder det också att perspektivet behöver en ingång för att 

vara legitim, och att det finns människor som har mer intresse av att tillhöra och bidra till 

debatten än andra. ”Vi” i utdraget indikerar att Kielos konstruerar en medlem av kategorin 

”personerna som kan uttala sig om politiska frågor som rör arbets- och bidragslinjen”, 

vilket bygger upp en form för legitimitet för att uttala sig om perspektivet i fråga. Kielos 

framstår därför mer trovärdig.  

Jenny Bengtsson som är avdelningsordförande för Hotell- och restaurangfacket i 

Stockholm är kritisk till den politiska ambitionen att få fler unga i arbete genom att sänka 

restaurangmomsen: ”Jag tror att vi håller på att få en underklass av ungdomar som inte 

klarar av att försörja sig själva, trots att de arbetar.” (Intervju med Jenny Bengtson av 

Fumarola Unsgaard 2012:140). ”Vi”-formen används på ett liknande sätt som Kielos och 

fungerar för att uttala sig om en större mängd människor som hon själv är en del av. I detta 

fall syftar hon till ett ”vi” som bor i det svenska samhället. Användandet av trots i 

sammanhanget gör henne kritisk till den politiska ambitionen som verkat med blygsamma 

resultat, eftersom hon i kraft av att vara fackanställd eftersträvar säkra arbetsvillkor, 

kollektivavtal och hyfsade löner. Hennes uttalande innebär att underklassens framväxt beror 

på de dåliga villkoren, hellre än att ungdomar är inkapabla att försörja sig själva. Att få en 

underklass tyder på att dess ontologiska status tidigare, enligt Bengtsson, inte funnits, men 

är i vardande, vilket går i linje med en fraktion av Standings prekariat (2013). Detsamma 

gäller även benämningen underklass som i sammanhanget ger en ytterligare distinktion till 

den traditionellt tredelade klassindelningen, vilket fungerar som en språklig resurs för att 

benämna en kategori som ligger utanför det traditionellt tredelade klasschemat.  

Tidigare var det lättare att tala om en större grupp människor i klasstermer med 

tanke på att det var lättare att kategorisera fler människor under samma klass, eftersom fler 

människor delade liknande klassegenskaper som bestämde deras livsvillkor, vilket också 

illustreras i Kielos text av att: ”Vi har pratat mindre om underklassen, vilket inte är så 

konstigt – den blir bara svårare och svårare att definiera” (Kielos 2012:179). Denna oro 

över att vilja definiera är en tydlig medelklassmarkör, menar Skeggs, då kategorin 

underklassen skapades genom ett försök att distansera sig mot definierbara ”andra” (Skeggs 

2006).  

Ett problem för diskursen om klass i sig, som Kielos ser, är inte bara att den blivit 

allt mer komplicerad och mindre explicitgjord. Enligt henne:  
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[…] skriker [politiker] om moralism så fort någon försöker diskutera innehållet i det moderna 

arbetslivet… Det finns inga skitjobb! ropar de. Den som lyfter fram branscher med usla 

anställningsvillkor och bristfällig arbetsmiljö föraktar människorna som arbetar där, heter det. 

(Kielos 2012:178)  

 

I Kielos text växlar hon mellan att återge en förklarande text över hur hon menar att 

politiker är normativa, till att visa hur politikerna aktivt faktiskt uttrycker sig när de är 

normativa över ”skitjobben”. Det retoriska greppet att använda sig av aktiva fraser i texten 

där det ska uppfattas som någon faktiskt säger något, används för att göra texten mer 

övertygande och levande. Hon menar inte att en speciell politiker skulle ha sagt de exakta 

orden vid ett specifikt tillfälle, utan snarare ett uttalande från flera abstrakta politiker (ropar 

”de”) från borgerligt håll. Dessa politiker gör ingen åtskillnad mellan att fälla moraliska 

värderingar över anställningsvillkoren och människorna i lågstatusarbeten, eftersom: ”det är 

nämligen att moralisera över människor” (Kielos 2012:178). Att distansera sig från vad man 

inte är, i det här fallet de lägre klasserna, fungerar enligt Skeggs (2005) och Bourdieu (1993) 

som en markör för att stärka identifikation av vad man i själva verket tillhör, i det här fallet 

den borgerliga medelklassen. Ungefär som att framställa sig som smakfull genom att klanka 

ner på andras smaklöshet (Skeggs 2005)7. Kielos använder ordvalet nämligen som svar till de 

borgerligt påhittade politikerna vilket konstruerar hennes uppfattning som avvikande. Med 

andra ord distanserar hon sig från den typen av borgerlig politisk retorik som försöker 

övertyga om att det är fel att prata om lågstatusarbeten.  

Boken inleder med en kommentar av Jason Diakité, som också går under artist-

namnet Timbuktu, vilket lyder: ”en meningsfull syssla är en lyckans grundpelare… den här 

låten är till alla er som saknar det fundamentet i era liv just nu” (Diakité 2012:13).  

Lyckans grundpelare förstås i sammanhanget vara något som bär upp lyckliga männi-

skor. Håller de ”över ytan”, vilket Diakité beklagar att många människor saknar, eftersom 

det är ett fundament i era liv just nu. Om vi kopplar detta folkliga uttalande utifrån en 

medelklassposition, i enlighet med den rådande hegemonin enligt Skeggs (2006:19), till den 

allmänt kända teorin om mänsklig motivation, där behovstrappan presenteras (Maslow 

1943), kan vi förstå att den meningsfulla syssla människor behöver, enligt Diakité, kan 

generera möjligheten till en viss del pengar för de grundläggande behoven (mat, kläder, tak 

över huvudet), trygghet, kärlek, gemenskap och uppskattning. Har man därtill funnit en 

syssla, som för den sakens skull inte nödvändigtvis behöver vara ett arbete utan även en 
                                                

7 Bourdieu skriver i distinktionen att: ”Med andra ord definieras en betingelse av allt som särskiljer den från det den inte 

är, och särskilt från det den står i motsättning till: i skillnaden definieras och bekräftas den sociala identiteten” (1993: 300) 
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fritidssysselsättning, i vilken man tillslut kan självförverkliga sig själv i, som Diakité i 

uttalandet visar att han gjort, skulle man även kunna skatta sig lycklig. Uttalandet indikerar 

att Diakité har legitimitet att uttala sig om detta då han omvandlat kulturellt-, ekonomiskt- 

och socialt kapital till symboliskt, vilket ger honom kunskap inom perspektivet och 

legitimitet att distansera sig från lägre klasspositioner genom att tillägna låten till alla som 

saknar detta. Dock visar orden just nu, att avsaknaden av fundamentet förhoppningsvis bara 

gäller en temporär period, vilket retoriskt används för att skapa en förhoppningsfull anda 

till massan som önskar att den meningsfulla sysslan en dag även ska tillfalla dem och göra 

dem lyckliga.  

