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Abstract
This study examines social mobility in autobiographical narratives in a Swedish context. The 

purpose of the study is to analyze ten published narratives which centers around experiences of 

individual class migration. The analytic focus is oriented towards how power dimensions such as 

gender, sexuality and racialization might have affected the possibility to advance in social hierarchy, 

but also towards how the narrators are reflecting and speaking about these different power 

dimensions. 

The analysis shows the narrators differing subject positions often affect the way they 

understand and construct notions of class injustace and their view of social mobility. Their stories 

are in warying ways informed by notions of gender, sexuality and Swedishness. This, together with 

possibilities to embody the concept of ”skötsamhet” (to be good, disciplined, in line) seem to affect 

in what ways a narrator can use the working class identity to bring authenticity to their story and, by 

extension, bring use to the working class position as a positive source of identity in the story of 

themselves.

My conclusion is that  a viewing of the working class as an homogenic group is insufficient 

since it is clearly structured by other power dynamics than just class. This in turn effects how one is 

able to move or orient themselves in a society structured by more power dynamics than just class. I 

therefore argue for an intersectional understanding of class and social migration.

Nyckelord: klass, klassresor, självbiografier, intersektionalitet, femininitet, maskulinitet, svenskhet, 

vithet, heteronormativitet, genusarbetsdelning, plats 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund

Min utgångspunkt är en låg nivå. Klassmässigt, så klart, om vi nu accepterar att 

arbetarklassen befinner sig på botten av samhällskroppen. (Kjell Eriksson 2012, 44)

En vanlig fråga är: Vad är den största skillnaden mellan din uppväxt och hur du 

lever nu? Man syftar då till att jag har mitt ursprung i lägre arbetarklass, och som

 invandrare. Jag brukar lägga till att jag också är kvinna. Det har varit en lika stor 

belastning som mina två andra funktionshinder. (Susanna Alakoski 2013 [2012], 314)

Jag hade fått alla möjliga utmärkelser, men aldrig berörts på det viset, och kanske,

 inte vet jag, förstod jag att det här kunde bli en bekräftelse, ett tecken på att jag 

var accepterad på riktigt, inte bara som fotbollsspelare utan som person, trots alla 

mina utbrott och min bakgrund. (Zlatan Ibrahimovic 2011, 291)

Citaten ovan är tagna ur berättelser som handlar om klass och erfarenheter av klassmässig 

underordning. De är, som Kjell Eriksson skriver, berättelser om att ha levat på en låg position i 

samhället. Men de är också berättelser som skildrar socialt avancemang, de handlar på olika sätt om 

individuell rörelse uppåt i den sociala hierarkin – från en utsatt arbetarklassposition till en 

eftersträvansvärd och normerad medelklass. I och med detta ingår berättelserna i en populär litterär 

genre; klassreseberättelsen. Sociologen Lena Sohl menar att klassreseberättelsernas popularitet kan 

ställas i relation till vad vi gärna vill tro om vårt samhälle: att vem som helst, oavsett klassbakgrund, 

kan bli vad som helst bara denne anstränger sig och kämpar tillräckligt hårt (Sohl 2010, 41). 

Nedåtgående klassresor, som på ett helt annat sätt associeras med misslyckande, har inte skildrats i 

samma utsträckning.1 Den uppåtgående klassreseberättelsen får därför en funktion som 

framgångssaga och blir en illustration för giltigheten i att ha ”den amerikanska drömmen” som 

samhällsideal. Att klassresan betraktas som en framgångssaga implicerar också att arbetarklassen är 

(och måste vara?) en situation som människor förväntas vilja lämna eller resa bort ifrån.  

Berättelserna ovan handlar dock inte bara om klass, de handlar också om kön. Flera forskare 

har på senare tid lyft fram att berättelser om klass och klassresor länge varit en manligt dominerad 

tradition – ”en historia som skrivs av män, om män, för män” (Sohl 2010, 39) och där män betydligt 

oftare än kvinnor ”lyckas ta plats i sin arbetarklassbakgrund och göra den till en tillgång” (Arping 

2010 [2005], 22). Kjell Eriksson och Zlatan Ibrahimovics böcker kan därför ses som en fortsättning 

på en lång tradition av manligt klassreseberättande, men precis som citaten ovan antyder går det 

1 Ett par exempel är dock Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005), Kristian Lundbergs Yarden (2009), 
och Erik Wijk, Allt vi här drömma om (2009). 
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också att se en förskjutning i diskussionen om klass och klassresor. Kvinnors klassreseberättelser, 

där erfarenheter av både klass och kön skildras, har behandlats i både inom akademin och i de 

senaste årens skönlitteratur vilket gjort bilden av klassresan mer komplex.2 I Lena Sohls (2014) 

avhandling, en intervjustudie om kvinnliga klassresenärer, dras slutsatsen att kvinnor – eller 

”duktiga flickor” – har kommit att stå symbol för klassmässig rörlighet samtidigt som detta döljer 

det faktum att majoriteten lämnas kvar. Avhandlingen har gett upphov till viss medial debatt och 

medan vissa försvarar Sohls poäng – att ett land som behöver klassmässig rörlighet i form av 

individuella klassresor är och kan förbli ojämlikt – så går andra till den ”duktiga flickans” försvar. 

Författaren och kulturskribenten Therese Bohman är en av dem som i den duktiga flickan ser 

”meritokratin förkroppsligad” (2015, 70), detta i en nysläppt liberal antologi för social rörlighet i 

vilken det hävdas att möjligheten att göra klassresor dels är viktigt för den enskilda människans 

frihet men också för att det är vad som utmärker ett – för alla – rättvist och anständig samhälle. 

I debatten om de kvinnliga klassreseberättelserna glöms dock en annan av Sohls poänger 

ofta bort, att klassreseberättelserna som framgångssaga inte bara handlar om klass och kön, de är 

också berättelser om hur svenskhet, vithet och invandrarskap konstrueras (Sohl 2014, 307). 

Parallellt med debatten om ”manliga klassanalyser” och ”duktiga flickor” så får rasifierade och 

invandrade personer illustrera nedåtgående klassresor, de som trots hög utbildning, främst rör sig 

neråt i samhällshierarkin, samtidigt som orsaken till detta – strukturell rasism och diskriminering på 

arbetsmarknaden – sällan uttalas (Sohl 2010, 39). Även detta är nämligen samhällsproblem kan 

skylas med individuella framgångssagor i form av ”positiva migrationsberättelser” och där Zlatan 

Ibrahimovic, som en ”andra generationens invandrare”, får stå som ett tydligt men ensamt exempel 

på. Sohl ställer frågan om vad som skulle hända med klassresan som samhällsideal om görandet av 

vithet och svenskhet också får ta plats i analyserna och det är bland annat denna fråga jag låtit mig 

inspireras av inför den här undersökningen. 

Eftersom det fortfarande är så att vissa kroppar tillåts göra klassresor i högre utsträckning än 

andra framstår det som tydligt att berättelserna citerade ovan inte bara handlar om erfarenheter av 

underordning och stigmatisering utan att de även är berättelser om att på olika sätt vara 

privilegierad – om att vara man och kunna skriva in sig själv i klassreseberättelsen manliga 

tradition, om att uppfattas eller inte uppfattas som svensk, om att vara norm i förhållande till 

samhällets syn på sexualitet. Vilken roll spelar dessa normer för en persons möjlighet att klassresa? 

I den här undersökningen är jag intresserad av hur författare till självbiografiskt beskrivna 

klassresor reflekterar över och beskriver sina erfarenheter, dels i förhållande till klassmässiga 

positioner, men också kring identitetspositioner så som kön, ras och sexualitet genom vilka vissa av 

2 I antologin Tala om klass (2006) lyfts ett flertal kvinnliga klassreseberättelser fram som ett försök att bryta den 
manliga dominansen in klassanalysen. Susanna Alakoskis Svinalängorna (2000), Åsa Linderborgs Mig äger ingen 
(2007) och Lo Kauppis Bergsprängardottern som exploderade (2007) kan ses som exempel på 
arbetarklasskildringar som blivit kritikerrosade storsäljare.
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dem passerar som norm och andra som avvikande. I grund och botten är klassresor, som Sohl 

skriver, undantagen som bekräftar regeln om klassmässig stabilitet. Detta innebär att de 

klassresenärer som tar ton och berättar om sina resor idag befinner sig på en position som ger dem 

utrymme att tala, ett utrymme som få i deras barndoms omgivningar har idag. Det är av den 

anledningen jag undrar vad klassresenärerna idag väljer att tala om.

1.2 Syfte och frågeställningar

I undersökningen analyserar jag ett antal självbiografiska verk vilka beskriver erfarenheter av 

genomförda eller påbörjade klassresor. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konstruktioner så 

som klass, kön, vithet/svenskhet, rasifiering och sexualitet kommer till uttryck i böckerna och det 

analytiska fokuset är riktat mot hur olika maktordningar kan ha påverkat författarjagens 

klassmässiga förflyttning.

I analysarbetet har jag utgått från följande frågeställningar:

- På vilket sätt upplever och beskriver författarna sin klassresa och sina olika klasspositioner? Vilket 

slags motstånd upplever de att de mött?

- På vilka sätt blir författarnas övriga identitetspositioner tydliga i texten och hur reflekterar de 

kring de eventuella privilegier som dessa erbjuder eller inte erbjuder?

- Hur ser författarna på sin klassresa i relation till hur de uppfattar det omgivande samhället och i 

förhållande till samhälleliga diskurser om ”individens möjligheter”?

1.3 Metod och material

Urval

För att kunna hitta och analysera mönster i diskurser och föreställningar kring klassresor ville jag få 

tillgång till ett flertal längre narrativ om ämnet vilka är en del av den offentliga diskursen. Jag ville 

att de skulle vara centrerade kring ett självreflexivt jag och att dessa jag skulle kunna sägas 

representera ett antal skilda subjektspositioner. Jag valde därför att göra en litteraturstudie, eller 

närmare bestämt, en studie baserad på självbiografiska klassreseberättelser. 

Källmaterialet i denna undersökning består av tio självbiografiskt författade verk skrivna av 

totalt åtta författare. Urvalskriterierna för materialet har modifierats allt eftersom olika problem har 

uppstått. Min ursprungliga plan var att analysera självbiografiskt skrivna berättelser som på olika 

sätt marknadsfördes som klassreseberättelser genom att bokens titel innehöll ordet klassresa, att 

ordet nämndes i baksidestexten eller i andra officiella beskrivningar av boken. Då urvalet med detta 

kriterium blev för litet ändrades det till att omfatta böcker som är självbiografiska beskrivningar av 

en egenupplevd klassresa – uppåtgående eller nedåtgående – i  vilken ett författarjag reflekterar 

kring erfarenheter av klassmässig underordning och tematiserar kring identitetskonflikter. Eftersom 
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jag i analysen har velat kontextualisera berättelserna och knyta an dessa till både forskning och 

diskurser om svensk nationell självförståelse så var ett annat urvalskriterium att böckerna i viss mån 

ska behandla eller utspela sig i det svenska samhället samt vara svenskspråkiga. Jag ville även att 

böckerna skulle vara utgivna efter år 2005 för att författarjagens reflektioner ska kunna sägas 

relatera till vår samtid. 

För att hitta ett relevant urval av böcker så har jag dels gjort en mängd egna sökningar, i 

universitetsbibliotekens gemensamma katalog Libris, i Stockholms och Uppsalas respektive 

stadsbiblioteks kataloger samt hos de två största kommersiella nätbokhandlarna. Genom dessa 

sökningar hittade jag fem böcker som stämde in på mina valda urvalskriterier. Ytterligare tre böcker 

hittade jag genom en inläsning av forskningsfältet, jag blev så att säga tipsad om böcker genom 

hänvisningar till vidare läsning. Då jag ville försäkra mig om att jag inte hade missat något relevant 

verk vände jag mig till Stockholms stadsbibliotek för att få hjälp i mina sökningar. De hänvisade i 

sin tur till webbsidan www.bibblansvarar.se3 som hjälpte mig att finna ytterligare två böcker som nu 

ingår som material i uppsatsen. Jag har varit tvungen att välja bort en mängd böcker som vid en 

första anblick ser ut att passa in på kriterierna. Vissa av dessa har kanske i allmänhet betraktas som 

självbiografiska verk men då de inte varit författade i jag-form har jag tvingats välja bort dem. 

Andra böcker kan ha tematiserat kring föräldrarnas liv mer än den egna tillvaron eller haft en eller 

två föräldrar som avancerar socialt under deras uppväxt varför dessa böcker också valts bort.

De böcker som analyseras i den här undersökningen är Susanna Alakoskis Oktober i 

Fattigsverige (2012 [2011]), Doris Dahlins Skammens boning (2007), Dilsa Demirbag-Stens 

Fosterland (2010 [2009]), Kjell Erikssons Simma i mörker. En självbiografisk klassresa (2012), 

Birgit Häggkvists A (2010), Zlatan Ibrahimovics och David Lagercrantzs Jag är Zlatan. Min 

historia (2011), Kristian Lundbergs Yarden (2009), Och allt skall vara kärlek (2012) och En 

hemstad (2013) samt Leif GW Perssons Gustavs grabb. Berättelsen om min klassresa (2011 [2019). 

Ett par av böckerna kräver viss problematisering. Exempelvis så ingår tre verk av författaren 

Kristian Lundberg i undersökningen. Jag har valt att analysera alla tre eftersom de alla behandlar 

hans nedåtgående klassresa och för att det skulle kunna uppfattas som godtyckligt av mig att endast 

välja ut en av dessa narrativ. Också Zlatan Ibrahimovics bok Jag är Zlatan Ibrahimovic. Min 

historia kräver viss problematisering då den är författad tillsammans med journalisten David 

Lagercrantz, något som i viss mån kommer att diskuteras senare i uppsatsen. Jag har valt att ha med 

denna bok som grund för analysen eftersom den tillför ett intressant perspektiv men också för att 

boken marknadsförs tydligt som Ibrahimovics muntligt traderade historia och det är så jag 

3 Enligt hemsidan så drivs Bibblan svarar gemensamt av Malmö stadsbibliotek och Internationella Biblioteket som en 
del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket. Trots noggranna 
sökningar gör den här undersökningen inga anspråk på att vara heltäckande. När urvalet bestod av tio böcker 
verkade finna några fler, eftersom jag  samtidigt upplevde materialet som ”mättat” avslutades sökningarna.
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uppskattar att en läsare skulle tolka den.4 Berit Häggkvists A och Dilsa Demirbag-Stens Fosterland 

skiljer sig i viss mån från mängden då deras berättelser slutar innan författarjagen riktigt har 

genomfört sin klassresa. Detta innebär att inget uttalat vuxet författarjag syns som reflekterar över 

den ”nuvarande” klasspositionen. Samtidigt är deras böcker författade av ett vuxet klassrest subjekt 

som självreflexivt beskriver sin ungdom och erfarenheter av underordning samt en strävan efter en 

annan tillvaro. Jag har valt att ta med dessa böcker eftersom klassreseberättelsen länge har varit en 

manligt dominerad historia. Jag tycker att det finns ett egenvärde i att inte utgå från strukturen i de 

redan etablerade historierna och upphöja denna till norm. Häggkvist och Demirbag-Stens böcker är 

inga traditionella framgångssagor men de vidgar förståelsen av klassreseberättelsen ur ett könat 

perspektiv. Källmaterialet består såldes av tio böcker skrivna av totalt åtta författare och dessa finns 

presenterade längst bak i undersökningen. 

Metod

Min ambition är att läsa de valda självbiografierna med en kritisk hermeneutisk ansats. Att läsa 

kritiskt, i motstånd till texten, har varit en viktig och givande feministisk praktik eftersom historiskt 

kanoniserade verk har kunnat (om)tolkas som reproducerande av stereotypa och förenklade bilder 

av kön, eller som rent av sexistiska. Enligt Rita Felski har motståndsläsning som feministisk strategi 

många likheter med det som Paul Ricœur har kallat hermeneutisk misstänksamhet vilket innebär att 

texter läses med en medvetet skeptisk ansats (2003, 35). Utgångspunkten för den här typen av 

analys är att en text inte kan tas för det den på ytan ser ut att vara utan måste undersökas och 

kritiseras för underliggande antaganden. Detta innebär också att sådant som texten inte talar om kan 

vara minst lika avslöjande som det som sägs. Då litterära verk, och däribland självbiografier, ofta 

försöker övertyga läsaren om att se saker ur ett särskilt perspektiv finns all anledning för läsaren att 

ifrågasätta texten istället för att ”lyda” (37-38). För att den kritiska utgångspunkten inte ska låsa fast 

läsaren i ett negativt förhållningssätt, där läsaren inte kan tillåta sig själv att bli påverkad, inspirerad 

eller förändrad av mötet med en bok utan snarare läser för att sina ursprungliga föreställningar 

bekräftade, kan en försöka se läsningen som dialog snarare än en monolog. Den hermeneutiska 

cirkeln är ett sätt att läsa som tillåter oss att närma oss ett verk med en mängd föreställningar men 

med en ödmjukhet inför att dessa kan förändras genom läsandet (9). 

Den litterära debatten har under senare år i stor utsträckning handlat om förhållandet mellan 

sanning och lögn, eller självbiografi kontra fiktion. Ofta har diskussionen kretsat kring hur det 

självbiografiska ”jaget” ska förstås och vad detta jag kan tillåta sig att säga. Inom kultur- och 

litteraturvetenskaperna menar många att en text ska läsas som skild från sin författare, texten 

4 Dagen innan inlämning, 27 maj 2015, publicerades i Expressen ett utdrag ur en intervju med Lagercrantz i vilken 
han uttrycker att han skrivit Ibrahimovics bok som en roman snarare än en självbiografi. Även om detta kan tyckas 
påverka huruvida Ibrahimovics bok bör ingår i urvalet så menar jag att detta faktum egentligen inte påverkar  
uppsatsens syfte vilket aldrig varit att ”söka efter sanningen” i de självbiografiska verken. 
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kommer aldrig på riktigt att kunna avslöja en författares intentioner och därför ska vi heller inte bry 

oss om dessa. Denna hållning ställs på sin spets när de texter som ska analyseras är självbiografier, 

dessa skiljer sig nämligen från romaner just genom deras anspråk på verkligheten som referensram. 