Standings bok innehåller som tidigare nämnts inte mycket empiri. Däremot inne-

håller det en hel del historiska förklaringar om klass. Vad jag vill visa med mitt första avsnitt 

är att med hjälp av diskurspsykologiska verktyg, så kan klass analyseras och bidra till 

forskningen om klass genom ytterligare insikter om hur klass konstrueras i samtal och text i 

ett vardagssammanhang, eller som i detta fall en redan publicerad bok, även när klass inte 

uttrycks explicit.  

I nästa avsnitt tar jag upp fler exempel på ojämlika klasspositioner, utifrån ett 

individperspektiv i prekariatet, för att visa på vilka sätt respektabilitet fungerar när 

konstruktioner och presentationer av den sociala verklighet i prekariatet förmedlas samt 

hur trovärdigheten av dessa uttalanden blir framställda.  

6.2 Respektabilitet 

En av de viktigaste mekanismerna, enligt Skeggs (2006), för att se hur klass skapas är att 

visa hur respektabilitet fungerar när människor skapar kategorier av andra och sig själva. 

Det har alltid varit en klassmarkör och ett riktmärke att sträva emot (Skeggs 2006:11). ”Att 

inte vara respektabel är att ha lågt socialt värde och svag legitimitet” (Skeggs 2006:12). 

Skeggs menar att arbetarklassen ofta blir omnämnd som exempelvis farlig, förorenande, 

hotande, revolutionär, patologisk och respektlös (Skeggs 2006:9). Med andra ord hade 

respektabilitet inte varit nödvändigt om inte arbetarklassen hade beskrivits i dessa negativa 

drag. I följande utdrag vill jag problematisera hur vissa uttalanden i boken används för att 

rädda sin anständighet genom att titta på hur de presenterar och rättfärdigar sin 

respektabilitet.  

Jonna är en av de många sjuksköterskor som vid sidan av arbetet har barn att ta 

hand om. Skulle hon inte trivas på arbetet, skulle det göra henne till en sämre kollega 

(Carrfors 2012:25):  



Uppsala universitet, Sociologiska institutionen   Den prekära identiteten 

 33 

 

Ingen mår bättre av att jag straffar mig själv, därför kan jag inte gå omkring och må dåligt 

över att jag inte kan ta lika många nattpass som alla andra.  

(Intervju med Jonna av Torun Carrfors 2012:25) 

 

I Carrfors kapitel konstrueras anständighet genom Jonnas framställning som en person 

som inte gräver ner sig och mår dåligt. Istället konstruerar Jonna sig som en självuppoff-

rande och omtänksam person som tar hänsyn till andra. Vad det även visar är att hon styrs 

av andras behov, därför kan Jonna inte må dåligt, vilket betyder att om andra inte skulle må 

sämre av att hon straffade sig själv, skulle hon egentligen göra det. Hon har lyckats 

övertyga sig själv att hon inte ”kan” må dåligt eftersom hon hellre väljer att tänka på andra 

än att sätta sig själv i främsta rum. Hennes kollega Torun Carrfors uttrycker att: 

 

Det ständiga kravet på ett extremt flexibelt liv gör det omöjligt för mig att på allvar tänka på 

barn. Jag vill inte ge mina eventuella framtida barn flexibilitet, jag vill ge dem trygghet. 

(Carrfors 2012:21ff) 

För det här samhället har inte lyckats lösa att vi skaffar barn, trots att vi jobbar i vården. 

(Carrfors 2012:28) 

 

Flexibilitet ställs i utdraget emot trygghet, vilket verkar i sammanhanget som ett slags 

ideologiskt dilemma. Carrfors konstruerar omöjligheten att på allvar tänka på att skaffa 

barn, eftersom de flexibla strukturerna i både hennes anställningsvillkor och individuellt 

leverne påverkar hennes liv negativt i dag. Användandet av ord som extrem kallas på 

engelska för ”extreme case formulations” (Edwards 2000) och fungerar retoriskt i utdraget 

för att eftertrycka och rättfärdiga den egna utsagan. Detsamma gäller ordet ständig för att 

visa till att kraven inte försvinner, vilket medför att utsagan också blir mer trovärdig. 

Carrfors använder allvar för att villkorliggöra att barnfrågan för henne handlar om trygghet, 

vilket hennes liv inte har tillräckligt av just nu, eftersom hon vill kunna ge sina eventuellt 

framtida barn en trygg uppväxt. Hon skyller på samhället; att det är de nyliberala 

strukturerna som behöver omdanas för att barnfrågan ska bli möjlig för henne. 

Trygghetsidealet, tillsammans med fast anställning för sjuksköterskor, klingar nostalgiskt 

över en svunnen tid, och går i linje med Standings (2013) prekariserade grupp som 

identifierar sig med ett arbete som inte längre bistår med starka kollektivavtal. Jonnas 

anständighet och konstruktionen av en ansvarsfull person görs genom att ta ansvar för ett 

annat (potentiellt) liv genom att förespråka trygghet framför flexibilitet, det visar med andra 

ord konstruktionen av en omvårdnadsidentitet.  
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Sonja Schwarzenberger som bland annat arbetar som frilansjournalist använder sig 

också av rättfärdigande av respektabilitet. Hon beskriver att: ”Det är inte synd om mig. Det 

är bara det att min kärlek [för arbetet] börjar likna en blodigel. Jag har blivit så väldigt van 

vid att vara otrygg” (Sonja Schwarzenberger 2012:89). Den språkliga retoriken att så att 

säga vaccinera sig från vad andra ska tycka genom att säga: ”Tänk inte så här om mig, 

men[…]”, används av Schwarzenberger i sammanhanget för att förstärka en medelklassens 

habitus. Eftersom hon i kraft av att arbeta i kulturbranschen och som journalist, som 

dessutom har kärlek för sitt arbete, påvisas ett högt kulturellt och socialt kapital som också 

kan omvandlas till symbolisk legitimitet, vilket hon dessutom tjänar hyfsat på. Att ha kärlek 

till sitt arbete fungerar i likhet med Diakités meningsfulla syssla som en medelklassmarkör. I 

kraft av att uttala sig utifrån en medelklassposition önskar Schwarzenberger inte att man ska 

tycka synd om henne, vilket fungerar för att stärka hennes position genom den tidigare 

förklarade funktionen att distansera sig från det man inte är. På detta sätt konstruerar hon 

sig moraliskt trovärdig eftersom ett barn hade sagt: ”tyck synd om mig”. Till trots av den 

självvalda meningsfulla sysslan lyfter Schwarzenberger (o)vanan att vara otrygg. 

Schwarzenberger tillhör kategorin som Kielos beskriver vara ”välutbildade men trots det 

inte lyckas komma in på arbetsmarknaden” (Kielos 2012:181).  

I den välutbildade kategorin finner vi även de immigranter som trots hög utbild-

ning tar okvalificerade arbeten för att klara levnadssituationen. Följande utdrag illustrerar 

Odeta Adomaitytes anständighet som tidigare var ägare av fem butiker i sitt hemland. Idag 

arbetar Adomaityte som städerska.  

 

Allt ligger på mina axlar. Jag behöver på egen hand försörja mig och Beso. Jag har helt enkelt 

inte råd att skaffa barn just nu. Men jag vet att jag skulle kunna klara av både arbete och barn. 

Jag vet att jag är extremt stark. (Intervju med Odeta Adomaityte av Gavanas 2012: 84) 

 

Trots den socio-ekonomiska förskjutningen från ett välbetalt medelklassarbete, enligt 

weberiansk klassanalys, till ett kroppsarbete, utesluter inte Adomaityte tanken på barn och 

visar heller inte på någon statusfrustration. Att vara beroende av någon annan är en 

klassmarkör, vilket hennes man Beso är i sammanhanget. Beso kommer i andra hand, efter 

henne själv, vilket visas av hennes beskrivning mig och Beso hellre än Beso och mig. Att inte 

skaffa barn är något som gäller just nu, vilket fungerar som ett tidsbegrepp liksom Diakités 

användning och betyder i dessa tider, men kan med tiden ändras, vilket konstruerar 

Adomaityte som en hoppfull och framåtriktad person. Adomaitytes självsäkra användning 

av ordet extremt inför ordet stark fungerar för att rättfärdiga att arbete och barn skulle 



Uppsala universitet, Sociologiska institutionen   Den prekära identiteten 

 35 

kunna fungera i framtiden. Användningen av extremfallsformuleringen kan användas för 

att försvara en utsaga, vilket konstrueras i detta sammanhang i relation till Adomaitytes 

anständighet (Edwards 2000). Extremt stark fungerar även som retorisk resurs för att 

övertygas om Adomaitytes inre förmågor, vilket är eftersträvansvärt i Weberianska mått 

mätt eftersom det signalerar entreprenörsanda, vilket kan tolkas som ett medelklassideal. 

Adomaityte framställer detta ideal som någonting gott för henne, vilket gör att hon 

konstruerar sig som en framåtriktad person. Att förflyttas ner i arbetsstatus från att vara 

butiksägare till städerska ses inte som ett problem för Adomaityte. ”Problemet i 

städbranschen är… att få är i position att neka skitiga arbetsvillkor” (Intervju med Odeta 

Adomaityte av Gavanas 2012:85). Genom att konstruera sig som en ansvarsfull och extremt 

stark person ger det henne symbolisk legitimitet att trovärdigt kritisera städbranschens 

villkor på detta lite humoristiska vis.  

Terése passar även hon in i den välutbildade kategorin. Hon är utbildad socionom 

men jobbar på Ica eftersom hon inte fått den där nödvändiga arbetslivserfarenheten än.  

  

Över kaffet tänker jag på hur villkoren för vårt arbetsliv påverkar allt. Till och med vårt 

kärleksliv. Folk undrar varför vi skaffar barn så sent, men de tänker inte på hur vi ska kunna 

planera vår ekonomi utan trygga anställningar… Jag hade bilden av att om man bara pluggar 

så är man safe… Att jag skulle kunna ha en familj och ett vanligt jobb. Men så har det inte 

riktigt varit. Jag var fattig när jag var föräldraledig, men jag ville inte be min man om pengar. 

(Intervju med Terése av Schwarzenberger 2012:96) 

 

Utdraget är ett exempel på att uttala sig både om de dåliga anställningsvillkoren och vad de 

leder till. Den abstrakta kategoriseringen folk används för att visa till en samling människor 

som inte tagit del av vad otrygga anställningar ger för effekter, vilket fungerar för att återge 

en uppdelning av en kategori människor som har en förankring på arbetsmarknaden (folk), 

och en kategori som inte har det ”vi”. ”Vi” med otrygga anställningskontrakt, vilket även 

skulle kunna uttryckas som prekariatet, behöver utsätta barnfrågan längre än vad folk 

tidigare gjort eftersom att de ekonomiska medlen inte räcker till för att skaffa ett barn, 

vilket hänger ihop med avsaknaden av socialt skydd som vanliga jobb normalt ger. Terése 

kritiserar hennes utbildnings möjlighet att ge henne arbete, eftersom jag hade bilden av att 

högre utbildning skapade ett vanligt jobb, vilket tyder på att hon också känner sig lurad. 

Terése konstruerar sig som respektabel genom att beskriva sig som en självständig person 

som ogärna mottar skänkpengar från sin man.  