Smith och Watson (2010 [2001]) menar att även om självbiografiska verk innehåller information 

som kan ses som ”fakta” så ska de inte betraktas som objektiva historieskrivningar. Det primära 

materialet i självbiografiskt skrivande är författarens egna minnen och dessa kan aldrig till fullo 

återskapa händelser, men tillsammans med användbar fakta formas den ”subjektiva sanning” som 

självbiografiskt skrivande består i (13). Självbiografiskt skrivande går, enligt Smith och Watson, i 

stor mån ut på att författarjaget beskriver erfarenheter och språkligt anammar olika, ibland 

motsägelsefulla men ändå, tillgängliga identiteter. (40). Medan det finns de författare som 

tematiserar kring just dessa identitetskonflikter så finns det andra som inte gör det. Medan vissa 

författare explicit gör motstånd mot vissa identiteter så finns det andra som är strängt upptagna med 

att anpassa sin själv-representation så att de ska passa vissa identitetsramar. På det här sättet blir 

självbiografiska skribenter medvetna om vilka de är, om vilka identifikationer eller avvikelser de 

blir tilldelade, eller vilka identiteter de har möjlighet att göra anspråk på genom de diskurser som 

omger dem. Men det är också viktigt att minnas att självbiografiskt skrivande är en form av 

medveten och aktiv självframställan där författaren presenterar sitt jag för en tänkt läsare. Enligt 

litteraturvetaren Arne Mellberg så kan den självbiografiska berättelsen förstås som en 

”meningsgivande strategi” vilken synliggör berättelsen som konstruktion. Med Mellbergs ord går 

det att betrakta dagens litterära självframställningar som ”en strategi för att konstruera, presentera, 

profilera bilden av självet” (2008, 14). Det är således sådana tendenser till självframställningar som 

jag har kunnat ta fasta på i mina läsningar av de självbiografiska narrativen. I viss utsträckning 

använder jag även begreppet självbild och jag gör det i enlighet med litteraturvetaren Christine 

Sarrimos definition: begreppet självbild avser här den typ av subjekt och subjektiviteter som 

formeras i narrativa akter (2012, 11). Subjekt ska inte förstås ”i form av en föreställd ursprunglig 

grund”, utan förhållningssättet är text- och diskursanalytiskt – syftet är att studera föreställningar 

om konstruktioner av självbilder (ibid). 

Hillevi Ganetz har från den ovan nämnda Ricœur uttolkat att alla texter består i en textens 

värld, alla texter är alltså en samling referenser som pekar mot världen och som så att säga ”öppnas 

av texten” (1997, 15). Ett exempel på en sådan referens är det som benämns som intertextuella 

kontexter, alltså referenser till omgivande texter eller en hel genre som exempelvis 

”klassreseberättelsen” eller ”arbetarlitteratur”. Referenser till extratextuella kontexter kan istället 

förstås som olika biografiska, sociala och historiska omständigheter som texten uppkommit i (16). 

Även om en text genom sina referenser pekar ut mot ”världen utanför” så kan en text aldrig sägas 

”beskriva” världen utan endast ”omskriva” den. På samma sätt kan en text heller aldrig ses som en 
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direkt spegling av en författares liv och erfarenhetsvärld. I enlighet med detta resonemang ser jag de 

analyserade självbiografierna som stående för sig själva, de ”jag” som böckerna är centrerade kring 

omnämns som ”författarjag”, när dessa författarjag behöver benämnas använder jag författarens 

efternamn men författaren lämnas för övrigt därhän. 

De inter- och extratextuella referenserna i en självbiografi kan sägas fungera som 

hjälpmedel för författarjagen att presentera sig själva inför läsaren, en presentation som bör läsas 

som retrospektiv. De händelser som beskrivs som viktiga reflekterar ofta hur författarjagen ser på 

sin identitet idag. Smith och Watson beskriver hur självbiografiska narrativ ofta innehåller en rad 

retoriska akter där författarjagen rättfärdigar sina upplevelser, upprätthåller sitt rykte, ifrågasätter 

andras berättelser och förmedlar kulturell information (26). Denna komplexitet kräver, enligt Smith 

och Watson, läsningar som engagerar sig i dessa sociokulturella kontexter och lyfter fram de 

retoriska poänger som görs. I analysen av böckerna kommer jag därför att ägna mig en del åt att 

kontextualisera sådant som uttrycks om exempelvis samhälleliga och kulturella omständigheter. 

Jag har under uppsatsarbetets gång bitvis varit orolig för att tolkas som alltför kritisk 

gentemot författarjagen, jag vill därför lyfta fram att jag läst de självbiografiska narrativen som 

självreflexiva positioneringar där författarjagen, genom vad de säger och inte säger om vårt 

segregerade samhälle, situerar sig inom detsamma. Eller som Smith och Watson skriver: ”When we 

read or listen to an autobiographical narrative, then, we listen for and attend to the role of 

remembering – and conscious forgetting  – in the act of making meaning out of the past and the 

present” (30). I relation till detta vill jag påminna läsaren om att böckerna, även om de blickar 

tillbaka och behandlar en dåtid, är författade i nutid och därför mer eller mindre orienterade i 

dagens kunskapsproduktion. 

Positionering

Mitt intresse för den här studien grundar sig i en vilja att förstå hur människor tänker och känner 

kring erfarenheter av underordning och överordning. Som kvinna, genusvetare och feminist känner 

jag, både kroppsligt och teoretiskt, många av de könade strukturer som i samhället underordnar 

kvinnor. Jag ingår i en mängd sammanhang där dessa könade strukturer är den grundläggande 

utgångspunkten för samtal och handling och där vi ofta delar erfarenheter av och åsikter om 

patriarkalt förtryck. Samtidigt kan, och bör, jag och dessa sammanhang ofta kritiseras; för 

förgivettagen vithet, för normerande heterosexualitet och för privilegierade klasspositioner. För mig 

handlar den dagliga kampen mycket om att förstå och göra motstånd i min ofta underordnade 

position som kvinna och att samtidigt försöka ta den postkoloniala uppmaningen om att ifrågasätta 

mina privilegier på allvar. Att jag är vit medelklass och heterosexuell cis-kvinna gör det möjligt för 

mig att röra mig genom samhället relativt friktionsfritt, någonting jag försöker att alltid ha i åtanke 

9



när jag diskuterar förtryck, självupplevt eller inte.  

Rita Felski (2003) skriver att läsare alltid möter litterära verk utrustad med föreställningar 

och förväntningar, både om författaren, verket och samhället i stort. På detta sätt är jag övertygad 

om det omöjliga i att påbörja en undersökning utan förförståelse, förväntningar och kanske 

fördomar gentemot undersökningsobjektet, något som ofta kan vara kopplat till forskarens 

samhälleliga position. Samtidigt skriver Felski att politiska attityder och böjelser kan vara minst 

lika viktiga som det faktum att en person identifierar sig med ett specifikt kön eller ”ras” när det 

kommer till att läsa och tolka text. I mitt fall blir det troligtvis viktigt att jag ställer mig kritisk till 

den, i samhället vanliga, nyliberala diskursen om att framgång, lycka och oberoende alltid och 

endast kommer av individuellt smide, men även att jag tycker att varje människa har en viss 

skyldighet att reflektera kring om och på vilka sätt en befinner sig på en normerad och privilegierad 

position, särskilt om en vill diskutera erfarenheter av förtryck. Även om maktordningar inte upphör 

att existera på grund av en uttalad positionering, och även om vi kanske heller aldrig kan bli helt 

synliga för oss själva, så tror jag att en problematisering av underordning/överordning inom samma 

individ kan föra diskussionen framåt. Mina utgångspunkter har påverkat mitt val av ämne och 

kommer troligtvis att påverka hur jag läser de litterära verk som undersökningen bygger på.

1. 4 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp

Diskurs, erfarenhet och intersektionalitet

Två av undersökningens mer centrala begrepp är diskurs och makt. Den franske filosofen och 

idéhistoriken Michel Foucaults diskursbegrepp låter förklara hur kunskapsproduktion och 

meningsbildande sker genom språket. Hur vi talar om saker, eller hur vi inte talar om saker under en 

viss tid eller i en viss kulturell kontext bestämmer vad dessa saker betyder, vilket värde och vilken 

mening de ges och i förlängningen, hur människor tänker om dem (2002 [1979]). Foucaults 

diskursbegrepp är intimt kopplat till det sätt på vilket han förstår makt. Enligt honom är makt 

ingenting som en individ kan äga eller informera sig till, makt är istället något som utövas från 

olika maktpositioner. Makt utövas bland annat genom de diskurser som omger oss, en etablerad 

diskurs ger tolkningsföreträde och är därför kopplad till makten att definiera vad som uppfattas som 

sant, normalt eller positivt. I likhet med Foucault menar jag att inga narrativ kan stå utanför de 

diskursiva system som omger dem. Uttolkat av Stuart Hall innebär detta att även om ett subjekt 

visserligen kan producera vissa texter så opererar de fortfarande inom gränserna för de redan 

etablerade diskursiva formationer och sanningsregimer som är verksamma i en specifik kultur 

(2012, 55). Diskursbegreppet blir i min undersökning viktigt i relation till författarjagens utsagor, 

jag kommer att använda det som ett sätt att få förståelse för hur narrativen är påverkade av, men 

också görs meningsfulla, genom de diskurser som finns tillgängliga. 
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I enlighet med ovanstående resonemang är min vetenskapliga utgångspunkt socialkonstruktivistisk. 

Detta innebär att de föreställningar, normer och värderingar – de diskursiva formationer och 

sanningsregimer – som vårt samhälle är uppbyggt kring betraktas som socialt och diskursivt 

konstruerade. Världen, så som vi uppfattar att den ser ut och är ordnad idag, är inte en naturgiven 

ordning och den kunskap vi tror oss ha om världen är historiskt och kontextuellt skapad. 

Socialkonstruktivister anser på det sättet att världen hade kunnat se annorlunda ut men att dess 

föränderlighet begränsas av de många ”sanningar” som över tid har naturaliserats och givits 

giltighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 12).

Ett sätt att få syn på legitimerade och normerade diskurser är att undersöka hur det pratas om 

ett specifikt ting eller händelse, hur det avbildas, kommuniceras och representeras. Enligt Stuart 

Hall så kan representationer ses som en essentiell del av den process genom vilken mening skapas 

och delas mellan människor i en kultur (2012, 15). Representation är så att säga ”länken” mellan 

olika koncept och språket vilket möjliggör för människor att referera till de objekt, personer eller 

händelser som finns i den ”riktiga” världen. En viktig del av denna teori är förståelsen för att dessa 

symboliska koncept inte är individuella. De ingår i ett representationssystem som fungerar som ett 

sätt att organisera, arrangera och klassificera koncept, exempelvis används principer av likhet och 

olikhet som ett sätt att fastställa relationen mellan dem (16). På det sättet är representationer alltid 

förknippade med värden och därför en intim del av hur vi förstår sakers mening genom språket. I 

den här uppsatsen används begreppet representation som ett sätt att beskriva hur koncept och 

tankemodeller kopplade till olika typer av värden förmedlas i de självbiografiska narrativen. 

Smith och Watson skriver att även om de erfarenheter som presenteras i självbiografiska 

narrativ kan verka personliga så är de långt ifrån just det. Eftersom erfarenhet förmedlas till oss 

genom språk och minnen så är erfarenhet alltid tolkningar av en kulturellt och historiskt specifik då- 

eller nutid (31). I en hänvisning till Joan Scott förklarar Smith och Watson att erfarenhet kan ses 

som den process genom vilken subjektivitet skapas. Som en effekt av detta, menar Smith och 

Watson, så känner självbiografiska skribenter sig själva som subjekt genom specifika erfarenheter 

kopplade till deras sociala status och identiteter. De känner sig själva så som ”man”, ”kvinna”, 

”rasifierad” eller ”heterosexuell” på grund av att dessa identitetskategorier, genom vår sociala 

organisering, har kommit att ses som naturliga, givna och stabila. 

I relation till detta kommer jag i undersökningen att anamma ett intersektionellt perspektiv. 

Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw i en artikel från 1989 i vilken hon för 

fram iakttagelsen att svarta kvinnors erfarenheter inte inkluderades i de (vita) feministiska 

diskussioner som analyserade förtryck. Crenshaw hävdade att det inte går att analysera erfarenheter 

av rasism och sexism för sig utan att tonvikten måste ligga på hur maktordningarna samverkar. 

Sedan 1989 har både Crenshaw och andra feministiska och postkoloniala teoretiker utvecklat 
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begreppet intersektionalitet vilket idag kan ses som en vedertagen teoretisk och metodologisk 

utgångspunkt (se t.ex. Crenshaw 1992, de los Reyes & Mulinari 2005, Lykke 2009). Begreppet 

intersektionalitet ligger som grund i undersökningen då det tillåter problematisering av hur olika 

maktordningar interagerar med varandra för att skapa erfarenheter av förtryck, underordning och 

privilegierade positioner. Eller som Annika Olsson uttrycket det: ”Intersektionalitet visar hur vi som 

individer skapar våra liv och våra jag i relation till andras liv och genom olika skärningspunkter 

mellan globala maktordningar och lokala rangordningsprinciper.” (2014, 287). Smith och Watson 

beskriver hur erfarenhet ofta är materiella upplevelser, något som kanske berör oss känslomässigt 

och gör fysiskt ont (2011, 32), detta kan vi förstå om vi ser kroppen som utgångspunkten för den 

situation eller position som varje människa befinner sig i. Min kroppsliga position kommer att 

påverka de erfarenheter som jag som människa kommer att kunna samla på mig, liksom den 

kommer påverka den identitet jag kan skapa och blir tillskriven av andra (jfr Olsson, 292). 

En viktig poäng inom poststrukturalistisk teori är att peka ut och dekonstruera förgivettagna 

dikotomier. Av den anledningen kan det verka märkligt att jag i undersökningen utgår från de 

oppositionella maktställningarna ”underordning” och ”överordning”. Jag utgår från dessa begrepp 

som förenklingar då de utgör vanliga tankefigurer i vardagligt tal men har i grunden en mer 

komplex förståelse för hur subjekt agerar från och i förhållande till olika subjektspositioner. I 

enlighet med poststrukturalistisk teori, och med hur Olsson beskriver denna, ser jag subjektet som 

ett jag som ständigt görs i relation till något eller någon, subjektet påverkas av de möjligheter och 

erfarenheter som olika positioner och strukturer erbjuder beroende på situation, tid och plats. Enligt 

detta perspektiv är historien inte predestinerad utan både beroende av och skapad av människor som 

inom vissa ramar har både makt och möjlighet att förändra både sina livsvillkor (292). 

Teorier om klass 

Det finns en mängd olika sätt att se på klass, och en mängd diskussioner och debatter om hur en 

klassanalys bör göras.Vad dessa debatter upprepade gånger har handlat om är sambandet mellan 

klass som en ekonomisk/materiell och en kulturell/social kategori men också huruvida klass ska 

betraktas som den primära strukturerande principen i vårt samhälle eller huruvida andra 

maktordningar har delad i skuld i stratifieringen. Det är en många gånger komplicerad diskussion 

utan några givna vinnare. Hos historikern Ulrika Holgerssons (2011) har jag dock hittat ett sätt att 

förstå klass som passar den här undersökningens syfte, hennes klassbegrepp utgår från ett 

poststrukturalistisk ramverk och en intersektionell förståelse av klass. Hon skriver att: ”Den 

moderna klassberättelsen”, och syftar då på inflytelserika teoretiker så som Karl Marx, Max Weber, 

John Goldthorp och Erik Olin Wright, ”skrevs i ett historiskt skede då vissa skikt av världens 

manliga befolkning ägde makten att definiera denna ekonomi, vad den skulle innefatta och vem 
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som fick tillhöra den” (159). Enligt Holgersson innebär detta att bland annat kvinnor och rasifierade 

blev grupper vars sociala situationer och problem inte togs på allvar. Holgersson menar att en 

dekonstruering av de traditionella klassberättelserna kan öppna för en mer komplicerad klassanalys 

(31). Hon refererar till kulturanalytikerna Billy Ehn och Orvar Löfgren som skriver:

Klass handlar om hur hierarkier och beroendeförhållanden uppstår mellan grupper, när sociala 

ekonomiska och kulturella resurser fördelas i olika mönster. […] Klass är en dimension som ofta 

handlar om utsiktspunkten. […] För jobbarna på verkstadsgolvet blir världen gärna tudelad, 

”vi här nere och dom däruppe”. Hos tjänstemännen uppe på kontoret ser man hellre fabrikens 

rangordning som en glidande skala än som klassmotsättning; samhället är en stege som enskilda 

individer avancerar uppför, beroende på hur mycket duglighet och framåtanda de har i kroppen. 

(Ehn & Löfgren, Kulturanalyser, 2001, 66, citerad i Holgersson, 2011, 161) 

Holgersson använder sig av citatet för att kunna poängtera att människor klassmässigt grupperas 

efter olika principer, de klassificeras, och att fastställandet av hur klassificeringen ska beskrivas är 

en fråga som ”handlar om utsiktspunkten” (ibid). Här skulle jag vilja tillägga att medan ”jobbarna” 

på verkstadsgolvet alltså formulerar en viss syn på klass och klassificering så är det lika troligt att 

de lokalvårdare som utför det ”okvalificerade” arbetet att städa verkstadslokalerna efter det att 

”arbetarna” har gått hem formulerar en delvis annorlunda syn. Eftersom denna lokalvårdare mest 

troligt är kvinna och inte osannolikt rasifieras skulle vi få se en formulering där även arbetarklassen 

framstår som differentierad. Denna syn skulle ställa frågor om vem som syns i talet om arbetaren 

men också om vilka som tas som exempel i många akademikers klassanalyser. Det är för att kunna 

lyfta resonemang likt detta som jag valt att i undersökningen utgå från Holgerssons klassbegrepp, 

hon redogör för detta genom att formulera tio punkter och dessa presenteras här i en nedkortad 

version: 

- Klass är en social konstruktion, det är något vi gör med vårt språk och våra kroppar.

- Att varje individ gör klass betyder inte att det i grunden skulle vara något individuellt, görandet av 

klass är en del av ett större sammanhang. 

- Klass kan inte reduceras till ekonomi. Klass är inte en struktur utanför oss själva, också det 

ekonomiska livet är uppbyggt av praktiker (människor som producerar och konsumerar) som styrs 

av vissa kulturellt bestämda regler och konventioner.