En annan typ av rättfärdigande görs av skådespelaren, komikern och författaren 

Nour El Refai, som beskriver att: 
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Det skulle vara oändligt sorgligt om jag inte fick spela teater någonsin igen, men det värsta 

skulle ändå vara att förlora tryggheten jag har i mitt hem, i min lägenhet och sakerna jag äger. 

Jag är aldrig sen med hyran. För pengarna som blir över köper jag öl och kvalitativ 

köksutrustning. Men först efter att jag köpt allt nödvändigt. Jag har till och med slutat röka, 

när jag för en gångs skull verkligen har råd att röka ihjäl mig. (Nour El Refai 2012:73) 

 

El Refai identifierar tryggheten med materiella ägodelar, vilket skulle vara mer än oändligt 

sorgligt att förlora, vilket förstås inte är möjligt. El Refai använder oändligt vilket fungerar 

som en extremfallsformulering (Edwards 2000), för att eftertrycka retoriskt att hon inte kan 

tänka sig något värre än att sluta skådespela. Utdraget indikerar också åstadkommandet av 

en social klassresa från kärvare klassförhållanden till att numera kunna både köpa öl och 

kvalitativ köksutrustning eftersom kvalité kostar pengar. Dessutom har El Refai numera 

verkligen råd att röka ihjäl sig, vilket tyder på att El Refai egentligen i de tidigare kärvare 

förhållandena inte hade möjlighet till. El Refai rättfärdigar sina (onödiga) excesser genom 

att först betala hyra och därtill köpa allt nödvändigt, vilket är oklart vad som menas i 

sammanhanget, men fungerar som hennes sätt att konstruera anständigheten. Hon 

uttrycker att: ”Även om jag nu är höginkomsttagare med jobb inbokat minst ett år framåt, 

så vågar jag inte byta upp min levnadsstandard därefter.” (Nour El Refai 2012:69). 

Eftersom hon identifierar sin trygghet med materiell välfärd, vågar hon inte investera i andra 

eller fler onödiga excesser än kvalitativ köksutrustning, eftersom ju mer hon har, i enlighet 

med den gängse ackumulationsprincipen, desto mer har hon att förlora. Känslan beskriver 

ett leverne i nuet med materiella ideal men också en levnadsstandard i konstant förändring, 

eftersom arbets- och livsvillkoren hänger i en skör tråd. Genom att identifiera materiella 

tillgångar i hemmet som trygghet, bidrar El Refai till att konstruera bilden av att komma 

från osäkra förhållanden.  

De kategorier, framställningar och de språkliga förklaringar som jag intresserat mig 

för i detta avsnitt har att göra med deras förhållande till de tolkningsrepertoarer jag 

identifierar med prekariatet och medlemmarnas anständighet. Samtliga av mina utdrag har 

visat ett intresse i att konstruera sig som respektabel. ”Ett bristande intresse för klass 

betyder att man inte behöver försöka passera för att vinna kulturellt (eller något annat slags 

kapital). Kapitalet existerar redan” (Skeggs 2006:148). Jag har visat att anständigheten ofta 

representeras genom ett tätt förhållande till de ogynnsamma arbetsvillkoren, till vilket man 

utifrån en prekariattillvaro vill ge trovärdiga uttalanden för att behålla.  
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I nästa avsnitt fortsätter jag med att analysera uttalanden utifrån ett individperspek-

tiv med fokus på hur känslor representeras i text. Syftet är att ge ytterligare insikter om hur 

den prekära identiteten är beskaffad tillsammans med dess illustrativa förklaringseffekt över 

hur uttalanden görs trovärdiga.   

6.3 Känslor 

Diskurspsykologer har länge varit intresserade för hur människor uttrycker känslor i samtal 

och text (se t.ex. Edwards 1999). Med presentationer och beskrivningar av känslor från 

utdrag i boken kan vi nå en djupare förståelse för hur konstruktionen av den prekära 

identiteten i en prekariattillvaro kan fungera känslomässigt, för att se hur språkliga 

känslobeskrivningar byggs och vilka effekter det har för att ge ett visst retoriskt och 

trovärdigt avtryck.  

Jason Diakité är en man som för många kamper parallellt i sina texter och med sin 

musik. I introt av boken berättar han att:  

 

Och de som inte vägen får vandra, vägrar vi att se. Dom finns inte. Men dom finns och dom 

är många. Jag har varit en av dom eller jag har känt mig så. För mej var hindret hudfärg och 

berättigande. (Diakité 2012:13)  

 

Diakité använder ”att vandra på vägen” som konstruktionen av att ha en meningsfull syssla 

som jag tidigare undersökte i ett utdrag ovan. När Diakité i första meningen i utdraget 

nämner att ”vi” vägrar att se ”de” (vilka åsyftar samma kategori som ”dom” i meningen 

efter), syftar han till kategorin: ”’vi’ som inte låtsas om att det finns en kategori människor 

(’de’) med dåliga arbetsvillkor eller inga alls i Sverige”.  

Diakité använder i detta utdrag det retoriska greppet att reparera sina uttalande 

genom att först påstå att något föreligger medan han sedan vänder på det och säger att 

något annat föreligger. Detta kan må hända vara en smula förvirrande för vissa läsare men 

fungerar för att skapa en dramaturgisk effekt för den poetiska framställning han vill 

åstadkomma. Detsamma gäller den retoriska reparationen att först vara ”en av dom”; en 

klar medlemskategorisering av en grupp människor; till att ändra det med eller ”jag har känt 

mig så”. Det Diakité syftar till i det senare fallet, att hellre känna sig så än att vara medlem 

av kategorin, innebär att han delar en känsla som finns representerade inom begreppet 
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intersektionalitet, nämligen känslan av utanförskap89. Diakité distanserar sig från kategorin 

”människor utan jobb” eftersom han varit en av dom, och inte längre är det. Snarare känner 

Diakité igen sig i utanförskapskänslan, vilken även representeras av kategorin 

hudfärgsdiskriminerade.  

Sonja Schwarzenberger berättar om ett besök på arbetsförmedlingen:  

 

Jag vet att jag inte borde känna mig som en förbrukad träskråtta, alla mina vänner går igenom 

det här regelbundet, jag har alltid klarat det. Men tänk om det här är gången då det inte löser 

sig? (Sonja Schwarzenberger 2012:90)  

 

Subjektspositionen jag står i relation till alla mina vänner i utdraget. Om alla Schwarzenber-

gers vänner känner sig på ett vis på regelbunden basis, så legitimerar det inte 

Schwarzenberger att känna något annorlunda än de. Enligt Schwarzenberger borde även hon 

sålla sig till kategorin ”arbetssökande som känner på samma sätt som alla andra 

arbetssökande”. Schwarzenberger har dessutom alltid klarat av situationen tidigare, vilket 

visar till alltid som extremfallsformulering och fungerar som en retorisk övertygelse om att 

osäkerheten är rättfärdigad, trots, att hon alltid klarat det tidigare, vilket visas av 

Schwarzenbergers tvivel på om det ska bli just denna gång det inte löser sig. Användningen 

av ordet känna som i det här fallet länkas till upplevelsen av en förbrukad träskråtta används 

som en språklig resurs för att metaforiskt göra gällande ett hypotetisk men problematiskt 

scenario, vilket fungerar för att göra känslan både levande och övertygande.  

Varför inte Schwarzenberger gör något annat än frilansar ”är vad jag själv säger till 

mig själv strängt varje kväll. Så typiskt en bortskämd, självcentrerad 80-talist att vilja jobba 

som journalist.” (Sonja Schwarzenberger 2012:102) En bit in i kapitlet bekänner 

Schwarzenberger färg genom detta uttalande och indirekt sin priviligierade klasstatus, vilket 

går att utläsa av den reflexiva medvetenhet hon ger uttryck för genom att visa på självinsikt. 

Hon använder dessa medvetna uppräkningar som en poäng att för underminera kritiken 

”du är säkert bara en bortskämd, självcentrerad 80-talist”, vilket uttrycker en bild vissa har 

                                                
8 Intersektionalitet används främst i socialistisk och feministisk diskurs för att synliggöra och referera till de kategorier 

(sektioner) i samhället som är utsatta för strukturellt förtryck som exempelvis: invandrare, kvinnor eller arbetarklass 

(Crenshaw 1991). Arbetarklassen förtrycks av den normaliserade borgarklassen, kvinnor av de normaliserade männen 

samt invandrare förtrycks av de normaliserade så kallade vita människorna i samhället. En annan hudfärg som Diakité 

hänvisar till syftar till den senare förtryckta och rasifierade kategorin invandrare, vilket genererat utanförskapskänslan. Se 

Crenshaw 1991 för exempel på en analys med hjälp av begreppet: ”intersectionality”. 

9 Se även Whitehead 2009 eller Edwards m.fl 2003 för en undersökning av hur rasifierade uttryck (race) görs i samtal och 

text. 
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av unga vuxna som inte får arbete i dag. Genom att explicitgöra dessa saker görs hon mer 

trovärdig eftersom att poängen inte är att hon är typisk, utan poängen är snarare att se till 

att det de facto är besvärligt och osäkert, vilket hon även använder extremfallsformuleringen 

varje kväll för att retoriskt eftertrycka. Vad typiskt mer visar är en kännedom om människor i 

liknande situationer, vilket går i linje med Bourdieus argument om att liknande människor, 

med liknande livsstil och smak har lättare att mötas (Bourdieu 1993:297-306).  

Vulgära uttryck är, enligt Skeggs (2006), arbetarklassmarkörer vilka vi kan se Sonja 

Schwarzenbergers kollega Sara använder sig av:  

 

Det är karriärmässig bulimi. Man jobbar tills man spyr. Alltid för mycket eller alldeles för lite. 

Ibland känns det som om jag inte kan fullfölja ett andetag, inte ens bajsa utan att hjärtslagen 

klappar för högt av oro. (Intervju med Sara av Schwarzenberger 2012:91) 

 

Den retoriskt bildliga beskrivningen att likna arbetet med en ätstörning indikerar en 

maktlöshet inför att själv kunna styra arbetsmängden, vilket är typiskt för prekariatet. Att 

arbeta alldeles för lite visar till en prestationshets i relation till inkomsterna arbetet ger, vilket 

fungerar för att poängtera att den ekonomiska situation Sara till stundom befinner sig 

verkar instabilt. Samtidigt använder Sara inte ordet alldeles när det gäller att arbeta för 

mycket, i stället använder hon den emotionella förklaringen att spy som konsekvens av för 

mycket arbete. Referenserna till de kroppsliga utsöndringarna spyor och bajs samt 

beskrivningen av dysfunktionella och livsviktiga organ så som hänvisningar till andnöd och 

hjärtklappningar används retoriskt för att framställa de känslomässiga effekterna av 

arbetsvillkoren i negativa drag, vilket övertygar. I ett annat avseende berättar Sara att:  

 

I panik hoppade jag på bussen till Sickla Köpkvarter för att hinna känna mig levande. Jag 

skulle köpa vitvaror eller en kruka eller nåt. Men jag fick förstås så lågt blodsocker att jag blev 

sittande på en bänk och grät i stället. (Intervju med Sara av Schwarzenberger 2012:93) 

 

Den besvärliga situation med dåliga arbetsvillkor Sara lever i fick henne att beskriva 

bussresan till Sickla köpcenter som panikartad, vilket fungerar för att visa till att den var allt 

annat än lugn och fridfull. Detta eftersom hon skulle hinna känna sig levande genom 

konsumtion, vilket indikerar att hon har ett materiellt ideal för hennes levandekänslor som 

hon inte hinner med att investera i när hon arbetar för mycket. Blodsockret som förstås fick 

henne att gråta är en fysisk respons, som legitimerar att hon inte bara är ”gnällig”, eftersom 

hon kan hänvisa till yttre omständigheter. Att räkna upp tre saker i följd, också känt på 

engelska som ”tricolon”, använder sig Sara av i texten: vitvara, kruka eller nåt, och fungerar 
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som ett gammalt retoriskt redskap när man ska ge läsaren, eller åhöraren, ett övertygande 

intryck. I andra mer politiska sammanhang finns det många exempel på att lista tre saker 

efter varandra så som: ”Jag kom, jag såg, jag erövrade” eller ”blod, svett och tårar” (se 

Atkinson 1984: 58).  