- Klass ingår i ett intersektionellt förhållande till andra maktordningar, klasskonstruktioner görs 

alltid tillsammans med andra kategoriseringar så som genus, ”ras” eller sexualitet (2011,164-165). 

Till dessa Holgerssons punkter skulle jag vilja betona Ulla-Britt Wennerströms poäng att 

klass är något vi erfar på ett emotionellt plan (2008, 37), när jag i undersökningen diskuterar 

författarjagens upplevelser av underordning så kommer dessa ibland exemplifieras med hur 
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författarjagen binder känslor till olika händelser eller fenomen. I analysen använder jag mig även av 

Beverley Skeggs begrepp respektabilitet. Detta utgår från sociologen Pierre Bourdieus teori om 

ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital som olika typer av maktresurser där 

symboliskt kapital är formen de olika kapitalen tar när de väl uppfattas och görs legitima av 

omgivningen. Enligt Skeggs så ska kön, klass och ras inte ses som kapital i sig, ”de förser oss 

snarare med de relationer genom vilka kapital organiseras och värderas.” (2000 [1997], 22). Utifrån 

detta kan respektabilitet förstås som en könad och klassificerad praktik som bygger på 

föreställningar om anständighet. De ”anständighetsnormer” som Skeggs talar om har formats 

historiskt av klassrelationer och får idag effekter i människors (oftast kvinnors) vardagliga liv 

genom att det anständiga – eller det icke-anständiga – ständigt pekas ut (Skeggs 2012, 64). I 

undersökningen används begreppet respektabilitet på vissa ställen hjälpt av etnologen Lissie 

Åströms (1999 [1986]) tolkning, som ett sätt att förklara vissa av  författarjagens strävan efter 

anständiga (klass)uttryck i 1900-talets svenska folkhem.

Undersökningen opererar också med begreppet klassresa. Klassresebegreppet etablerades 

inom akademin i och genom Mats Trondman (1994) som menar att själva begreppet klassresa 

förutsätter att vi ser samhället som strukturerat av olika klasser (445). Sohl hänvisar till Kenneth 

Dahlgren och Jørn Ljunggren vilka beskriver en skillnad mellan social mobilitet och 

klassresebegreppet. Medan det förstnämnda syftar på strukturella och samhälleliga möjligheter och 

processer så syftar det senare klassresebegreppet på subjektiva dimensioner av rörlighet mellan 

klasser och erfarenheter från de övergripande strukturerna (2014, 14). Det är det senare 

klassresebegreppet som står i fokus i den här undersökningen. Sohl hänvisar vidare till May-Len 

Skilbrei som menar att ”arbetarklassen” och ”medelklassen” ofta framställs som varandras 

motpoler. Medan medelklassen ofta positioneras som ”samhällets normalitet” så görs arbetarklassen 

till avvikande (ibid). Att göra en klassresa från arbetarklass till medelklass kan därmed beskrivas 

som en resa som görs bort från en ”klassmärkt” till en normerad position. 

Könsteoretisk utgångspunkt 

Undersökningens könsteoretiska utgångspunkt baseras på Judith Butlers (2005 [1990]) teori om att 

kön är performativt, kön existerar som uppfattad kategori men är inte biologiskt givet. Enligt Butler 

är kön något som görs genom ett upprepat iscensättande av normativa föreställningar om 

femininitet och maskulinitet. Teorin kan i korthet sägas handla om identitetsskapande som ett 

rekonstruerande av de socialt påtvingade normer som omger oss. Det sätt på vilket samhället 

diskursivt konstruerar kön förankras i vårt medvetande och blir naturligt för oss, det är genom 

diskurser om kön som vi förstår och begripliggör oss själva om ”kvinna” eller ”man”. Deborah 

Lupton och Lesley Barclay har från Butler uttolkat att produktionen och upprätthållandet av kön 
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kan ses som ”forms of work upon the self” och att dessa ”arbeten” inbegriper kroppsliga praktiker 

(så som sätt att forma och röra kroppen, sätt att gå, frisyrer eller klädstilar), kommunikativa 

praktiker (sätt att interagera och kommunicera med andra) samt tankepraktiker (sätt att tänka kring 

sig själv och andra) (1997, 12). När jag läser efter konstruktioner av kön i undersökningen är det 

praktiker likt dessa som jag kommer att läsa efter. 

För att analysera femininitet och maskulinitet kommer jag bland annat att vända mig till 

teoretikerna Iris Marion Young och R.W. Connell. Connell har utarbetat ett teoretiskt ramverk med 

vilket det går att tolka olika konstruktioner av maskulinitet. Maskulinitet, likt genus överlag, är 

enligt Connell en social praktik som hela tiden refererar till kroppar och det kroppar gör (2008 

[1995], 109-110). Enligt Connell bör maskuliniteter analyseras i plural och vikt bör läggas vid hur 

de ordnas relationellt i förhållande till varandra. Den makt som är kopplad till mäns generella 

överordning i förhållande till kvinnor är nämligen inte prydligt uppdelad mellan alla män utan 

påverkas av görandet av andra subjektspositioner. Hegemonisk maskulinitet är, som Connell 

beskriver det, den vid en given tid mest överordnade och privilegierade formen av maskulinitet. 

Hegemonisk maskulinitet kan kännetecknas av olika saker i olika kontexter och historiska skeden 

men ett återkommande tema är att den utgör ett kulturellt ideal och/eller besitter institutionell makt 

(ibid, 115). Ett exempel på en så kallad underordnad maskulinitet är homosexuella män vilka 

Connell placerar i botten av mäns genushierarki. Connell menar vidare att också klass- och 

rasrelationer är en integrerad del av sambandet mellan olika maskuliniteter och hon har valt att kalla 

underordnade klasser och etniska grupper för marginaliserade maskuliniteter (119). När jag 

diskuterar maskulinitet i uppsatsen så refererar jag till de sociala och kroppsliga praktiker, kopplade 

till maskulina värden, normer och ideal inom ramen för den patriarkala genusordningen, vilka 

kommer till uttryck hos de olika författarjagen.

För att analysera konstruktioner av femininitet kommer jag delvis att utgå från Iris Marion 

Youngs klassiska artikel ”Throwing like a girl” (1980) i vilken hon utifrån ett existens-

fenomenologiskt perspektiv slår fast att vårt patriarkala samhälle exkluderar och hindrar flickor och 

kvinnor från att på ett allmänmänskligt sätt ta del av sina kroppar. Hon menar att det faktum att 

kvinnors kroppar ständigt blir betraktade som objekt, eller som en projektionsyta för mäns drömmar 

och intentioner, gör att hon begränsas i sin kroppsliga modalitet – hennes sätt att (för)kroppsligen 

existera och röra sig i världen (1980, 270). Young har i en senare artikel (2000) återkommit till och 

delvis kritiserat ett par av de underförstådda utgångspunkter som hennes första artikel utgår från. En 

av dessa är den relativt instrumentella förståelse av rörlighet rumslighet hos den levda kroppen som 

artikeln antar. Hon menar att de ”aktivitetens attribut” – sport, arbete och resande – som hon utgick 

ifrån egentligen redan från början förknippas med maskulint kodade förkroppsliganden och att hon 

således utgick från maskulina rörelsemönster som norm. Young föreslår andra sätt att tänka på 
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kroppsliga praktiker som skulle kunna uppvärdera sådant som betraktas som kvinnligt kodade 

rörelsemönster istället för att upphöja mannens till norm. I undersökningen kommer jag främst att 

utgå från Youngs initiala exempel på rörelsemönster, men jag kommer också att beröra det som 

Young föreslagit som i huvudsak feminina rörelsemönster. 

Sexualitet 

Som beskrivits ovan måste klasskonstruktioner förstås i relation till andra kategoriseringar, 

exempelvis görandet av sexualitet. Holgersson hänvisar till Judith Butler som menar att det är en 

förenkling att se den politiska ekonomin som frånkopplad samhällets syn på och organisering av 

sexualitet (2008, 77). Butler hänvisar i sin tur till radikalfeministen Gayle Rubin som bland annat 

visat hur den heterosexuella familjen och dess normer styr konstruktionerna av ”man” och ”kvinna” 

men även förställningen om en ”naturlig” arbetsdelning mellan könen. Könsarbetsdelning kommer 

till uttryck både genom en kraftigt segregerad arbetsmarknad och inom familjesfären där kvinnor 

utför merparten av det obetalda hushållsarbetet och barnomsorgen (Gemzöe 2010, 17). Samhällelig 

organisering av sexualitet hör således i högsta grad ihop med den ekonomiska sfären.

Butlers teori om kön som ett görande är starkt sammankopplat med det hon urskilt och kallar 

för den heterosexuella matrisen. Kön och sexualitet ses här som performativt interagerande. Som 

människor vill vi gärna att våra kroppar ska vara begripliga, ha ett sammanhang och vara 

meningsfulla, inom ramen för vårt heteronormativa och könsbinära samhälle utgår därför många av 

oss att det vi uppfattar som vårt stabila kön korresponderar med ett begär efter dess ”motsats” 

(Butler 2005, 296 not 7). 

Vithet, svenskhet och rasifiering 

Av samma anledning som jag ser kön, sexualitet och klass som en social och kulturell konstruktion 

snarare än något biologiskt givet ser jag även ras som en social konstruktion vilken görs i relation 

till andra maktordningar. Inom kritisk vithetsforskning så används inte begreppet ras för att beskriva 

en uppsättning fenotypiska drag utan för att beskriva hur rasifieringsprocesser kopplar samman 

egenskaper med vissa särdrag och blir en del av samhällets maktstrukturer (Werner 2014).

I undersökningen används begreppet ”vithet” vilket till stor del vilar på Sara Ahmeds 

förståelse. Ahmed menar att beteckningen vit, liksom andra rasifierade beteckningar, inte ska ses 

som någonting essentiellt givet. Istället är beteckningarna resultatet av historiska och sociala 

processer som gjort att kroppar kodats i rasifierade termer vilka sedan ”naturaliserats”. Vithet ses då 

som en ”pågående och oavslutad historia,som orienterar kroppar i olika riktningar”, ”påverkar vilket 

utrymme de 'tar upp'” och ”skapar ramarna för vad kroppar 'kan göra'” (Ahmed 2010, 50). 

Jag kommer i uppsatsen också att utgå från det som Ylva Habel (2012) med inspiration från 
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George Yancy har kallat en vit utkiksposition, eller en vit världsframställning (white world making). 

Habel med flera5 menar att vithet länge varit en given utgångspunkt för diskussioner om hur social 

problematik ska diskuteras i Sverige, något som enligt Habel beror på vita människors benägenhet 

att betrakta sitt eget perspektiv som normen (48). Detta har enligt Habel påverkat svensk 

historieskrivning och gjort att Sverige kunnat konstruera en nationell självbild där majoriteten av 

den svenska befolkningen ses som icke-rasistisk och jämlikhetssträvande. Habel skriver att ”[b]land 

de nordiska länderna har i synnerhet Sverige, med sin bakgrund av internationellt synliggjorda 

strävanden mot välfärdspolitik, jämställdhet, solidaritet och demokrati, upprätthållit bilden av sig 

själv som föregångsland […], en altruistisk nation, stående utanför koloniala och postkoloniala 

spänningsförhållanden.” (67). Detta får betydelse då de olika författarjagen på olika sätt förhåller 

sig till Sverige som nation och dess historieskrivning.

 I relation till detta vill jag också ta upp Sara Ahmeds teori kring livslinjer. Ahmed har med 

ett fenomenologiskt angreppssätt tagit sig an förklara social reproduktion. Hon menar att människor 

föds in på olika positioner i samhället, vi ärver på det sättet utgångspunkter men också 

orienteringar, alltså sätt att förhålla sig till och vara riktad i världen. Att vara orienterad innebär att 

en kan känna sig hemma och bekväm i världen vilket för många människor sammanfaller med att 

befinna sig på det som Ahmed kallar ”the straight line”. Att avvika från denna linje, eller med andra 

ord att bryta mot kulturella normer och konventioner av olika slag innebär ofta stigmatisering, eller 

som Ahmed kallar det; desorientering. Ahmed använder linjebegreppet i relation till ett flertal 

maktordningar, exempelvis sexualitet där det queera subjektet är det som ”strays from the line” 

(Ahmed 2006), eller i relation till ”ras” där vithet som orientering påverkar vilka saker som görs 

”nåbara” för oss, att ”vara i linje” med vithet innebär att en kan känna sig hemma och bekväm i 

”vita rum” medan andra kroppar blir avvikande 2010). Sohl har också använt Ahmed för att förstå 

klassmässig reproduktion, hon skriver: ” […] livslinjernas politik, som innefattar hur arv, det vill 

säga de linjer som vi förväntas följa, och social reproduktion, med krav på att vi ska följa och 

utsträcka linjerna, fungerar som social investering (2014, 133). Att följa eller att inte följa linjer är 

ytterst en fråga om vilket motstånd en människa kommer att möta på banan genom livet.

1. 5 Tidigare forskning 

Internationellt sett har mycket forskning om klassresor bedrivits, både kvalitativ och kvantitativ 

sådan6 och ett växande intresse kan även skönjas i Sverige. Mats Trondman är en av de första att 

teoretisera kring fenomenet klassresor i Sverige. I avhandlingen Bilden av en klassresa (1994) visar 

han att det är en slags misslyckad socialisation med arbetarklassen, och specifikt föräldrarna, i 

5 Se t.ex. Hübinette & Lundström 2012, Werner 2014, Sohl 2014, Mattson 2009 som refereras i den här 
undersökningen.

6 För en grundlig genomgång av en stor del av denna forskning se Sohl (2014).
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barndomen som skapar viljan hos vissa individer att bryta sig loss. Trondman diskuterar de 

svårigheter klassresenärerna mött när det kommit till att integreras i nya sammanhang samt hur 

detta fått dem att förhålla sig till sitt ursprung. Han menar att klassresenärerna kan ge uttryck för 

både en romantisering av arbetarklassen såväl som ett visst mått av omvänt klasshat. Över- eller 

medelklassen upplevs genom sitt språkbruk, sin kunskap och livsstil, alltså de tillgångar och 

kompetenser som klassresenärerna själva vill erövra, som privilegierade. Enligt Trondman handlar 

klassresan således inte bara om en individs resa från en yttre, objektiv verklighet till en annan, utan 

att det även rör sig om en resa i individens inre subjektiva verklighet, alltså klassresenärens egen 

självförståelse och självuppfattning (1994, 21). Trondman analyserar både kvinnors och mäns 

klassresor, men saknar helt ett kritiskt genusperspektiv.  

Ulla Britt Wennerström är en av de som påpekat att tidigare studier av klassresor har 

utmärkts av manlig dominans, både när det kommer till forskare så väl som studieobjekten. I sin 

intervjubaserade avhandling Den kvinnliga klassresan (2003) behandlar Wennerström den kvinnliga 

klassresan som en emotionell identitetsprocess. Kvinnornas känslor står i fokus och beskrivs som 

den centrala drivkraft som möjliggör självinsikt om egna förmågor, önskningar och förväntningar i 

kvinnornas liv. För kvinnor innebär klassresan inte bara att överskrida klassmässiga hinder, utan 

även strukturer som utgörs av föreställningar om kön. Enligt Wennerström ger kvinnorna uttryck för 

ett slags självreflekterande kring den egna identiteten och bakgrunden i arbetarklass som verkar ha 

varit närvarande i olika överväganden och situationer livet igenom. 

Både Wennerström och Trondmans avhandlingar är intervjustudier där de klassresenärer 

som intervjuats nästan uteslutande är födda i Sverige och har två svenskfödda föräldrar. Trots detta, 

poängterar Sohl, så har konstruktionen av vithet och svenskhet lämnats utanför analyserna (Sohl 

2010, 45). Hennes egen avhandling Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige 

(2014) bygger på intervjuer med både härfödda och utlandsfödda kvinnor. Hon undersöker hur 

kvinnornas klassresor kan förstås i relation till olika ojämlikhetsskapande strukturer och låter på så 

vis också kön och sexualitet, utöver klass och rasifiering, ta plats i analysen. Kvinnorna i studien 

har alla klassrest genom utbildningssystemet varför detta fungerar som en samlande erfarenhet. En 

av studiens viktigaste slutsatser är att kvinnor har kommit att betraktas som metaforer för social 

rörlighet i dagens Sverige, ett Sverige där individuell klassmässig rörlighet får en allt centralare 

betydelse. I grunden för hennes analys ligger en kritik mot de senaste årens nyliberala politik och 

diskurs vilket enligt Sohl resulterat i en större samhällelig osäkerhet och otrygghet. Hon menar att 

kvinnors och flickors skolframgångar, vilka från början ska ses som en konsekvens av normer och 

ideal kring duktighet, används för att legitimera diskurser om individens möjligheter i ett samhälle 

där det blivit allt svårare att klassresa. Slutligen menar Sohl också att dessa, i relation till 

arbetarklassen som helhet, fåtal kvinnor som genomför en klassresa får förkroppsliga politiska 
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jämställdhetsideal vilket ytterligare tonar ner betydelsen av klass.

När det kommer till studier och artiklar som behandlar klassreseberättelser i skönlitteraturen 

finns bland annat litteraturvetaren Åsa Arpings artikel ”Folkhemmet tur och retur. Om kön, klass 

och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner” (2010 [2005]). I artikeln visar hon hur klassresan 

berättas fram på ett traditionellt könat vis samtidigt som böckerna ibland bryter med normativa 

föreställningar om kön. Det är exempelvis arbetarfäderna som framstår som de stora förlorarna i det 

”borttynande folkhemmet” medan mödrarna och barnen verkar klara övergången från industri till 

informationssamhälle bättre (231). Arping lyfter även fram att om 1930-talets arbetarklasskildringar 

tydligt handlade om ekonomi, så handlar dagens klassreseberättelser istället mer om skillnader i 

status, stil och smak. Hon skriver att i jämförelse med tidigare generationer är det ”uppenbart hur 

klass och kön numer gestaltas som individuella snarare än kollektiva problem.” (215). 

Ett annat exempel är litteraturvetaren Magnus Nilssons bok Den föreställda mångkulturen. 

Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa (2010) i vilken han behandlar kategorierna klass och 

ras/etnicitet. Han beskriver hur ”det svenska kulturetablissemangets längtan efter det exotiskt 

mångkulturella” har gjort att böcker skrivna av författare med annan etnisk bakgrund än svensk 

skiljs ut som ”invandrarlitteratur” på vilka det ställs specifika förväntningar, exempelvis att de på ett 

självbiografiskt vis ska förkroppsliga författarens kollektiva identitet som invandrare snarare än 

deras individualitet (11, 28). Nilsson kritiserar det faktum att en uppfattad kulturell mångfald har 

blivit ett centralt element i en framväxande nationell självbild. Detta tillsammans med 

föreställningar om ”att industrisamhället övergått till it-samhälle” har gjort att tanken på 

klasskategorier eller klasskamper har försvunnit eller osynliggjorts (60). Hans poäng är således att 

det som ofta ses som problem sprungna ur ”misslyckad” integration även måste förstås som 

klassproblematik.

Som beskrivits har det pågått en debatt om förhållandet mellan självbiografi och fiktion och 

flera är de forskare som undersökt denna koppling samt ”jagets” eller ”självets” plats i olika 

litterära självframställningar. Den redan nämnde Arne Mellberg (2008) ett exempel på en forskare 

som undersökt litterära självframställningar med kopplingar till bland annat klass. Han beskriver att 

den svenska traditionen av litterära självframställningar stått stark sedan 1930-talets 

”proletärförfattare” vilket är en term som introducerades av Ivar Lo-Johansson och som syftar på 

den generation av författare med lantlig och/eller proletär bakgrund som självbiografiskt skrev om 

sina erfarenheter av klassamhället (158). Mellberg menar att termen ”proletärförfattare” inte innebar 

att författarna alla var proletärer, han menar snarare att de blev författare i kraft av sina uppbrott – 

genom att lämna en mer eller mindre proletär miljö blev de intellektuellt orienterade yrkesförfattare 

(ibid). Något proletärförfattarna enligt Mellberg hade gemensamt var ”sin vilja till självhävdelse 

och självframställning i form av självbiografi och självbiografisk roman” (151) men också en stark 
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förhoppning om frigörelse (159). Mellberg analyserar även ett par självbiografiska verk från det 

tidiga 2000-talet och menar att en av självframställningens stereotyper är skildringen av 

”barndomsparadis via förfall till återupprättelse i minnet och berättelsen.” (201). Han menar att 

självframställningar från 1990-talet och framåt ofta präglas av en slags ”förfallsretorik” som både 

implicerar att ”det var bättre förr” men som också premierar nuets överlägsna perspektiv (202).  

Litteraturvetaren Christine Sarrimo är en annan forskare som i Jagets scen. 

Självframställning i olika medier (2012) utifrån ett offentlighetsperspektiv undersöker 

självframställning, eller hur ”subjekt och subjektiviteter skapas offentligt via kommunikationsakter” 

(11). Hon undersöker hur självbilder konstrueras i exempelvis bloggar och självbiografiska 

publikationer och menar att en central del av medielogiken är en intimisering och 

individualiseringsideologi – ”eller ett begär efter och fordran på det verkliga” (227). Sarrimo kallar 

detta ”begär efter det verkliga” för en form av realism men menar samtidigt att de producerade 

självbilderna är offentliga konstruktioner som på olika och inte okomplicerade sätt att formats i 

relation till samhälleliga diskurser. Det är heller inte en enhetlig Person som träder fram, 

offentlighetens självframställningar är skiftande och hon lyfter bland annat fram självbilder som 

”den sjuka”, ”offret”, ”outsidern”, ”den autonoma individen” som exempel på det (41). 

1.7 Disposition

I studiens inledande avsnitt, kallat ”Underordningar – erfarenheter av klassamhällets skiktningar” 

undersöks hur författarjagen skriver fram och berättar om erfarenheter av underordning. Dessa 

berör upplevelser ur deras uppväxt i arbetarklass men kommer också, i den mån författarjagen lyfter 

fram det, behandla erfarenheter av förtryck vars ursprung är könade strukturer eller rasism, eller 

dessa i kombination. Studiens andra avsnitt, kallat ”Överordningar – olika vägar upp” är uppdelat i 

tre underavsnitt. Dessa utgår från författarjagens görande och reflektioner kring deras sociala 

förflyttning in i en slags medelklass, samt göranden och reflektioner kring kön och sexualitet samt 

vithet/svenskhet. Det går självfallet inga vattentäta skott kring dessa mänskliga praktiker, ibland 

kommer specifika göranden att tangeras i ett avsnitt för att sedan utvecklas i ett annat. Studien 

avslutas med en summerande diskussion i vilken undersökningens slutsatser kommer att redogöras 

för och sättas i relation till tidigare forskning.
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2. Underordningar – erfarenheter av klassamhällets skiktningar
De författarjag som analyseras i den här undersökningen befinner sig alla i skärningspunkten mellan 

flera olika maktordningar. De har alla det gemensamt att de fötts in i arbetarklassen och att de i sina 

självbiografiska verk beskriver erfarenheter av underordning som kommit därur. Samtidigt är det 

mycket som skiljer författarjagen från varandra, de intar exempelvis olika positioner som knyter 

dem till olika värden i förhållande till andra maktordningar. I detta inledande analysavsnitt kommer 

jag att fokusera på författarjagens erfarenheter av att underordnas – erfarenheter som har sin grund i 

klassamhällets skiktningar men också sådana som är en effekt av patriarkala och rasistiska 

strukturer. Avsnittet ska ses som en introduktion till författarjagen vilka presenteras två och två 

under sammanlagt fyra underrubriker. Ålder, eller generation, är också något som skiljer 

författarjagen från varandra och jag har valt att presentera dem i en ungefärlig kronologisk ordning 

för att det enkelt ska gå att följa deras referenser till samhällsutvecklingen. I detta avsnitt lyfter jag 

fram det som är mest karaktäristiskt för de olika självbiografierna och relaterar bland annat detta till 

tidigare forskning om klass och klassresor.  

2.1 Folkhemmet och den skötsamma arbetarklassen 
”Min utgångspunkt är en låg nivå. Klassmässigt, såklart, om vi nu accepterar att arbetarklass 

befinner sig på botten av samhällskroppen, men även mer direkt, fysiskt. Jordnära” (Eriksson 2012, 

44). Citatet kommer från Kjell Erikssons bok Simma i mörker. En självbiografisk klassresa (2012). 

Han är född i Uppsala 1953 och är ett av de åtta författarjag som, trots sin klassresa, tydligt skriver 

fram en identifikation med arbetarklassen och arbetarrörelsen. Citatet ovan syftar till hans yrke som 

trädgårdsarbetare och är en form av självframställning, eller narrativ positionering, som låter oss 

veta att han inte endast skriver från en låg klassmässig utgångspunkt i samhället utan att han också 

bokstavligen arbetat med kroppen nära marken, något som han menar har format honom och hans 

syn på samhället. Eriksson beskriver sig inte bara som trädgårdsarbetare och senare 

trädgårdsentreprenör, han genererar också bilden av sig själv som byggnadsarbetaren, 

fackföreningsmannen och vänsteraktivisten som av en slump får andra pris i en novelltävling och 

därefter utvecklas till den relativt framgångsrike deckarförfattare som han beskriver sig vara i dag. 

Eriksson beskriver i boken sin uppväxt på 1950- och 60-talen. Det en händelserik och 

nästintill mytomspunnen tid i Sveriges historia. Den karaktäriseras av andra världskrigets slut och 

socialdemokratiska visioner och verkställanden gällande folkhemmet och välfärdssamhället. Detta 

är något som Eriksson knyter an till i sin text, han skriver exempelvis: ”Det börjar ju alltid 

någonstans, i mitt fall Uppsala, på Ymergatan, i ett folkhemskt område, […] framförallt 

dominerades gatan av bostadsrätter för den skötsamma arbetarklassen. (13). Citatet är ett av flera 

exempel på hur Eriksson förankrar berättelsen om sig själv och sin uppväxt i sådant som i efterhand 
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har betraktats som karaktäristiskt för tidsperioden. Han använder begreppet ”folkhemsk” för att 

beskriva det bostadsområde han bor i och han refererar till den politiska idé som låg bakom 

byggandet av det.7 I enlighet med Smith och Watson (2010 [2001], 26) går det att säga att Eriksson 

använder sig av ett så kallat ”kollektivt minne”. I ett självbiografiskt verk kan ett kollektivt minne 

sägas fungera som en hänvisning till en uppfattat gemensam nationell historia, detta hjälper 

författarjaget att förklara hur samhället såg ut under dennes uppväxt men också hur det har 

utvecklats (26). Oavsett vilka associationer folkhemmet som historiskt fenomen väcker hos en 

läsare så hänvisar det till en specifik period i det svenska samhällets utveckling och i viss mån 

också till en gemensam nationell historia. 

Eriksson presenterar sin ursprungliga arbetarklassposition för läsaren genom att beskriva det  

bostadsområde familjen bor i, han klassificerar således sig själv i relation till plats men också i 

relation till föräldrarnas yrken vilka han talar utförligt om. Fadern arbetar vid järnvägen och modern 

arbetar som expedit i en klädbutik. Han gör flertalet kärleksfulla (och kanske idealiserande) 

beskrivningar av föräldrarnas strävsamhet i arbetet men även av deras anspråkslösa vanor. Eriksson 

beskriver hur familjen alltid har mat på bordet även om de aldrig har något i överflöd. Han refererar 

till lek med kamraterna på gården och till närvarande föräldrar. Eriksson verkar överlag mena att 

han haft en trygg uppväxt – en trygghet som han delvis tillskriver sina föräldrar som personer. 

Arnberg, Sundevall och Tjeder har beskrivit att det privata hemmet, eller familjen, var en central 

grundsten i det socialdemokratiska talet om folkhemmet (2012, 20) och detta är alltså något som 

återspeglas i Erikssons text. Men den trygga barndomen tillskrivs också den socialistiska anda och 

reformistiska politik som präglade den här tiden. Att han och hans föräldrar, som båda växte upp 

under 1900-talets första fattigare hälft, har det så gott ställt som de har det förs fram som en direkt 

effekt av solidarisk och klassutjämnande politik.8 Jag menar att det finns en mängd likheter mellan 

Erikssons tal om 1950-talets Sverige och den socialdemokratins historieskrivning som bland annat 

undersökts av Åsa Linderborg (2002 [2001]). Hon menar att ”Folkhemmet” blivit ett mångtydigt 

begrepp med flera innebörder och hon skriver: ”det är både socialdemokratins ideologi, en etikett 

för en i internationell jämförelse unik historisk utveckling, ett program för konkret socialpolitik, en 

synonym till demokrati och jämlikhet, och en utopi om ett lyckligare samhälle” (264). Det finns i 

Erikssons text en slags förtjusning inför tanken på detta stora reformverk och även om Eriksson inte 

själv gör någon internationell jämförelse så är det värt att ta upp att upp att folkhemmet som 

kollektivt minne till en viss del fungerar som ett sätt att skilja ut Sverige från andra länder. 

7 Även om den bostadspolitik som vi förknippar med folkhemsbygget till viss del hjälpte mot den utbredda 
trångboddhet som präglade Sveriges större städer under första hälften av 1900-talet, kan det vara värt att påpeka, 
som Irene Molina gör, att den grundade sig i en form av ”socialhygienism” som stod som ”ideologisk stomme” i 
byggandet av dessa arbetarbostäder vilka i sin tur var en del i en större politisk strävan om att disciplinera 
arbetarklassen (Molina 1997, 67). 

8 Eriksson definierar sig genomgående som marxist men trots detta står det klart att han stödjer det av arbetarrörelsen 
initierade socialdemokratiska projektet. 
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Linderborg skriver att enligt den socialdemokratiska historieskrivningen fungerar folkhemmet som 

en symbol för att, när de flesta andra länderna i Europa valde fascismen, gick Sverige motsatt väg 

(354). Även om 1950-talets folkhem visserligen kan väcka olika associationer hos olika läsare så är 

det flera forskare som lyft fram, bland annat också historikern Stefan Nyzell, att den syn på 

folkhemmet och arbetarrörelsen som dominerar idag är att dessa fenomen är något av en 

framgångsaga (2007, 87). Sociologen Lena Sohl lägger till att denna framgångssaga under en längre 

tid också stått i centrum för berättelsen om den svenska nationen (2014, 20). I relation till detta 

menar jag att Erikssons positiva skildringar av barndomen i folkhemmet inte bara fungerar som en 

historia om hans uppväxt utan att den också knyter an till och reproducerar en mer vidsträckt 

diskurs om det socialdemokratiska välfärdsprojektet, i texten positionerar Eriksson sig själv och sin 

familj inom ramen för folkhemmet och arbetarrörelsen som konstruerad nationell framgångssaga i 

vilken arbetarklassen spelar en central huvudroll. 

Samtidigt är den relativt ljusa framställningen av Erikssons uppväxt inte fri från 

motsättningar. När det kommer till beskrivningar av den unge Erikssons självupplevda 

klasskonflikter så framstår dessa exempelvis som tydliga i relation till plats, eller i relation till hur 

han förstår att olika platser värderas. Han skriver: ”Det 'fina' Uppsala, det som räknades, som fanns 

på foton som skulle illustrera staden, som förekom i litteraturen och i konsten var i flera avseenden 

främmande territorium.” (17). Det ”fina” Uppsala som Eriksson syftar på är Uppsala som 

universitetsstad. När han skriver att detta i flera avseenden var främmande för honom så syftar han 

bland annat på den fysiska gräns som Fyrisån utgjorde i hans ungdom. Eriksson skriver fram sin 

position, och i förlängningen hans självbild, i kontrast till det ”fina” och det ”lärda” Uppsala; på den 

västra sidan av ån huserar akademikerna, studenterna, de intellektuella och på den östra sidan, 

Erikssons sida, återfinns den osynliggjorda arbetarklassen (ibid). Att klass manifesterar sig i fysiska 

miljöer är en vanlig iakttagelse inom klassforskning och skulle kunna ses som tecken på det 

Holgersson skriver – nämligen att även om varje individ är inbegripen i ett görande av klass så 

betyder inte det att klass i grunden är något individuellt. Görandet av klass är alltid en del av ett 

större sammanhang och Holgersson är en av många som beskrivit att klassificering av människor 

utifrån yrken och status får till följd att hela bostadsområden och platser klassificeras, ofta i en 

omfattning som gör att klass kan uppfattas organisera hela det fysiska rummet (2011, 15). I citatet 

ovan är det tydligt att Eriksson känner av denna fysiska gräns vilken, som han uttrycker det, ”delar 

staden” men han ställer sig också kritisk till den värdering, eller sociala klassificering, som görs av 

olika platser och dess praktiker i samband med att distinktionen, eller klassificeringen, görs. Han är 

kritisk mot att det värde som fästs vid universitet och det arbete som utförs där är ett värde som inte 

fästs vid hans eller hans föräldrars arbete. Eriksson ogillar att det som han betraktar som ”sin sida” 

aldrig lyfts fram som representant för Uppsala och han menar därför uttryckligen att han skriver 
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denna bok från ett osynliggjort och underordnat perspektiv. I förlängningen fungerar också 

Erikssons tal om plats som en form av självframställan, som ett sätt att för honom identifiera sig för 

läsaren – Fyrisån fungerar som en tydliggörande markör i berättelsen om varifrån han kommer. 

Erikssons kritik mot klassmotsättningar i det fysiska rummet är samtidigt en kritik riktad 

mot ett större system av klassorättvisor. Det han i grunden kritiserar är de ärvda privilegier, eller om 

vi pratar med kulturgeografen och filosofen Sara Ahmed, de ärvda livslinjer som han menar 

karaktäriserar dessa ”lärda” personer från över- och medelklassen i Uppsala. Universitetet framstår i 

Erikssons berättelse om sin ungdom som det enda valet för dem med akademiska traditioner inom 

familjen men som ett icke-val för arbetarklassens barn. Han skriver: ”De som studerade tillhörde en 

annan stam, den uppfattning bibringades man, för det mesta omedvetet, som [arbetarklass]barn i 

1950-60-talens Uppsala” (18). Ett annat sätt på vilket Uppsala som universitetsstad enligt Eriksson 

är ett ”främmande territorium” är alltså som potentiellt framtidsval för arbetarklassens barn. 

Eriksson skriver att innan universitetsreformen på 1960-talet hade dessa inte samma självklara 

tillträde till högre utbildning som över- och medelklassens barn. Här kan det vara värt att påtala att 

det vid den här tiden lades stor vikt från politiskt håll vid tanken på utbildning som en potentiell 

klassutjämnare. Sohl och Molina skriver att skolväsendet, åtminstone fram till 1970-talet, sågs som 

”en kraft som skulle tjäna utvecklingen mot ett modernare och rättvisare samhälle” (2012, 171). 

Erikssons citat kan på det sättet ses som ett positionerande i texten, det är ett (politiskt) bifall till 

den förda politiken men också en form av presentation av hans klassbakgrund, han låter nämligen 

läsaren veta att det var omgivningens klassbetingade syn på universitetsstudier hindrade honom från 

att välja den akademiska utbildningens väg.