Den flexibla lönesättningen för personer i bemanningsbranschen är en källa till 

ekonomiska svårigheter och stress, vilket illustreras av Eriks uttalande:  

 

Om man inte är supertrevlig åker man ut. Man ska stå med hatten i hand så att säga. Jag fick 

ingen garantilön. Det ledde till ekonomiska svårigheter och en latent stress att alltid vara 

redo, alltid jobba över om man fick chansen. (Intervju med Erik av Arpi 2012:56)  

 

I uttalandet visar Erik hur han uppfattar att man, som syftar till bemanningsanställda, 

anpassar sig till makthierarkin på arbetsplatsen genom att rättfärdiga sin position som 

underställd. Ordet alltid används i sammanhanget som en ”extremfallsformulering” 

(Edwards 2000). I detta fall fungerar användningen för att eftertrycka stressens ständiga 

närvaro mot bakgrund av flexibla anställningsvillkor, men också för att rättfärdiga 

beredskapen att jobba över normal arbetstid, vilket i framställningen klingar med negativa 

konnotationer. Erik konstrueras som en socialt välanpassad och arbetsam person som trots 

ekonomiska svårigheter ställer upp för företaget.  

De ekonomiska svårigheternas effekter på känslolivet ser vi även exempel på i 

följande utdrag från intervjuerna med Rickard och My10, som jobbade i bemannings-

branschen vid dessa uttalanden:  

 

Dagarna utan jobb vet jag ju att jag inte tjänar pengar på, så jag försöker göra saker som inte 

kostar extra. Men det är klart det är tråkigt, det finns mycket man skulle kunna göra som är 

roligare. (Intervju med Rickard av Bernhardtz 2012:35ff)  

 

Jag blev deprimerad och fick panikångest. Jag sov hela dagarna och kunde inte göra 

någonting. Jag hade ju inga pengar. (Intervju med My av Arpi 2012:52) 

 

Det svenska ordet ju kan användas retoriskt på lite olika sätt. Tidigare forskning har visat 

att det används för att uttrycka något självklart eller sant men också som redskap med 

ändamål att övertyga, döma, förklara eller protestera (Heinemann m.fl. 2011:111). 

Användningen av ju i båda dessa sammanhang används för att eftertrycka de självklart 

ekonomiska begränsningarna, vilket fungerar för att göra båda uttalanden mer trovärdiga. 
                                                

10 Rickard och My är fiktiva namn i originaltexten 
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Samtidigt så uttrycker användningen av ju att intervjupersonerna förväntades kunna relatera 

till bristen på pengar, vilket skapar en gemenskap och gör utsattheten både mer objektiv 

men även mer utbredd. Rickard konstrueras som en realistisk och företagsam person, som 

egentligen skulle göra andra, roligare saker, än att bara sitta hemma medan My konstrueras 

med känslor av uppgivenhet och apati.  

När Giulia blir intervjuad berättar hon att: ”Ta lån, få betald semester eller ens en 

rimlig sjukförsäkring är en illusion, en dröm.” (Intervju med Giulia av Fumarola Unsgaard 

2012:148) Det som verkar så självklart för många beskrivs med extremfallsbeskrivningen 

illusion för andra. Vad som tidigare ingick i kollektivavtal eller andra socialförsäkringsför-

måner verkar för många som bortblåst, det är inte något man i dag kan räkna med, enligt 

Giulia, snarare drömma om. Giulia konstrueras uppgiven och rent av bedrövad i 

förhållande till den dystra arbetsmarknaden eftersom de tre uppräknade livsmöjligheter ett 

tryggt arbetskontrakt hade kunnat ge henne inte går att få. Terése berättar även hon om 

sina drömmar:  

 

Hur min dröm länge varit att få rutiner. Veckor som ser likadana ut, med 40 timmars arbete. 

Tid att träna tre gånger i veckan och ro i sinnet att börja med någon helt egennyttig hobby. 

(Intervju med Terése av Schwarzenberger 2012:97)  

 

När vissa har bilden av att unga kan använda sig av bemanningstjänster som språngbräda in 

i arbetslivet, så visas en annan verklighet i detta utdrag. Terése konstruerar bilden av att 

hon inte vill annat än att komma loss ur visstidsanställningarnas ständiga förnyelse och 

variation för att få lite rutin och komma loss från prekariattillvaron. Hon är beredd på att 

arbeta normal arbetstid, få över tid till att ta hand om sin hälsa genom träning och 

dessutom utöka livskvaliteten genom en hobby. Övertygande nog använder hon sig av två 

stycken tre-punktslistor efter varandra. Rutiner, likadana veckor, 40 timmars arbetsveckor i första 

meningen och: träna tre (3!) gånger i veckan, ro i sinnet och hobby i den andra. Ingen av dessa 

tillsammans sex saker som uppräknas har hon möjlighet till i dag, vilket en tillsvidarean-

ställning eller fast tjänst skulle kunna ändra på. Terése konstruerar sig som en normal 

människa med normala och sunda preferenser. Hon gör sig normal genom att först hänvisa 

till tre saker hon inte har i relation till ett arbete, men som vore normalt att ha efter en 

utbildning samtidigt som hänvisar till tre saker som både är sunda och normala att ha i 

vardagen, men som inte finns där. Genom att spegla avsaknaden av det normala på detta 

sätt skapar hon ett retorisk övertygande resonemang av det motsatta.  
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KAPITEL 7 – Summering och diskussion 

I en tid då jämlikhet inom olika samhällssektorer är på agendan, både när det gäller 

humankapital (social rättvisa) och ekonomiska kapital (kapitalistisk rättvisa), så kan en 

nyanserad analys av de språkliga beståndsdelarna i klassdebatten, enligt mig, bidra till ny 

kunskap och nya förhållningssätt till exploaterande och ojämlikhet.  

Vad jag visade i det första avsnittet i resultatet, distinktioner av klass, var explicita 

uttalanden om social klass men även konstruktioner av klass genom att göra distinktioner 

mellan sig själv, sin egen grupp och ”andra”, vilket fungerar som klassmarkörer enligt 

Skeggs (2005) och Bourdieu (1993) för att förstärka en social identitet. Jag visade hur 

Katrine Kielos använde språkliga resurser för att göras trovärdig genom att uttala sig inom 

det Skeggs kallar för perspektiv genom att konvertera sitt kulturella kapital till symboliskt. 

Jag visade två uttalanden om en växande men också svårdefinierad underklass. Jenny 

Bengtsson menade att underklassens framväxt beror på arbetsmarknadens dåliga villkor för 

unga medan Katrine Kielos lyfte fram att det inte bara är svårt att prata om underklassen 

som sådan, från borgerligt håll argumenteras det retoriskt emot att nämna de dåliga 

anställningsvillkoren över huvud taget. I denna retorik såg vi tydligt vad det innebär att 

förstärka sin klassposition genom att distansera sig från vad man inte är. Jason Diakité tog 

metaforiskt upp social klass genom att tala om avsaknaden av den meningsfulla sysslan, vilket 

var ett sätt att styrka sin egen klassposition och samtidigt konstruera klassegenskaper till de 

lägre klasserna som saknade detta fundament i sitt liv. Dessa uttalanden är alla exempel på 

hur man konstruerar klass i ett sammanhang att prata om prekariatet.  

Från det första avsnittet som handlade mer om att tala om kollektiva tillhörigheter, 

fokuserade det andra avsnittet, respektabilitet, mer på personliga utdrag från prekariatet, 

vilket gav en bild av den prekära identitetens anständighet och livsstil. Den meningsfulla 

syssla som Jason Diakité pratade om visade sig även finnas representerad i prekariatet hos 

Sonja Schwarzenberger. Med andra ord kan inte prekariatet som konstruktion likställas 

med underklassen eftersom även människor i frilansande arbeten, med företrädesvis högt 

kulturellt kapital också inkluderas i prekariatet. Arbetet som frilansjournalist i 

kulturbranschen var något Schwarzenberger älskade, vilket fungerar som en klassmarkör. 

Däremot gjorde Schwarzenberger det tydligt att otryggheten i anställningsvillkoren som 

frilansjournalist var bekymmersamma genom att konstruera sin anständighet i retoriska 

termer av att inte tycka synd om henne. Jonnas anständighet konstruerades i termer av 

omsorgsfullhet genom att sätta andra i första rum hellre än henne själv. Hennes kollega 

Torun Carrfors anständighet konstruerades som ansvarstagande eftersom Carrfors såg det 
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oansvarigt att skaffa barn tillsammans med de flexibla villkor som hennes arbete och livsstil 

kräver av henne. I den välutbildade kategorin av prekariatet visade jag exempel på skilda 

utdrag där alla kämpade över otrygga anställningsvillkor som den gemensamma faktorn. 

Odeta Adomaityte, som tidigare ägt och drivit affärsverksamhet, jobbar idag med ett 

okvalificerat arbete som städerska. Till trots av denna förskjutning konstruerade 

Adomaityte sin anständighet genom att retorisk framställa sig med framåtanda och 

ansvarstagande. Jag visade ett utdrag från Terése som trots sin utbildning som socionom 

arbetar på ICA. Terése kritiserade svårigheterna med att få arbete, trots högt kulturellt 

kapital, och angrep de flexibla arbets- och livsvillkoren i termer av att förklara varför hon 

tvingats vänta med att skaffa barn. Terése konstruerade sig respektabel genom att 

framställa sig som en självständig person som inte mottar skänkpengar från sin man. Nour 

El Refai uttryckte sig om sin klassresa från kärvare förhållanden till att numera vara 

höginkomsttagare och konstruerade sin anständighet i termer av att köpa allt nödvändigt 

innan hon köpte andra varor.  

I det tredje och sista avsnittet, känslor, analyserade jag känslorna som konstrueras 

och förmedlas utifrån en prekariattillvaro. Utanförskapskänslan blev representerad i ett 

utdrag av Jason Diakité, vilket som känsla liknades vid känslan att stå utanför 

arbetsmarknaden. Schwarzenberger rättfärdigade känslan av osäkerhet genom att hänvisa 

till att en tvivlande känsla infinner sig även om hon alltid klarat av anställningssituationer 

tidigare. Schwarzenberger uttalade sig även utifrån en hög klassposition genom att uttrycka 

sig självreflexivt, vilket också fungerade för att göra uttalandet symboliskt mer trovärdigt. 

Schwarzenbergers kollega Sara använde kraftuttryck för att lyfta fram prestationshetsen i 

arbetet i relation till den ekonomiskt besvärliga situation som hon ibland befinner sig i. I 

andra uttalanden om den flexibla lönesättningen visade jag uttalanden från Erik, Rickard 

och My där alla upplevt effekterna av prekariattillvaron. Erik beskriver effekterna i termer 

av stress, Rickard i termer av uttråkning och My i termer av uppgivenhet. Även Giulia 

konstrueras som uppgiven eftersom hon gett upp hoppet att ta lån eller få betald semester. 

Slutligen berättade Terése om sina drömmar, vilka anses både normala och rimliga att få 

tillgång till i ett svenskt samhälle. Tre av de drömmar hon räknar upp: att få rutiner, 

likadana arbetsveckor med 40 timmars arbete är samtliga typiska för prekariatet.  

Min avsikt med denna studie har med inspiration från Bourdieu varit att: ”bringa 

ordning i ett komplext material” (Bourdieu 1993:19) med hjälp av de teoretiska redskap jag 

använt mig av. Med diskurspsykologiska verktyg har jag visat hur klass konstrueras i 

relation till hur man pratar om klassen prekariatet såväl som de mer implicita formerna att 
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klassificera sig själv eller andra efter kategorier som rättfärdigar en viss social identitet. Jag 

har på detta sätt bidragit till den vetenskapliga diskursen om klass i allmänhet och i 

synnerhet prekariatet med hjälp av det tidigare nästintill outforskade angreppsättet 

diskurspsykologi. Genom i synnerhet de två senare avsnitten av resultatet har jag visat 

exempel på och besvarat min frågeställning hur klass konstrueras av medlemmar av 

prekariatet.  