Arv är något centralt inom klassforskningen och ett begrepp som jag menar figurerar mellan 

raderna här. Ahmed hänvisar exempelvis till Marx som skriver: ”Människor skapar sin egen 

historia, med de gör det inte godtyckligt under villkor de själva valt, utan under villkor som alltid 

redan är givna och nedärvda från de förgångna.” (2010, 54). Marx nämndes som kortast i 

inledningen som ett exempel på en teoretiker var syn på klass flertalet gånger har utmanats. Marx 

definierar klassamhället utifrån två klasser, arbetarna som endast har sitt arbete att sälja och 

produktions- och kapitalägarna vilka ackumulerar kapital genom att sälja frukterna av 

lönearbetarnas arbete (Holgersson 2011, 51). Detta gör att hans analys inte ger mycket rum över till 

klassmarkörer av mer symbolisk eller statusmässig karaktär. Erikssons berättelse om klassade 

erfarenheter skulle dock kunna sägas exemplifiera att klass aldrig bara handlar om materiell eller 

ekonomisk standard, eller som Holgersson skriver: ”via våra handlingar urskiljer vi oss både 

materiellt och kulturellt från vår omvärld, och bidrar på så sätt samtidigt till att skapa denna” (2011, 

164). Arv kan i Erikssons fall betraktas som den (negativa) attityd gentemot universitetsstudier som 

omedvetet passerar från föräldrarna till barnet, en attityd som han menar fick honom att uppleva 
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vissa val, vägar eller linjer som mer möjliga än andra. Erikssons självbild konstrueras i hans text i 

motsats till den utbildade över- och medelklassen och det kulturella och sociala kapital som de 

innehar, Eriksson beskriver hur han upplever sig så som underlägsen och lägre värderad trots att han 

själv materiellt sätt inte lider. Att klass enligt Eriksson tolkas som både materiella och kulturella 

aspekter blir också tydligt i citatet nedan där Eriksson betraktar sin egen bakgrund i relation till 

överklassens sociala arv, han skriver:  

 
Synar jag mitt eget släktträd finns där bara löst folk med triviala namn och enkla vanor, inhysta i 

dragiga kåkar, företrädesvis på landsbygden. Ordknappa och kulturfattiga. Rädda för svält, arbets-

löshet, vägglöss, prästen, tbc, ryssen, potatiskräfta, galenskap, herrskap, nattfrost, ålderdomen 

och rödsoten och allt annat som har förgyllt underklassens liv sedan urminnes tider. Det är mot den

historiska fonden jag spelar mitt liv, lever mitt liv. (41)

Citatet har, som jag ser det, två olika funktioner. Eriksson menar att ett syfte med denna 

självbiografi är att synliggöra den bortglömda sidan av Uppsala med omnejd som är hans, den hårt 

arbetande men missgynnade arbetarklassen. Citatet kan därför dels ses som en illustration av hur en 

underprivilegierad klassituation kunde te sig under tidigare generationer och fungera som ett 

synliggörande. Det är en strängt ofördelaktig situation som Eriksson målar upp. Det utpräglade 

materiella och kulturella armod som syns i citatet ovan framstår närmast hårdragna, men så 

presenteras det också för att framhäva Erikssons kanske främsta poäng; det är ur denna 

ofördelaktiga klassituation som han själv är kommen. Smith och Watson beskriver att den process 

av självkännedom som självbiografiskt skrivande innebär ofta är relationella, narrativen inbegriper 

och formeras i relation till beskrivna andra. Jag menar att Erikssons släkt och familj kan ses som de 

”signifikanta andra” vilka, enligt Smith och Watson, ett författarjag förstår sin egen ”själv-

formation” igenom (86). Det är i stor utsträckning de ovan beskrivna livsvillkoren som Eriksson har 

ärvt och detta påverkar hans syn på sitt jag idag.

Också inom klassforskningen menar många att familjen innehar en särställning i frågan om 

klassreproduktion. Rosemary Crompton är en av flera klassteoretiker som menar att även om 

familjerelationer inte skapar klasser och klassrelationer i sig så är familjen en av de viktigaste 

bidragande orsakerna till att klasspositioner återskapas (2012, s.45). Enligt Crompton så är det 

arbete som ens föräldrar har eller hade ”den viktigaste drivremmen bakom sociala för- och 

nackdelar” samt den ” starkaste bidragande faktorn till att bestämma [en persons] klassöde” (ibid). 

Jag skulle säga att Erikssons berättelse är informerad av detta vanliga sätt se på klass. Eriksson talar 

utförligt om sina föräldrars yrken och jag menar att också denna beskrivning av de historiska 

släktförhållandena fungerar som ett sätt för honom att förmedla en bild av hans förutsättningar.

25



Erikssons bok bär i allra högsta grad spår av klassreseberättelsen som individuell framgångssaga, 

han lyckas trotsa klassreproduktionen och röra sig uppåt i den samhälleliga hierarkin. Samtidigt 

syns en ambivalens gentemot begreppet klassresenär, exempelvis menar han sig själv ha rest genom 

sitt författarskap medan jag vill mena att hans beskrivna trädgårdsentreprenörskap och karriär inom 

fackföreningsrörelsen kan ha bidragit till den sociala mobiliteten. Det brukar framhållas angående 

arbetarrörelsen och socialdemokraternas politiska strävan att höja arbetarklassen att projektet skulle 

vara kollektivt (Sohl 2014, 21), på det sättet skulle en kunna läsa Erikssons ambivalens som att han 

upplever att han delvis brutit mot det idealet. Genom boken är det tydligt att han fortfarande 

identifierar sig med arbetarklassen och dess strävanden och för att skänka autenticitet till sin 

berättelse är det viktigt att han fortsätter positionera sig en slags underordnad ställning gentemot 

medel- och överklassen. Men jag tror även att hans många gånger hyllande tal om folkhemmet 

måste ses som en politisk kommentar situerad i nutiden, Eriksson är i boken mycket kritisk de 

senaste årens nedmontering av välfärdssamhället varför det går att se Erikssons tal om 

folkhemsperioden som ett romantiserande av densamma. Arne Melberg har, som tidigare nämnts, 

beskrivit att ett skönjbart mönster inom 1990- och 2000-talets biografiska självframställningar är att 

barndomens paradis övergår i ett slags samhällets förfall för att sedan kunna återskapas och få 

upprättelse i minnet och berättelsen (2008, 202)9. Erikssons narrativ förefaller enligt mitt 

resonemang passa in i detta mönster. I förläningen får detta konsekvenser för sättet han framställer 

sig själv på, genom att romantisera exempelvis folkhemmet så bidrar han till att reproducera, men 

även skriva in sig själv i, historien om folkhemmet som framgångsaga. 

Det finns ett stort mått av samstämmighet mellan Kjell Eriksson och Leif GW Perssons 

beskrivningar av sina respektive uppväxtförhållanden, något som inte är alltför förvånande med 

tanke på den samhälleliga kontext de båda växer upp i och beskriver. Persson, född 1945, relaterar i 

boken Gustavs grabb. Berättelsen om min klassresa (2012 [2011]) sin födelse till andra 

världskrigets slut och också han till den socialdemokratiska folkhemsideologin. Jag upplever dock 

att Persson, i motsats till Eriksson, ger uttryck för en viss distans till projektet. Det är på ett 

nästintill ironiskt vis som Persson kommenterar sina uppväxtförhållanden i relation till föräldrarnas 

partipolitiska tillhörighet:

[...] det föds fler barn än någonsin tidigare i Sverige. Inte som ett resultat av att man tagit ut något 

lösaktigt förskott på den fred som alla förstår snart är ett faktum. Tvärtom är det i mycket, även 

räknat i antalet nyfödda barn, ett uttryck för den skötsamma arbetarklassens planering av den egna

 tillvaron, och inte minst sitt barnafödande. När jag sju år senare får en syster fullkomnas så det 

9 Enligt Christine Sarrimo så är tematiken ”födelse, fall och återlösning” generellt sätt vanlig i utvecklingsromaner, 
frälsningshistorier och självbiografiska verk (2012, 100), det Melberg åsyftar är ett mönster i de senaste 
decenniernas svenska bokutgivning att betrakta det svenska samhällets (moraliska) fall, ofta kopplad till 
socialdemokratisk korrumption (2008, 202). 
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socialdemokratiska befolkningsidealet. En arbetarfamilj med två barn, tillika en son och en dotter, 

mamma Margit och pappa Gustav, storebror Leif och lillasyster Maud. (9).

Som en kontextualisering till ovanstående citat går det att säga barnfamiljerna i städerna var en av 

grupperna att drabbades hårdast av den ekonomiska krisen under 1930-talet. Det har i tidigare 

forskning beskrivits att bostadsstandarden var låg, trångboddhet vanligt och att näringsbristen bland 

barn var utbredd under den här tiden (Arnberg, Sundevall & Tjeder 2012, 19). Samtidigt var 

Sverige, i den framtidsoptimistiska efterkrigstiden, ett land som såg ut att förändras till det bättre. 

Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan, vilken syftade till en höjning av 

nativitetstalen, kom att ligga som grund för den förda social- och befolkningspolitiken under lång 

tid framöver (ibid). Välfärdssatsningar gav familjer trygghet vilket i sin tur gav fler barn, något som 

Persson poängterar i citatet ovan. Det går, som jag skrev tidigare, att utläsa en viss distans eller ironi 

riktad gentemot den förda socialpolitik som såg den heteronormativa kärnfamiljen (bestående av en 

mamma, en pappa och gärna två barn av ”vardera” kön) som ett ideal.10 Som jag tolkar Perssons 

ironiserande handlar det dock snarast om en kritik mot den uppfattade konformitet och likriktning 

som folkhemsideologin och befolkningspolitiken gav upphov till. En effekt av denna subtila 

distansering från det socialdemokratiska projektet är att Persson, till skillnad från Eriksson, 

förefaller betrakta detsamma från en plats vid sidan av och att han inte heller tar det i försvar.

I citatet ovan presenterar Persson sin klasstillhörighet genom att beskriva att han växer upp i 

en ”arbetarfamilj”. Persson ser, i likhet med Eriksson, föräldrarnas yrke som bestämmande för hans 

ursprungliga klassposition. Persson har, också det i likhet med Eriksson, två föräldrar vars yrken 

följer könsstereotypa mönster. Fadern är timmerman och grovarbetare och modern beskrivs som 

hemmafru även om det i boken blir tydligt att hon också arbetar deltid som städare. 1950-talet ses 

ofta som ”hemmafruns årtionde”, något som i sin tur kan betraktas som en reaktion på krigsårens 

genusarbetsdelning då många kvinnor fick fylla männens platser i produktionen, männen sågs som 

de huvudsakliga familjeförsörjarna medan kvinnorna betraktades som husmödrar (Rydström 2012, 

80). Att detta sällan gällde arbetarklassens och den stora landsbygdsbefolkningens kvinnor vilka 

ofta tvingades arbeta på som vanligt för att ekonomin skulle gå ihop påtalas däremot mindre sällan 

(Hirdman 2012, 40). Ur detta perspektiv kan vi förstå att Persson benämner sin mamma som 

hemmafru då hon utför alla hushållssysslor trots att hon i viss mån också förvärvsarbetar och bidrar 

till hushållskassan. Samtidigt reproducerar detta den positiva värdering som är kopplad till löne-

10 Här kan det vara värt att nämna, som Arnberg, Sundevall och Tjeder gör, att det inte var vilka människor som helst 
”som skulle stimuleras till ökat barnafödande i det nyskapande folkhemmet” (2012, 19). Medan exempelvis 
välutbildade par uppmuntrades att skaffa barn så fanns det andra samhällsgrupper som staten ville hindra från 
produktion av sociala, rashygienska eller medicinska skäl. Steriliseringar under ”tvångsliknande metoder” tilläts 
genom en lag  år 1934. Lagen beskrivs som ett startskott för steriliseringar av framförallt kvinnor (90 procent) som 
skulle fortsätta i decennier. Fram till att lagstiftningen ändrades i mitten på 1970-talet steriliserades drygt 60 000 
personer i Sverige.” (ibid)
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arbete men inte hemarbete och cementerar bilden av arbetaren vid den här tiden som en (vit) man. 

Perssons familj verkar ha det relativt gott ställt där de lever i en lägenhet på Gärdet i 

Stockholm och Persson beskriver det som att han har haft en harmonisk uppväxt: ”Hemma i 

lägenheten finns tak över huvudet, mat på bordet och en säng att sova i som alltid står bäddad. 

Utanför ytterdörren till huset väntar äventyret i alla dess former […] (28). Persson hänför i hög grad 

detta till det ”skötsamhetsideal” som brukar ses som karaktäriserande för arbetarklassen under den 

här tiden. ”Den skötsamma arbetarklassen” är ett begrepp som både Persson och Eriksson använder 

i beskrivningarna av sina respektive familjer och som finns citerat ovan. Det är ett begrepp som från 

början kommer från bland annat idéhistorikern Ronny Ambjörnssons forskning men som sedan en 

tid tillbaka också har fått stor allmängiltig spridning. Skötsamhetskulturen hos arbetarklassen under 

det förra sekelskiftet betraktas både som en kollektiv rörelse och syftar då till de inom 

arbetarrörelsen vanliga fackföreningarna, nykterhetslogerna och bildningsorganisationerna, men 

skötsamhetskulturen sågs också som en individuell strävan som innebar självkontroll, planering och 

målmedvetenhet (Ambjörnsson 2001[1988]).11 Som nämnts förut så har Stefan Nyzell beskrivit hur 

arbetarrörelsens strävanden idag betraktas som en framgångshistoria och han menar att en vanlig 

uppfattning är att just ”skötsamheten” var en förutsättning för dess framgångar. Nyzell har samtidigt 

kritiserat det faktum att användningen av begreppet ”skötsamhet” (och dess motsats ”egensinne”) 

har bidragit till en förenklad och därtill inkonsekvent bild av arbetarklassen (2007, 80). Han menar 

att begreppen med tiden har kommit att förskjutas: från att vara idealtypiska till att framstå som den 

historiska sanningen om den svenska arbetarkulturen. Han beskriver det som problematiskt att 

”analytiskt använda den teleologiska bild av arbetarklassen och arbetarkulturen som till stor del 

konstruerats av den svenska reformistiska socialdemokratiska arbetarrörelsen självt” (ibid). De 

kunde alltså legitimera den egna politiken, både den klassutjämnande och den disciplinära, genom 

att konstruera arbetarklassen som ”skötsam”. Vad han menar är att det inom arbetarrörelsen funnits 

dem som haft intresse av att konstruera sig själva som ”den skötsamma arbetarklassen” i kontrast 

till ”dom andra”, de ”egensinniga” eller ”icke-skötsamma”, som istället är i behov av att 

disciplineras i det socialdemokratiska folkhems-Sverige. Lena Sohl refererar i sin avhandling till 

Henrik Nordvall som också han varnar för att romantisera det emancipatoriska draget i 

skötsamhetsidealet, Nordvall menar att en baksida med det är att det riskerar att utesluta de ”sociala 

avvikare” som inte kunde disciplinera sig (Sohl 2014, 22; Nordvall 2002, 16). Enligt både Erikssons 

och Perssons framställningar av sig själva och sina respektive familjer så uppför de sig inom 

ramarna för vad som förväntades av individerna inom arbetarklassen för att detta skulle komma hela 

11 Irene Molina har poängterat att arbetarklassen också från politiskt eller ideologiskt håll skulle ”disciplineras”, hon 
skriver att samhällets ”oönskade” inte i första hand var, enligt rasbiologisk diskurs, de ”genetiskt undermåliga 
samhällsmedlemmar” utan snarare de ”'misskötsamma' och socialt marginaliserade personer, avvikande personer 
(ofta kvinnor) som inte lät sig disciplineras (1997, 66, 70)..
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klassen till gagn.12 Det vore missvisande att hävda att Eriksson och Persson helt osynliggör denna 

”icke-skötsamma” del av arbetarklassen, båda har något exempel på en kamrat i ungdomen vars 

familj skulle kunna karaktäriseras som ”icke-skötsam”. Dessa referenser vidgar visserligen bilden 

av arbetarklassen på den här tiden något men fungerar också som ett konstruerande av de egna 

familjerna som ”idealtypen”. De beskriver båda negativa känslor inför att underordnas av över- och 

medelklassen men det blir samtidigt tydligt att de tillhörde en normerad och i efterhand applåderad 

del av arbetarklassen. Detta retrospektiva anammande av ”skötsamheten” blir därför ett sätt att ta 

plats i arbetarrörelsens framgångsaga och kan ses som ett slags berättigande av den egna klassresan. 

 I relation till Perssons förståelse av sig själv som ett klassresenär så verkar hans pappa spela 

rollen som ”signifikant annan”. Enligt Persson är det nämligen pappan som envist upprepar att 

Persson ska satsa på skolan, skaffa sig en utbildning och bli ingenjör – Persson ska ”få komma sig 

upp”. (33). I motsats till Eriksson så känner sig Persson, genom sin pappas uppmuntran, manad att 

slå in och fortsätta på skolans väg. I mycket av den tidigare klassreseforskningen har mödrar lyfts 

fram som viktiga för individers motivation och benägenhet att satsa på utbildning och därmed ta sig 

an en klassresa (se t.ex. Trondman 1994, 165, 266, Wennerström 2003, 135). Senare forskning lyfter 

dock fram fäder som (lika) pådrivande (Sohl 2014). I mitt material syns inte alltid en motiverande 

förälder men i de fallen de syns, som i Perssons men också Demirbag-Stens nedan, så är det fadern 

som framstår som pådrivande för klassresan.

 Att Persson blir uppmuntrad att utbilda sig och även gör det innebär att han kan ses som 

förkroppsligande det socialdemokratiska talet om arbetarklassens barn som en ”begåvningsreserv” 

vilken skulle kunna fylla den expanderande offentliga tjänstesektorn (Ambjörnsson 2001 [1988]). 

Samtidigt är det först i skolan, eller precis som Eriksson i relation till utbildningsmiljöer, som 

Perssons första självupplevda klassmotsättning blir tydlig: Han menar att hans skolfröken inte 

tycker om honom och att han från början har svårt att förstå varför eftersom att han är ”hel och ren, 

snäll och tyst”. Han skriver att ”[d]et är lukten av arbetarbarn som hon inte kan förlika sig med. Alla 

mina klasskamrater kommer från medelklassen, […] och jag stör den bilden.”. Det är alltså i skolan 

som Persson för första gången har känt sig personligen utpekad på grund av sin klasstillhörighet. 

Bland sina kamrater och de vuxna i hans närmaste bostadsområde har han passerat som ”en av alla 

andra”. Men i relation till skolan görs Perssons föräldrars ekonomiska situation och deras brist på 

studievana sig påmind, han upplever sig som socialt stigmatiserad av lärare redan i grundskolan, 

trots att han enligt honom själv uppför sig som förväntat och alltså följer skötsamhetsidealet. 

Det är i relation till skol- och universitetsvärlden som både Eriksson och Persson märker av 

skillnader mellan sig och andra. De förmedlar att de känner sig åsidosatta och dessa upplevelser av 

12 Både Eriksson och Persson beskriver att de själva gör revolt mot skötsamhetsidealet någon gång i ungdomen. Detta 
tolkar jag dock snarast som en konsekvens av den förändrande ungdomskulturen på 1960- och 70-talen då inget 
tyder på ett aktivt avståndstagande från den skötsamhetskultur som de båda menar att deras föräldrar iscensatte.
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underordning och ges därför betydelse. Lena Sohl har beskrivit att den politiska retorik som rör 

utbildningssystemet ofta har betraktat utbildning som en viktig del av det svenska nationsbygget, 

med målet att genom välfärdsstaten skapa social trygghet och överbygga klasskonflikter. Men inom 

utbildningsforskningen så har fokus ofta varit ett annat, där har istället den ”sociala stabiliteten 

diskuterats med utgångspunkt i hur utbildningssystemet fungerar klassreproducerande (Sohl 2014, 

30). Perssons och Erikssons berättelser kan delvis ses som exempel på hur klasstrukturer 

reproduceras inom skolväsendet; social stigmatisering och upplevelser av annorlundahet är sådant 

som kan påverka vilka som känner sig hemma och bekväma i miljön och vilka som inte gör det. 

Deras familjer saknar båda högre utbildning och studievana vilket många av de som blir 

framgångsrika på utbildningsområdet har, på det sättet kan skolan fungera som ”en arena för 

reproducerandet av klassprivilegier” (ibid). 

Skolgången är för Persson inte endast ett sätt att hävda sin ofördelaktiga utgångspunkt på, 

han ger nämligen uttryck för ett motsägelsefullt tal om åren i skolan. I vissa fall betonar han känslor 

av underordning och knyter dem till tankar om identitetsformering, i andra fall ger han sken av att 

haft en relativt obekymrad inställning till den klassresa som det är tänkt att han ska göra: ”Det jag 

minns minst av från min uppväxt är faktiskt sådant som handlar om mina studier. Till en början är 

det mycket enkelt. När jag går i folkskolan och realskolan är jag bäst i klassen, bäst i skolan också 

om man var ska vara noga, och åt den saken ägnar jag inte en tanke. Det är inget konstigt med det.” 

(194). Persson uttrycker att han själv inte reflekterar över att han är den elev som är ”bäst i skolan”, 

detta ger intrycket av en bekymmerslös relation till utbildningen och de lärare som är verksamma 

där. Samtidigt förmedlar texten en känsla hos läsaren av att Persson, ”trots” hans arbetarbakgrund, 

är ett geni vars intelligens snarast kommer inifrån honom själv än från själva skolgången. Under den 

här perioden menar han sig också ha gjort upp med skötsamhetens ideal, han är inte längre en 

”vattenkammad gosse med förmåga till anpassning till de krav som vuxna ställer och en 

medvetenhet om vad de vuxna väntar sig av en sådan som han” (73). Å andra sidan börjar han på 

gymnasiet i Norra Real och blir medveten om andra ouppnåeliga ideal. Det är här som de tidigare 

mer episodiska upplevelserna av annorlundahet och underordning utmynnar i ett slags allvarligare, 

men fortfarande mycket personligt hållet, klassmedvetande. Han och hans familj har flyttat till en 

lägenhet längst ner på Valhallavägen i den gamla arbetarstadsdelen Sibirien, på ”fel” sida om 

Odengatan vilken enligt Persson utgör en social gränslinje vid den här tiden (163). Persson 

uttrycker att han längtar efter lika villkor med klasskamraterna vilket innebär att han bokstavligen 

önskar saker så som riddarrustningar och hembiträde vid tillställningar där klasskamraterna serveras 

buffé och rödvin. Det kan vara värt att nämna att Perssons föräldrar vid den här tiden fått det bättre 

ställt materiellt sett och att Persson själv ingående beskriver att han har ”mycket pengar på fickan” 

eftersom han, vid sidan av skolan, har börjat ägna sig åt lukrativt svartarbete. Självklart går det att 
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hävda att även om Persons materiella tillgångar ökade avsevärt så saknade han fortfarande det 

kulturella kapital som kommer med den utbildade över- och medelklassens sociala arv. Nedan 

beskriver han hur detta påverkar honom: 

Jag och min familj saknar helt intellektuella traditioner. Den släkting som tagit sig längst i den 

meningen, vid den tiden då jag tar studenten, är folkskollärare i Ockelbo. Det är en begåvad och högt 

bildad man som bara råkat växa upp i fel tid, innan arbetarklassens barn kan ge sig ut på den resa som 

jag får möjlighet att göra i hägnet av efterkrigstiden socialdemokrati. […] Mina studier kommer att 

styras av annat än den bildningstradition som medelklass och överklass bygger upp inom släkten och 

familjen över flera generationer. Därför blir det också mina egna intressen som helt får råda över det 

som jag läser och lär mig. […] Om jag betraktar mig själv utifrån enbart dessa utgångspunkter är jag

en mycket avundsvärd människa, en fri och obunden intellektuell redan från första början och utan att

 ens ha ägnat en tanke åt saken. (195)

I citatet ovan gör Persson anspråk på de problem och hinder det ofta innebär att komma från ett 

studieovant hem, till skillnad från hans (över- och medel)klasskamrater så finns inga ”intellektuella 

traditioner” i Perssons familj. Samtidigt uttrycks inte denna klassade studieovana vara något som 

påverkar honom i negativ riktning, istället betraktar han sig själv som en ”fri och obunden 

intellektuell”. I inledningen beskrev jag hur Smith och Watson menar att självbiografiskt skrivande 

ofta handlar om att beskriva erfarenheter och att språkligt anamma olika, ibland motsägelsefulla 

men ändå tillgängliga identiteter då detta fungerar som ett sätt att presentera sig själva inför läsaren 

(40). När Persson med emfas fortsätter att hävda sin arbetarklassposition, trots att det är tydligt att 

han och hans familj får det allt bättre ställt materiellt, så menar jag att han anpassar sin själv-

representation så att den ska passa inom ramen för klassresan som framgångsberättelse. Det skulle 

med Christine Sarrimos teori gå att läsa som ett svar på en uppfattad offentlig förväntan på och 

”begär efter utstötthet” (226) vilka krävs för att skildringar av de egna bedrifterna, i det här fallet 

klassresan som sådan, ska kunna legitimeras. Jag vill här mena att Persson vid olika tillfällen drar 

fördelar av att utmåla sig själv som underlägsen, om Persson presenterar sig för läsaren som en 

person ur en utsatt arbetarklass verkar också hans framgångsberättelse mer relevant att berätta. 

Vidare skriver litteraturvetaren Åsa Arping skriver att arbetarlitteraturen traditionellt karaktäriserats 

av att manliga författare, på ett helt annat sätt än kvinnorna, har kunnat använda 

arbetarklasserfarenheten som en positiv källa till identitet (215). När Persson beskriver sig själv så 

som han gör ovan, som ett opåverkat upplysningens subjekt, kan det möjligtvis läsas som 

imponerande ur klassmässig synvinkel, men det är samtidigt att göra anspråk på en genom tiderna 

mycket maskulint kodad position. I enlighet med Arpings och Sarrimos respektive resonemang går 

det att förstå Perssons självframställande parering mellan ”utsatt” och ”fri intellektuell” som att han 

skapar ytterligare en subjektsposition vid sidan av arbetarklasspositionen, en tidigare konstruerad 
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och lätt igenkännbar position som historiskt sätt varit enklare för vissa subjekt att inta: den 

autonoma individen.

Citatet ovan är också intressant för att det är första gången som Persson relaterar sin 

skolgång och sin påbörjade klassresa till målet med den förda socialdemokratiska 

utbildningspolitiken, att arbetarklassen kollektivt skulle lyftas. Enligt Arping går det att skönja en 

intressant skillnad mellan arbetarklasskildringar från 2000-talet och arbetarlitteraturen från 1930-

talet. Hon menar att det som karaktäriserar de samtida klasskildringarna är de, till skillnad från de 

tidigare, saknar de större kollektiva sammanhangen: ”[Klass]konflikterna riktas inåt, mot det egna 

jaget. Identitet tycks ha blivit viktigare än ideologi” (215). Persson påtalar visserligen att han lever i 

ett klasskiktat samhälle och han redogör till viss del för sina positioner inom det, samtidigt skulle 

det vara möjligt för en läsare att tro att Persson och hans familj var den enda arbetarklassfamiljen i 

Sverige under den här tiden. I motsats till Erikssons bok så saknas de större kollektiva 

klassammanhangen i Perssons bok, om de skymtar i hans skildringar av barndomen så blir de än 

mer sällsynta ju längre berättelsen om honom själv lider. I relation till Mellbergs iakttagelse om den 

”förfallsretorik” som ingår som en del i många moderna självbiografiska verk så syns vissa  

tendenser hos Persson att beskriva konflikter och kriser som han som person genomlider, men 

betoning ska läggas på ordvalet genomlider för Persson förefaller alltid sig ur dessa kriser starkare 

än innan. Samhällsutvecklingen lämnas dock utanför Perssons bok vilket ytterligare förstärker 

intrycket av att självframställningen i hans text präglas av individuella framgångar och bedrifter. 

Litteraturvetaren Magnus Nilsson (2006) har uppmärksammat att det för aspirerande 

(manliga) författare under 1930-talet var det viktigt att understryka sina arbetarbakgrund för att 

framstå som ”trovärdiga” berättare (69), detta är något som jag menar stämmer också för Eriksson 

och Persson. Men medan Persson undviker de kollektiva sammanhangen så har Eriksson, även på 

den punkten, mer gemensamt med 1930-talets proletärförfattare än vad Persson har. I Erikssons 

självbiografi får både den kollektiva klasskampen och individualiteten plats. Som engagerad i 

facket blir Eriksson utsänd i landet för att värva medlemmar och i citatet nedan beskriver Eriksson 

hur han, ”agitatorn”, besöker en man ur ”jordproletären”, en svinskötare: ”En Ivar Lo Johansson-

bild. Jan Fridegård och Moa Martinsson med för den delen, men mest Ivar Lo. Idealist på gårdstun, 

besökaren, som ska bringa något av upplysningens ljus till denna gudsförgätna fläck, en instucken 

knappnål i en agitationskarta. Han är utsänd av Förbundet.” (5). Citatet fungerar för det första som 

ett sätt för Eriksson att beskriva sin politiska hemvist, han står på arbetarnas sida. För det andra gör 

han ett flertal intertextuella referenser till just de tidigare proletärförfattare som Arping diskuterat 

utifrån tesen att de lyfte fram klass som kollektivt problem. Paradoxalt nog får dessa referenser en 

individ-centrerande effekt i Erikssons text, att han refererar till dem förstärker hans egna klass-

erfarenheter och skänker autenticitet till den berättelse som Eriksson vill berätta. Till skillnad från 

32



Persson så framstår ideologi hos Eriksson som lika viktigt som den egna identiteten. Samtidigt 

tillåter detta tal om det fackliga arbetet också Eriksson att inta en något upphöjd position i relation 

till andra (arbetare). Liksom Persson så lyckas Eriksson genom att hävdandet av sin arbetarklass-

position att konstruera sig själv som något av en ”upplysningens” man med kapacitet att förändra 

andra människors liv. 

2.2 Landsbygd, kön och icke-skötsam arbetarklass
Ytterligare två av böckerna i mitt material behandlar tidsmässigt folkhemsperioden. Dessa är Doris 

Dahlins Skammens boning och Birgit Häggkvists A. Böckerna presenteras här tillsammans därför att 

de, liksom Eriksson och Persson ovan, har flera nämnare gemensamt. För det första är författarjagen 

i dessa böcker uppväxta på landsbygden vilken ger en kompletterande bild av perioden, och för det 

andra skrivs kön, eller konstruktioner av femininitet i kombination med klass, fram på ett mycket 

mer explicit sätt i dessa romaner. Bland annat blir samhällets (historiska) syn på ”kvinnan” synlig i 

Dahlins och Häggkvists narrativ. Dahlin, född 1952 i en mindre by utanför Härnösand, skriver:

Min mormor var god. Min farmor var ond. Så var sanningen. Min mormor var arbetarkvinnan som 

födde elva barn, som for fem mil på sparken för att få tag på potatis och som sedan delade den med 

grannarna som var lika hungriga. Min mormor höll tal i samlingssalen om arbetarna och nykterheten, 

fastän morfar och hela bygden var emot att ett fruntimmer inte var tyst och visste sin plats. Min 

mormor vann. I alla fall ända tills min mamma gifte sig med min pappa som kom att bli alkoholist. ( 9)

Detta citat återfinns på första sidan i Dahlins bok och berör flera av de teman som hennes bok 

kretsar kring – synen på arbetarklasskvinnan och hennes plats i samhället, fattigdom och missbruk. 

Hon är ensambarn och bor med sin mamma och pappa i ett litet lägenhetshus utan rinnande vatten 

och med dass på gården. Det självbiografiska narrativet fokuserar främst på Dahlins unga år innan 

hon börjar skolan. Om vi placerar Dahlins bok bredvid Erikssons och Perssons så ser vi att det 

socialdemokratiska folkhemsbygget inte syns förrän sent i boken, varken i stadsbilden eller i form 

av socialpolitik. Något som också är tydligt är att Dahlin beskriver upplevda effekter av klass från 

tiden innan hon börjar skolan, hennes familj har väldigt lite pengar att röra sig med och vissa gånger 

kämpar de bokstavligen för att få mat på bordet. Dahlin beskriver att hon växer upp i ett 

arbetarklassområde men hon gör fortfarande vissa distinktioner mellan sig själv och andra i 

arbetarklassen; andra barn har rinnande vatten och toalett, andra barn har en pappa som inte super 

och spelar bort alla pengar, hon har en pappa som super och spelar bort deras pengar men som 

aldrig slår. Den bild som Dahlin konstruerar av sig själv som ung formuleras, likt Erikssons och 

Perssons självbilder, i relation till äldre släktingar men Dahlin behöver dem inte på samma sätt för 

att illustrera arbetarklassens ofta eländiga levnadsförhållande, det bistra framstår i hennes bok som i 
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hög grad självupplevt. 

Även om referenserna till äldre släktingar onekligen markerar fattigdom så fungerar de 

också synliggörande för könade normer och begränsningar. I citatet ovan beskrivs mormodern 

Johanna som ”god” och beskrivningarna av henne gör att hon även kan läsas som en stark och 

solidariskt kvinna som kämpar för att få ta plats inom arbetarrörelsen. Trots att Johanna motarbetas 

så håller hon tal om ”arbetarna och nykterheten” inför församlingar. Linderborg har beskrivit hur 

arbetarrörelsen under förra sekelskiftet var en rörelse med utpräglade patriarkala strukturer. Hon 

skriver att trots att Sveriges kvinnor under den här tiden var några av västvärldens mest 

yrkesarbetande och trots att de hade en ovanligt hög organisationsgrad så motarbetades de och 

nådde de aldrig några höga poster inom rörelsen (370; se även Hirdman 2008; Berggren 2011). 

Samtidigt visar tidigare forskning, och i viss mån Dahlins bok, att lönearbetet inte var lika 

tillgängligt för kvinnor som för män. Sohl skriver att den svenska fackförenings- och arbetarrörelse 

samt bildningsorganisationer lade en starka betoning vid lönearbete som ideal vilket alltså kan ha 

fungerat som en spärr som höll kvinnor borta från framträdande poster (2014, 258). Det är bland 

annat detta som gjort att idealtypen för arbetaren länge varit en blond, muskulös och svensk man 

vilket vi redan nu kan konstatera är en bild som inte utmanas i Erikssons eller Perssons narrativ  

men en bild som i viss mån utmanas hos Dahlin.

Könsstrukturerna vid den här tiden fortsätter att bildsättas i Dahlins bok. Hon beskriver sin 

mamma som ”hemmafru” som tar hand om allt i hemmet, från matlagning till matinköp till 

planerandet av ekonomin – alla de vardagliga sysslor som måste göras för att få hushållet att 

fungera medan fadern är på jobbet för att kunna försörja familjen. Jag har redan beskrivit att 

mannen som familjeförsörjare var en stark norm vid den här tiden och att kvinnan som en 

konsekvens av detta betraktades som hemmafru. Samtidigt gällde detta sällan arbetarklassens och 

landsbygdsbefolkningens kvinnor som ofta tvingades ta de förvärvsarbeten de kunde få för att få 

ekonomin att gå ihop (Hirdman 2012, 40). I Dahlins bok får mammans arbete mycket plats, utförligt 

beskrivs de många svarta städ- och matlagningsarbeten hon tar som aldrig kommer att vara 

pensionsgrundande, trots detta benämner Dahlin sin mamma som ”hemmafru”. I relation till 

Nilssons (2006) iakttagelse om att manliga proletärförfattare ofta underströk arbetaridentifikation 

som ett sätt att knyta trovärdighet till sig själva, en form av självframställan som jag även tyckt mig 

se hos Eriksson och Persson, så beskriver Nilsson hur kvinnor historiskt sett inte haft samma 

entydiga tillgång till arbetaridentiteten, eller för all del proletärbegreppet (71). Kvinnor har 

visserligen betraktats som arbetarklass utifrån deras makars yrke men deras egna förvärvsarbete har 

aldrig värderats i samma utsträckning som männens. Det går att läsa Dahlins dubbla tal om 

mamman som ”hemmafru” och som ”faktiskt arbetande” som ett synliggörande av denna 

motsägelsefulla tillgång till arbetar(klass)begreppet. Dahlins text fungerar uppvärderande för 
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”kvinnan som arbetare” och bär samtidigt på en kritik gentemot hur arbetsmarknadspolitiken var 

strukturerad, hon visar hur kvinnor historiskt och diskursivt har uteslutits ur den framhållna 

arbetarrörelsen och hur enförsörjarnormen gjort att kvinnor uteslutits ur begreppet ”arbetare”.