Jag har visat att prekariatet rymmer en mäng olika klasspositioner i kulturell-, 

social-, ekonomisk- och symbolisk mening, vilket gör prekariatet till en svåruppfattad och 

flytande kategori. Det svenska prekariatet har konstruerats som en underklass men som vi 

också sett representeras även prekariatet av kategorier av människor som typiskt sätt inte 

räknas till underklassen därför att de har hög utbildning och arbete. Vi har i tillägg till 

kategorierna ”bemanningsanställda”, ”välutbildade” och ”kulturbranschen” även sett 

representationer från kategorierna: ”nostalgisk över en svunnen tid med kollektivavtal” och 

”immigranter”.  

Som exempel mellan de stora skillnader och flytande definitionerna på en prekari-

serad tillvaro kan vi se på El Refais anställningsformer, som något förenklat bygger på att 

hon fortsätter vara glad, till Adomaitytes ständiga sökande av kunder som behöver 

städhjälp, eftersom hon behöver försörja fler än sig själv. Om däremot någon av dem skulle 

bli överflödiga nästa dag, skulle det inte komma som någon överraskning för någon av dem 

eftersom de båda delar den otrygga inställningen till både arbetet och livet. Just dessa två 

människors utdrag visar även att klass är en ambivalent och långt ifrån solklar företeelse. El 

Refai vågar inte flytta upp levnadsstandarden, till trots av hennes numera glädjande 

ekonomiska situation, medan Adomaityte inte ruckar på medelklassidealen, även om hon 

bedriver kroppsarbete. El Refai har ett tydligt materiellt ideal, vilket konstruerar henne 

komma från osäkra förhållanden. Denna osäkerhet ger sitt uttryck i hennes arbetsvillkor 

och levnadsstandard, vilket medför att hon ständigt känner sig svävande och utan det 

trygga fundament som Diakité omnämner, vilket medför att så länge hon saknar detta 

fundament kommer hon inte våga byta upp levnadsstandarden. Adomaityte utgår från ett 

medelklassideal i termer av någonting gott som gör att hon som följd konstruerar en 

framåtanda som inte ges upp även om det skulle vara rimligt att uppleva en statusfrustrat-

ion. Detta visar att klassegenskaper inom prekariatet konstrueras och fungerar dynamisk 

utifrån skilda utgångslägen, vilket medför att man inte kan sluta sig till att den prekariserade 

individen kan likställas med dåliga anställningsvillkor. Samtidigt visar det att den prekära 

identiteten går att finna över de traditionellt tredelade klasstillhörigheterna. Det som är 
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gemensamt mellan både El Refai och Adomaityte är ett liv som begränsas till att levas i 

nuet, vilket gör att ingen av dem kan vara säkra på framtidens utsikter.  

Det som gör prekariatet till en kategori att ta på allvar har att göra med att samtliga 

av dess medlemmar har en önskan om bättre och mer stabila anställningsvillkor, vilket en 

del av prekariatet beskyller samhället för att inte ge dem. Några av de utdrag jag visat 

konstruerar en förbittring över de livsmöjligheter (barn, ta lån, betald semester, träning etc.) 

som begränsas av de ogynnsamma villkoren, vilka genererar negativa effekter på livet i sin 

helhet. Rättfärdiganden av den prekariserade anständigheten i det andra avsnittet 

konstruerades oftast som ansvarstagande för andra än sig själv tillsammans med 

omsorgsfullhet men även med en ovilja att uppfattas som gnällig samt självständighet och 

framåtanda. Den prekära identitetens känsloliv konstruerades i termer av överhängande om 

än varierade former av oro. Oron konstrueras som starkt sammanknuten till otrygga 

anställningsvillkor, vilket leder till ett otryggt leverne som tas i uttryck i kulturell- 

ekonomisk- och social bemärkelse. Den kulturella oron beskrevs i termer av 

utanförskapskänsla, prestationshets, eller med en avsaknad av livsglädjen de flerfaldiga 

drömmarna (som regelbunden träning eller egennyttig hobby) skulle införliva. Den 

ekonomiska oron visas i uttryck över ekonomiska begränsningar så som att ta lån, få betald 

semester eller hinna med att delta i aktiviteter som kostar pengar. Slutligen konstruerades 

den sociala oron i uttryck av att skaffa barn senare i livet, eller inte alls eller att ha tid över 

till att vara med vänner. Dessa klassegenskaper medför att konstruktionen av den prekära 

identiteten och livsstilen i prekariatet kan kännas igen genom uttalanden från de två 

tolkningsrepertoarerna: otrygga anställningsvillkor och otrygga livsbetingelser.    

Den tidigare forskningen om prekariatet har i mångt och mycket efter Standings 

bok (2013) stridit om prekariatets vara eller icke-vara, vilket naturligtvis är behövligt för att 

förvissa sig om att begreppet inte är ett vilseledande påhitt. Min studie bidrar till hur man 

kan använda diskurspsykologiska hjälpmedel till en analys av kategorin prekariatet för att nå 

djupare insikter om den prekära identiteten tillsammans med de språkliga uttryck 

människor använder sig av under prekära livsförhållanden. Diskurspsykologi som paket av 

teori och metod har varit ett lämpligt verktyg att använda på ett redan befintligt material för 

att nå dessa insikter. Samtidigt behöver forskning om prekariatet utökas. Det svenska 

språket har en enorm rikedom av nyanser som jag inte haft plats att ta upp, vilket indikerar 

att det behövs fler diskursanalyser inom fältet. Vad jag föreslår som vidare forskning om 

prekariatet och den prekära identiteten är en uppdaterad och kritisk feministisk analys, 

möjligtvis mot bakgrund av Judith Butlers bok precarious life från 2006, för att se på vilka sätt 
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livsvillkoren i prekariatet skiljer sig mellan könen i Sverige. Jag föreslår även en vidare 

undersökning av kategorierna äldre, kriminella samt funktionsnedsatta i relation till det 

svenska prekariatet samt forskning som undersöker sambanden mellan extremism och 

prekära livsförhållanden från ett framförallt europeiskt och nationellt perspektiv.   
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