Ytterligare ett sätt på vilket Dahlins familj skiljer sig från Erikssons och Perssons är 

gällande den ovan beskrivna ”skötsamhetskulturen”, i relation till denna så knyter Dahlins 

beskrivningar av sin familj snarast an till det som karaktäriseras som ”egensinnig” eller ”icke-

skötsam” arbetarklass. I Dahlins framställning är det egentligen fadern i familjen som ”missköter” 

sig genom sin alkoholism och oförmåga att ta ansvar, men konsekvenserna av detta förs över på 

modern och dottern som bär skammen vart de än går. Det är i relation till faderns misskötsamhet 

som vi kan förstå moderns jakt på respektabilitet. Respektabilitet är som beskrivits i inledningen ett 

begrepp som idag främst förknippas med sociologen Beverly Skeggs. Medan Skeggs forskning 

utgår från brittiska arbetarklasskvinnor under 1980-talet så har den svenska etnologen Lissie 

Åström (1999 [1986]), som Sohl påpekar, redan tidigare använt sig av begreppet respektabilitet i 

relation till det svenska folkhemmets kvinnor. Den jakt på symboliskt värde som är förknippat med 

respektabilitet och som hos arbetarklasskvinnorna i Åströms studie kommer till uttryck i att vara en 

”duktig husmor” som visade upp en anständigt hem (60-63) är väl synligt Dahlins skildringar av sin 

mamma. Hennes strävan efter respektabilitet faller också över på dottern, Dahlin, som skriver: ”I 

princesskläder fotograferades jag en gång om året. Alltid med stängda läppar, som jag hade blivit 

tillsagd, för att ingen skulle se mina trasiga tänder. Le med ögonen, sa mamma. Varje foto ögon som 

aldrig log. Läpparna stänga. Det trasiga syntes ändå” (10). Om detta citat kan stå som exempel för 

hur de ibland lyckas iscensätta respektabilitet så är gångerna då de misslyckas också väl beskrivna i 

Dahlins bok. Vid flera tillfällen beskrivs exempelvis hur Dahlin och hennes mamma skamfyllda 

tvingas leta efter fadern och släpa hem honom från krogar och kortspel. Om det enligt Skeggs är 

medelklassen som konstruerat bilden av arbetarklassen som ”den andra” så är det, med Stefan 

Nyzells resonemang, lika mycket den socialdemokratiska idealtypen ”skötsam” arbetarklass som 

konstruerar bilden av Dahlins familj som ”icke-skötsamma”, som ”de andra”. För att parafrasera 

Skeggs går det att säga att de saknar förutsättningar för att göra arbetarklass på ”rätt” sätt. 

Genom självframställningen i Dahlins bok positioneras författarjaget i en arbetarklass som 

ter sig tydligt skiktad. Hon lyfter dels fram en mängd könade strukturer men hon gör också tydligt 

att det är erfarenheter av att komma från ett missbrukarhem som konstituerar hennes erfarenheter av 

underordning. Dahlin ger inte uttryck för samma känsla av stolthet inför sin bakgrund som Eriksson 

och Persson gör i sina narrativ. Dahlins berättelse skulle kan istället sägas illustrera det som 

Nordvall kallat baksidan av det emancipatoriska draget skötsamhetsidealet (2002, 16). De som 

avvek från idealet om skötsamhet och disciplinering har inte samma möjlighet att använda 

arbetarklassbakgrunden som en positiv källa för identitet, det vuxna författarjaget förefaller 
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fortfarande skamfyllt. 

Författarjaget i Birgit Häggkvists bok A (2010) växer också upp på den norrländska 

landsbygden. Hon beskriver, till skillnad från Dahlin men i likhet med Eriksson och Persson, 

erfarenheter av underordning genom mötet med skolan. Dessa erfarenheter har dock en från dem 

annorlunda karaktär. För det första ger landsbygden i sig en annan prägel på elevkonstellationen i 

skolan. Häggkvist beskriver att den sociala snedrekryteringen till skolan, till skillnad från ett 

Stockholmsläroverk bestod av en ”förkrossande majoritet underklassungar” från de närliggande 

jordbrukssamhällena (22). Hennes berättelse präglas av hur fult och skamligt hon upplever det att 

hon får gå i skolan medan andra inte får det. Det inom klassreseberättelser vanliga temat att en 

person känner skuld inför att själva ha fått förflytta sig socialt medan andra lämnas kvar är högst 

närvarande i denna bok (se t.ex. Wennerström 2003, 151). För henne själv är skolgången en högsta 

dröm, hon längtar efter bildning och idealiserar lärarnas kunskap då hon föreställer sig att deras 

tankar är väldigt annorlunda från de tankar som kommer av för tidigt avslutad skolgång och 

kroppsarbete. ”Jag hade ingen nytta av att ha A. Åtminstone inte om man med nytta menar praktisk 

nytta, […] Jag ville att det skulle finnas något i mitt liv som krävde att jag ansträngde mig till max.” 

(167). Det är intressant att hon menar att hon inte hade någon ”praktisk” nytta av att ha ”A” som 

betyg i skolan. Jag läser det som beroende av att hon först inte satt sin skolgång i relation ett till 

framtida yrke och ännu mindre i relation till en framtida klassresa. Tanken var att hon skulle gå sin 

grundutbildning och sedan återvända till gården och fortsätta i föräldrarnas spår. Detta är åter något 

som går att koppla till Åströms användning av begreppen respektabilitet och duktighet. Om 

respektabilitet i Åströms studie användes för att beskriva arbetarklasskvinnornas husliga praktiker 

som ett sätt att nå anständighet så var det för de borgerliga mödrarna i studien viktigt att döttrarna 

var duktiga i skolan. Åström förklarar detta med att höga skolprestationer och bildning sågs som 

nödvändigt för att kunna klasstillhörigheten skulle kunna behållas av döttrarna, antingen genom 

giftermål eller genom ett yrke (90, 157). I relation till detta förefaller det klassbetingat att varken 

Häggkvist eller Dahlin blir uppmuntrade hemifrån att prestera bra i skolan. Samtidigt minns vi att 

exempelvis Perssons pappa uppmuntrade honom till högre utbildning, möjligt är därför att flickor 

inte räknades in i det som i socialdemokratisk politik kallades för ”begåvningsreserven” vilket var 

något som Persson däremot kunde förkroppsliga. Hos Dahlin är strävan efter respektabilitet något 

som könsstereotypt nog kopplas till hennes utseende. Även Häggkvist förhåller sig till normer för 

femininitet som yta, men tecknen för detta syns snarare i relation till skolprestationer. Det visar sig 

nämligen att Häggkvists författarjag har en fallenhet för det arbete som krävdes för att få A. Utan att 

förminska sig själv beskriver Häggkvist hur hennes betygsmässiga överlägsenhet gentemot de andra 

flickorna ändå delvis är en effekt av sociala normer. De andra kvinnliga eleverna ser det nämligen 

inte som värdefullt att få det högsta betyget, istället är de liksom lärarna upptagna med att 
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socialisera dem till att bli Riktiga Flickor, ett ofta använt begrepp i Häggkvists text. Hon skriver:

För en Riktig Flicka där hon satt i sin skolbänk ansträngde sig inte till max. Hon koncentrerade sej inte. 

Hon såg tvärtom till att splittra upp sig så mycket som möjligt för att inte ens av misstag kunna frestas 

till en sån ansträngning som kunde leda till A. På det sättet kom hon automatiskt att uppfylla en annan 

sak som hörde till det allra viktigaste för henne, nämligen att i varje ögonblick bevara sin yta intakt. 

[…] Det var visserligen inte fel om en Riktig Flicka också var en Duktig Flicka. Men det betydde i så 

fall bara att hon hade AB i slutbetyg. (168).

I citatet ovan beskriver Häggkvist hur påtagliga hon upplevde normer kring femininitet vara under 

skoltiden. Hon konstruerar en självbild som i mångt och mycket liknar Perssons idealisering av 

intellektuell ansträngning men hon visar samtidigt hur denna subjektsposition inte på ett enkelt sätt 

var tillgänglig för den, enligt Häggkvist utmanade höga skolprestationer traditionella  femininitets-

konstruktioner. Hon beskriver att femininiteten dock kunde fortsätta vara intakt om flickorna 

presterade som ”duktiga flickor” vilket innebar att de inte fick det högsta betyget. Det framstår som 

tydligt att Häggkvist känner sig tvingad att förhålla sig detta ideal samtidigt som hon ständigt 

frångår det och presterar högt. Detta går dels att förstå utifrån Youngs teori om flickors begränsade 

rörelseutrymme där ”manliga” institutioner så som skolan tilldelar kvinnor roller som hindrar 

kvinnor från att nå det egentligen allmänmänskliga tillståndet ”transcendens” (som i att vara vid 

medvetande, kreativ och kunna formulera projekt) (2000, 287). I Häggkvists citat framstår det som 

att är det just genom att göra avkall på femininitet som hon kan prestera högt intellektuellt. Citatet 

kan också förstås utifrån Sohls diskussioner om strategier som kan användas för lämna 

arbetarklassen, det kan vara att ”att skilja sig från arbetarklassen genom extra ansträngning”, ”att bli 

upptagen på grund av begåvning” och ”att visa potential genom formella utbildningsmeriter” (2014, 

254). Men hon använder i sig också av det mer precisa begreppet skolsanktionerad femininitet för 

att beskriva hennes informanters strategier. Enligt Sohl beskriver flera av dessa att ”duktighet” i 

skolan var något som premierades av både föräldrar och inom skolsystemet, begreppet skol-

sanktionerad femininitet används alltså som ett sätt att beskriva de normativa femininitets- 

konstruktioner som understöds i skolmiljön (2014, 254). Detta resonerar enligt mig med Häggkvist 

tal om att ”en Riktig Flicka gärna fick vara en Duktig Flicka”, de presterar i en grad som gör att de 

kan sägas göra en skolsanktionerad femininitet. Samtidigt beskriver Häggkvist att ”för höga” 

skolprestationer av konsekvens leder till att femininitetskonstruktionen inte kan hållas intakt. 

Hennes höga skolprestationer blir på det viset en investering i ett värde som hon kommer att kunna 

realisera i relation till klass, men de utmärker hennes också så som icke-feminin vilket innebär 

andra former av stigman. Häggkvists konstruktion av sitt jag, eller sitt underifrånperspektiv, skrivs 

således fram dels i relation till den problematiska inställning till skolan som effekt av hennes 
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klassbakgrund som leder till av skam, men också en skam i att slitas mellan att uppfylla 

konstruktionen ”Riktigt Flicka” och att få uppleva det exalterade tillstånd som hon beskriver att den 

intellektuella ansträngningen kräver.

För att kort sammanfatta detta underavsnitt så går det att säga att det i och med kvinnornas 

böcker dykt upp vad som förefaller vara könade känslor av skam och skuld inför både 

klassituationen. Hos Dahlin syns ett skamfyllt subjekt som påverkas av och reflekterar familjens 

”misskötsamhet”. Häggkvists framställning av sitt unga jag präglas av en skam inför att inte kunna 

eller vilja uppnå ett visst förminskande femininitets-ideal men också en skuld inför själva viljan att 

excellera och eventuellt klassresa. Dahlin, Häggkvist och Persson använder sig av de strategier som 

jag lät Sohl beskriva ovan, de skiljer ut sig från arbetarklassen genom extra ansträngning och på 

grund av begåvning vilket ger dem formella utbildningsmeriter. Det framstår dock som att medan 

Dahlin och Häggkvist framställer sig själva i enlighet med de praktiker som kännetecknar 

respektabiliteten och duktigheten, så anammar Persson och Eriksson i en högre grad den 

idealiserade skötsamheten. Detta skulle kunna förklaras genom att skötsamheten är ett begrepp 

sprunget ur arbetarrörelsen hos vilken lönearbete var ett ideal. Lönearbetet var som beskrivits inte 

på samma sätt tillgängligt för alla, exempelvis inte för kvinnorna. Skötsamhetsbegreppet blev på det 

viset ett ideal som främst män kunde förkroppsliga medan det feminina idealet har centrerats kring 

respektabilitet och i viss mån duktighet. Detta resonerar med, i Sohl (2014) refererade, Lena Sawyer 

som utvecklat Ambjörnssons skötsamhetsbegrepp och genom det slagit fast att skötsamhet som 

begrepp kunde sägas konstituera ”the male worker as a Swedish citizen-subjekt” (Sohl 2014, 259). 

Sawyer skriver vidare att ”[d]uktig  (good, capable, efficiant) would be the female equivalent of 

such a person, relating most likely to orderliness of her home.” (2000, 76). Detta kan ses som 

ytterligare ett exempel på hur olika subjektspositioner, i det här fallet könade, möjliggör 

förkroppsliganden av skilda ideal. De analyserade författarjagen har hittills producerat självbilder 

som i hög utsträckning följer traditionella mönster för kön, även om Häggkvists framställda 

intellektualitet i viss mån kan ses som en subjektskonstituerande motpraktik.  

Arbetarklasskollektivet är relativt synligt i både Dahlin och Häggkvists böcker medan själva 

klassresan, den som en läsare endast anar kommer genomföras genom deras engagemang i skolan, 

framstår som en individuell historia vilken inte kopplas till några större politiska eller samhälleliga 

sammanhang. En förklaring kan vara att elevkonstellationen på landsbygden, vilken verkar skilja 

sig från den i städerna, gör att de klassade känslor som Häggkvist och Dahlin uttrycker inför skolan 

inte är lika tydliga som hos Eriksson och Persson, hos de kvinnliga författarjagen kopplas de istället 

till kön.  
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2.3 Erfarenheter från ett trasigt folkhem
Susanna Alakoskis självbiografiskt hållna bok Oktober i Fattigsverige (2013 [2012]) har formen av 

en dagbok. Läsaren får följa författarjaget varje dag under en oktobermånad, på resor genom 

Sverige, i hennes arbetslägenhet i Ystad och via hennes minnen från uppväxten. Alakoski skriver att 

hon inför författandet av denna bok samlat på sig en mängd ”biografiskt material”, det är 

sjukhusjournaler, dokument från kriminalvården, behandlingsjournaler, läkarintyg, och intyg från 

grannar. Alakoski återberättar många självupplevda och rent kroppsliga minnen från sin uppväxt 

men genom boken refererar hon också ofta ur dokumenten, eller ur ”biografin” som hon själv kallar 

högen med papper. Hon skriver: ”Jag trodde att jag visste allt. Kroppen minns, men det fanns 

överraskningar. Jag visste inte att vi var så fattiga som vi var. (311). Att författarjaget återkallar 

minnen med hjälp av biografiskt material gör att texten, som Smith och Watson skulle ha beskrivit 

det, gör ett visst sanningsanspråk, det gör att texten upplevs som realistisk.

”Arbetarklass” och i viss mån ”underklass” är begrepp som används och återkommer i de 

ovan beskrivna böckerna. Begreppen finns även hos Alakoski men där framträder också det mer 

precisa ordet fattigdom som centralt. Alakoski beskriver att hon är fyra år när hennes familj på 

sextiotalet flyttar från Finland till Ystad. De får en lägenhet i miljonprogramsområdet Fridhem. 

Alakoski beskriver att de under hennes uppväxt lider brist på pengar, möbler och kläder och att de 

får tidigt ett visst, om än otillräckligt, ekonomiskt och socialt stöd från socialtjänsten. Båda 

föräldrarna, men kanske främst pappan, lider av alkoholism. Alakoskis bror kommer att bli 

drogmissbrukare och leva gatan under flera år, själv lämnar Alakoski barndomshemmet i tidig ålder. 

Alakoskis erfarenheter av underordning är på många sätt kopplade till den materiella situationen 

och känslor av skam för att uppfatta sig som en belastning för (välfärds)samhället. Den 

övergripande frågan som boken är centrerad kring är vad konsekvensen blir av att växa upp i 

fattigdom och varför Sverige som land inte gör mer för att förhindra att detta behöver ske. 

Alakoski är i sin bok explicit politisk. Med det menar jag att hon refererar till 

myndighetsrapporter och artiklar, hon diskuterar såväl partipolitik som politikers uttalande, både 

historiska och samtida. Alakoski är väl inbegripen i diskurserna kring arbetarklass och 1900-talets 

arbetarrörelse, men också i diskurser kring den våg av bland annat finsk arbetskraftsinvandring som 

skedde under 1960-talet som är det större sammanhang i vilken hennes erfarenheter är en del av.  

Hon skriver: ”Nej, jag kommer inte från en skötsam svensk arbetarfamilj. Jag kommer från en 

finsk oskötsam arbetarfamilj, som flyr sitt land efter krigen (123)”. Hon stödjer det social-

demokratiska välfärdsprojektet även om hon också kritiserar den förenklade bild av arbetarklassen 

som styrde de politiska reformerna. Alakoski karaktäriserar sin familj som icke-skötsam arbetar-

klass och menar att trygghetssystemen aldrig räckte så långt att de hjälpte dem. En än gång 

exemplifieras baksidan av skötsamhetsidealet, det skänker skam till dem som inte kunde uppnå det.
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Alakoskis lyfter tydligt fram att de ekonomiska och sociala problem som familjen levde 

under hade könade aspekter. Citatet nedan säger mycket om situationen för Alakoskis mammas, och 

för kvinnor i allmänhet, under den här tiden: ”Abortlagen kom 1975. […] Kvinnomisshandel faller 

under allmänt åtal 1989 (då är jag tjugosju år och mamma har sju år kvar att leva). Ingen 

kvinnojour, alkoholism botades med Länkarna och antabus. Sambeskattning, att alltid ha för lite 

pengar.” (224). Här tydliggörs hur politiska lagar och beslut ofta påverkar relationen mellan könen 

och att könens olika maktställningar har haft sin grund i sanktionerad politik. Alakoski beskriver att 

mamman under hennes uppväxt primärt är hemmafru men att hon så fort lagen om sambeskattning 

revs upp 1971 gick ut i arbete. Medan lagen om sambeskattning gällde ansågs det sällan lönt för 

kvinnan att arbeta eftersom den sammanräknade lönen knappt skulle bli högre än om endast pappan 

arbetade. Liksom Dahlin pekar Alakoski på hur kvinnans situation, på arbetsmarknaden och i 

hemmet, inte endast var beroende av normer och diskurser utan att den också var villkorad genom 

lag och politiska beslut.

Alakoskis pappa har alkoholproblem och i dokumenten från socialtjänsten får vi bilden av 

att myndigheten är medvetna om detta problem men att de inte kan eller orkar göra något ordentligt 

åt det. Som Alakoski skriver i citatet ovan angående lagen om kvinnomisshandel så särbehandlades 

mäns våld mot kvinnor fram till 1989. Samhällets rättelse kommer först när modern har sju år kvar 

att leva och då har hon alltså under många många år blivit misshandlad hemma och hon har försökt 

ta sitt liv flertalet gånger. Att ett brott faller under allmänt åtal innebär att en åklagare har skyldighet 

att väcka åtal vid misstanke om brott, vare sig den utsatte vill det eller inte. Att Alakoski 

kommenterar att mamman hade så få år kvar att leva när lagändringen görs implicerar att mamman 

inte själv har velat anmäla pappan och att socialtjänsten, och i förlängningen en åklagare, inte 

kunnat väcka åtal trots vetskapen om misshandeln. Som jag läser Alakoski så när hon en ambivalent 

önskan om att lagändringen skulle gjorts tidigare. Alakoski kommenterar att kvinnojourer saknades 

och att dessa fortfarande inte garanteras från politiskt håll. Båda dessa lagexempel säger egentligen 

något om kvinnoförtrycket generellt, våld mot kvinnor och sambeskattning drabbade kvinnor i alla 

samhällsklasser, samtidigt illustreras i Alakoskis bok att bördan blev, och fortfarande är, dubbel för 

arbetarklasskvinnor som lever i utsatta positioner.

En annan del i Alakoskis upplevelser av underordning berör hennes och hennes familjs 

finska ursprung. Om sina erfarenheter skriver hon: 

Migration gör något med oss. Men av alla erfarenheter som det innebär, att ta överdrivet ansvar för 

föräldrar, att mötas av fördomar, ibland förakt, uppleva sig som lägre stående varelse, ibland exotisk, 

vara tacksam för sin ”andra chans”, känna känslor av återbetalningsskuld, så är nog tystnaden det 

svåraste. Detta är att inte få frågor, kunna berätta. Denna tystnad blir till slut ett eget språk. Tystnadens

 språk blir apatins i det värsta av scenarier. (224). 
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I citatet beskriver Alakoski bland annat att ”tystnaden”kring hennes finska ursprung är svårast. Vad 

hon syftar på när hon skriver så är att medan hon nu, i vuxen ålder, börjar kunna förstå sina 

erfarenheter i relation till ett större sammanhang – att hon och hennes familj kom till Sverige 

tillsammans med en våg av fink arbetskraft på 1950- och 1960-talen – så verkar det som att Sverige 

har glömt. Hon skriver: ”Sverige minns inte finnar som problem. Detta står i bjärt kontrast till våra 

egna minnen och vår faktiska historia.” (220). Finnarnas ”faktiska” historia i Sverige, alltså finska 

migrationserfarenheter, har beforskats av bland andra Marja Ågren (2006). Ågren tar upp att det var 

efterkrigstidens brist på arbetskraft som gjorde att tusentals finnar begav sig till Sverige för att söka 

arbete i mitten av det förra seklet. Avhandlingen beskriver bland annat den låga bostadsstandard och 

de språkproblem som finnarna mötte i Sverige. Ågren lyfter berättelser om upplevelser av utsatthet 

som rör bland annat språkskam, mobbing och alkoholmissbruk och hon menar att dessa upplevelser 

i hög grad var kopplade till majoritetsbefolkningens rasistiska stereotyper och föreställningar om 

finnen som den (koloniala) ”Andra” (125-154). Alakoski lyfter upp att de stereotyper som ofta 

drabbade finnar i exempelvis dagspressen ofta var klassbetingad. Medan finsk arkitektur och konst 

kunde hyllas så beskrivs arbetarna antingen som ett ”Flitens folk” eller som ”busar”. Ågren tar upp 

att de invandrade finnarna ofta arbetade hårt, detta uppskattades av arbetsgivarna men medförde 

inte alltid respekt hos de andra arbetarna som menade att finnarna ”förstörde ackordet” (113). 

Alakoskis berättelse liknar därför på många sätt Åbergs informanters. Åberg lyfter också hon 

”svenskarnas” glömska. Hennes informanter uttrycker exempelvis att finnar inte (länge) betraktas 

som invandrare i Sverige, för att beskriva denna attitydförändring så citerar hon ur rapporten Två 

invandrargenerationers svenska boende (1989):

 Man menar att så länge finländarna var den enda större invandrargruppen i Sverige fick de utgöra 

måltavla för invandrarfientligheten. När sedan andra invandrargrupper började komma hit – 

företrädesvis sådana vars utseende markant avvek från det svenska (invektivet 'svartskalle' är ju 

knappast riktat mot finländare) – fick dessa överta finnarnas roll. Numer betraktar svenskar knappast 

finnar alls finländare som invandrare, menar man.(Berg et al 1989, 145 citerad i Åberg 2006, 204). 

Det är i relation till denna attitydförändring vi kan förstå Alakoskis tal om Sveriges glömska inför 

”finnarnas historia”, i och med att majoritetsbefolkningen har utsett ”andra avvikare” så har 

stigmatiseringen av finnar slutat diskuteras. Hos Alakoski är det tydligt att hon menar att denna 

glömska förminskar och osynliggör många finnars migrationserfarenheter.

Alakoskis upplevelser från sin arbetarklassposition är, som jag velat lyft fram ovan, 

påverkade och informerade av diskurser och praktiker kring kön och nationalitet. Det är en 

berättelse om henne själv men samtidigt tar hon kollektivt grepp om problemen kopplade till 
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ovanstående maktordning, hon refererar ständigt också till andras (klass)berättelser. Alakoskis bok 

är inte på samma vis en framgångssaga eftersom hon lägger så mycket tid och plats till att förklara 

varför vårt samhälle inte nått någon framgång, hon är tydligt medveten om att de flesta stannar kvar 

i den klass i vilken de föddes in. Det är också tydligt att Alakoski lyfter fram välfärdssystemet som 

det som möjliggjort hennes klassresa, för på frågan om hur det gick till svarar hon ”studielån och 

tur”. (184). I förhållande till hennes bror som blir hemlös verkar hon tycka att det är mer rimlig 

livsbana utefter deras förutsättningar. Sohl beskriver att individuell klassmässig rörlighet egentligen 

kan ses som undantag som bekräftar regeln (2014, 250) och där regeln som bekräftas är klassmässig 

stabilitet, detta är något som lyser igenom även i Alakoskis narrativ. Alakoskis narrativ konstrueras 

på det viset som något mer än en individuell framgångsaga om hennes egen klassresa och Alakoski 

själv konstrueras som en politiskt medveten person som ser och därför synliggör orättvisor. 

Lundbergs tre böcker, Yarden (2009), Och allt skall vara kärlek (2012) och En hemstad 

(2013), behandlar i mångt och mycket samma tema, samma perioder och upplevelser i Lundbergs 

liv.13 Böckerna berättar historien om hans uppväxt i en familj med fem syskon och en ensamstående 

och ofta arbetslös mamma. Böckerna berör hans resa upp i samhällshierarkin, men allra främst 

skildrar de hans ”fall”, hans återvändande till den klass han en gång föddes in i. Han skriver: ”Jag 

byter social miljö. Det är en slags hemkomst. Klassresan är en baklängesresa nu. […] jag var bara 

uppe vid ytan och snappade efter luft.” (2012, 31). Lundberg har likt de andra författarna lyckats 

förflytta sig upp i den sociala tillvaron, det framgår inte i böckerna hur länge han lever i det som 

måste betraktas som en slags medelklass, men av citatet att döma menar han att den tillvaron 

snarare ska ses som ett undantag i berättelsen om hans liv. Från medelklasspositionen gör han en 

nedåtgående klassresa vilket skiljer ut honom från de andra författarna. 

Lundberg beskriver den nedåtgående klassresan som en ”hemkomst”, detta syftar som jag 

förstår det till att det arbete och den ekonomiskt osäkra situation som präglar hans liv idag också var 

präglande för hans uppväxt. Lundberg växer upp i en arbetarfamilj i 1970- och 80-talens Malmö 

och det är i denna stad han åter tar ett traditionsenligt kroppsarbete. Barndomen påverkas av att 

fadern, som efter det att han själv lyckats resa sig och lämna verkstadsgolvet också lämnar sin 

hustru och deras fem barn. Modern är svårt psykiskt sjuk i schizofreni och Lundbergs uppväxt 

präglas av hennes paranoia och vanföreställningar. I Och allt skall vara kärlek nämns vid ett tillfälle 

att hon ibland får jobb som lärare eller städare men att hon inte lyckas behålla anställningen särskilt 

länge, de lever därför mycket fattigt. Lundberg skriver: ”En morgon, en tidig morgon medan 

motorvägen brusade utanför det öppna köksfönstret sade min mor till mig: ”Jag vet inte hur länge 

jag orkar”. Jag minns. Jag stod vid diskbänken. Jag var hungrig. Kylskåpet var tomt. Skafferiet var 

tomt. Jag säger det inte för att jag tycker synd om mig själv; nej, jag skriver ner det nu för att det 

13 Medan Yarden och Och allt skall vara kärlek i störst utsträckning tematiserar den nedåtgående klassresan så 
behandlar En hemstad till största del hans barndom. 
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anger ett slags position.” (2010, 18). Scenen som Lundberg skriver fram är tydlig, ett tomt kylskåp 

implicerar här en utsatt ekonomisk situation och den anger, precis som han skriver, en slags 

position. Han beskriver att syftet med scenen är att deklarera sin position i vårt socialt skiktade 

samhälle och i och med att han beskriver det han har och ser runt omkring sig så markerar han sin 

utgångspunkt inför läsaren. Just utgångspunkter och positioneringar är viktiga och återkommande 

motiv i Lundbergs berättande. Han refererar, likt flera av de andra författarna till äldre släktingar 

som arbetare, exempelvis här: ”Min farfar arbetade på Kockums, precis som min far ett kort tag, 

och jag. I tredje generation; med arbetet nedärvt i kroppen, Malmö är en stad med fantomsmärtor”. 

(2010, 35). Jag skulle säga att han använder dem för att visa att det sociala arvet spelar en stor roll 

för både hans och andras identitetsskapande och upplevda eller faktiska förutsättningar, och inte i 

första hand som ett sätt att förmedla en bild av misär. Likt Dahlin ”behöver” han inte berätta om 

tidigare generationers fattigdom, han har själv levt den. Citatet ovan resonerar också med Ahmeds 

(2010) teoretiserande kring hur en kropps positionering, eller utgångspunkt, påverkar hur och vart 

denna kommer att kunna orientera sig i världen. Lundberg verkar förstå sin utgångspunkt, hans 

”här”, som en avgörande faktor för hans framtid, exempelvis i relation till vilket arbete har och 

troligtvis kommer att ha. Det att han har befunnit sig på en av fattigdom begränsande position i 

samhället förefaller också ha påverkat hans sätt att ta sig an världen, han skriver: ”Jag har andra 

vänner som med självklar säkerhet pekar på det ena och det andra i världen och säger: det tillhör 

mig, det förtjänar jag. En sådan självklarhet har jag aldrig haft; en sådan tillförsikt till världen tillhör 

inte mig.” (2010, 67). Enligt Ahmed så påverkar vår utgångspunkt vilka livsvägar, men också vilka 

objekt, som kommer att upplevas som nära eller längre bort, eller som hon skriver: ”we inherit the 

reachability of some objects” (2010, 154). I Lundbergs framställning av sig själv är det tydligt han 

ser sig som påverkad av ett socialt arv. Hans position eller utgångspunkt påverkar vad han upplever 

som ”greppbart” i världen.

Om en fortsätter att läsa av de objekt som finns i Lundbergs omgivning märker en att de 

flesta konnoterar just en låg klassmässig position, men också hur dessa objekt verkar vägleda 

honom i olika riktningar. Tomma kylskåp och skafferier får honom att vända sig mot små-

kriminialitet för att stilla hungern, och till drogerna verkar Lundberg vända sig för att mildra 

påtagligheten i moderns psykiska sjukdom men även i faderns svek. Här kan det vara värt att 

påpeka än en gång påpeka att det från politiskt håll, åtminstone fram till 1970-talet, lades stor vikt 

vid tanken på utbildning som en potentiell klassutjämnare (Sohl & Molina 2012, 171). I Yarden blir 

det dock tydligt att den svenska skolan trots detta misslyckades med att uppmärksamma de elever 

med sämre förutsättningar som hamnat fel, i Lundbergs böcker blir skolan en plats dit han går för 

att äta lunch. Han får rektorn efter sig men det förstärker bara hans känsla av annorlundahet i 

relation till skolan. Lena Sohl refererar till en studie av Paul Willis (1993 [1977]) som beskriver hur 
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unga arbetarklassmäns fostras till lönearbete delvis genom utbildningsväsendet. Enligt Sohl betonar 

Willis ”hur utbildningssystemet reproducerar klassamhället, genom att arbetarklassen fostrats till att 

inte känna sig tillfreds i skolmiljön – och att arbetarklassen som klass betraktas som ett problem för 

utbildningssystemet.” (2014, 269). På det sättet skulle vi kunna förstå Lundbergs upplevelser av att 

skolan inte är något för honom och det knyter också an till Erikssons tal om utbildning som ett icke-

val. Trots detta orienterar sig Lundberg dock mot litteraturen, han lånar böcker på biblioteket och 

startar sin egen bildningsresa. Papper, böcker och bord är nämligen också objekt som är synliga 

Lundbergs skrivande och något jag får tillfälle att återvända till senare.

Lundbergs böcker skiljer sig på ett avgörande plan från de andra verken. I inledningen skrev 

jag att nedåtgående klassresor sällan skildras eftersom de på ett radikalt sätt konnoterar 

misslyckande, Lundbergs böcker har på det sättet inte karaktären av en framgångssaga. Som nämnts 

tidigare så behandlas hans tillvaro i medelklassen mycket ytligt, Lundberg framställer det som att 

han just etablerat sig så som författare, skribent och intellektuell när han tvingas tillbaka till den 

ursprungliga klasspositionen, rörelsen förfaller vara bortom hans kontroll. Han beskriver hur han 

skuldsatt tvingas ta arbete som bemanningsföretagsanställd på Yarden, en gigantisk 

omställningsplats för nyproducerade bilar i Malmö hamn. Lundberg utmanar i sina skildringar ett 

par av de föreställningar som tycks ingå i Sveriges nationella självbild. En av dessa föreställningar 

är att den traditionelle arbetaren är man och vit (en Lundberg själv) samt att dagens arbetarklass inte 

längre har det så illa ställt med tanke på den fackliga organisering som aktivt arbetar för att bevaka 

deras rättigheter (Sohl & Molina, 2012, 174-175). ”Vad är då Yarden?”, frågar Lundberg retoriskt 

och svarar, ”Konkret: en gigantisk omställningsplats för fabriksnya bilar i Malmö hamn. En 

arbetsplats som alla andra, men också en konsekvens av en systematisk nedmontering av vad det 

innebär att vara människa”. (2011, 23). Lundbergs beskriver att det är ett nytt egendomslöst 

trasproletariat, likt det vi känner från 1930-talets arbetarklasskildringar, som möter honom när han 

börjar på Yarden. Han beskriver långa arbetsdagar med monotona arbetsuppgifter, i minusgrader 

och snöoväder arbetar de i kläder som varken håller vätan eller kylan ute. Lundberg beskriver hur 

företaget aktivt arbetar med en sorts skrämselteknik –  människor avskedas till synes utan anledning 

eller blir aldrig inkallade till nästa dags arbete. De iakttas ständigt och överallt med 

övervakningskameror varför Lundberg och hans kollegor disciplineras till att alltid arbeta inom de 

givna ramarna. Genom att ange andra som misslyckas i arbetet ökar de chansen för att själva få 

stanna kvar, och blir på så vis själva systemets väktare. 

 Lundberg framställer uttryckligen sig själv som en del av det framväxande prekariatet inom 

vilket det finns få möjligheter att påverka sin arbetssituation – de har inga rättigheter och inget 

skyddsnät då det enligt Lundberg inte finns någon facklig organisering knuten till deras 

anställningsform. På arbetsplatsen, den gigantiska asfalterade parkeringen, finns det linjer målade i 
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marken som de förväntas följa när de rör sig över området. Parallellen till Ahmeds teori blir nästan 

övertydlig: om det som konstituerar människan är att hen befinner sig på en position från vilken hen 

på olika sätt och olika hög grad kan orientera sig i världen så måste avsaknaden av möjlighet till 

självständig orientering innebära just motsatsen. Att ständigt arbeta under direktiv, att ständigt bli 

riktad av någon annan, fungerar avhumaniserande, som ett ”nedmonterande av människan”. 

Samtidigt beskriver Lundberg hur han bland arbetarna på Yarden är i princip ensam om att ha 

svensk bakgrund, i alla fall om en bortser från de som jobbar med administrationen inne på 

kontoret. Medan Lundberg själv inte har gått ut grundskolan så finns bland hans arbetskamrater en 

ekonom, en civilingenjör och en journalist. De har av olika anledningar migrerat till Sverige men 

inte lyckats få arbeten som motsvarar deras utbildning och flera av dem tvingas till flera arbeten för 

att överleva. Sohl och Molina skriver att ”[n]är det gäller den invandrade arbetskraftens villkor i det 

postkoloniala Sverige kan man […] säga att denna som kollektiv har genomgått en nedåtgående 

klassresa, vilket har möjliggjorts av fler strukturer än klassförtryck under kapitalismens ordning” 

(173), något som är synligt i Lundbergs narrativ.

Det finns många övergripande likheter mellan Alakoski och Lundbergs böcker, en av dessa 

är att de tar ett hårdare grepp kring arbetarklassens situation idag vilket är något som de ovan 

analyserade författarna inte gör. En intressant sak i relation till detta är att Lundbergs Yarden också 

används som en intertextuell referens hos Alakoski (2013 [2012]). Hon skriver: ”Det var länge 

sedan jag läste ordet 'klasshat'. På ett alldeles särskilt ställe lyser ordet i Yarden. Det handlar 

dessvärre inte om klasshat mot en rik överhet. Vi befinner oss nu i Malmö hamn och vi flyttar bilar 

[…]” (23). Vad de båda syftar på är att klasshatet som de känner av inte är grundat i arbetarrörelsen 

inställning gentemot ”en rik överhet”, utan ”överhetens” klasshat som riktas mot arbetar- och 

underklassen och avhumaniserar dem. Enligt både Alakoski och Lundberg är detta klasshat, eller 

klassförakt, något som bland annat har sin grund i medias porträtteringar av arbetarklassen. 

Lundberg skriver exempelvis: ”'Det är så mycket värre än så; de osynliggjorda och fattiga skymtar 

man bara till som hastigast, sent på natten, tidigt på morgonen, i rörelse – ständigt i rörelse mellan 

sina arbeten. Ibland kan jag se dem skymta förbi i en artikel, ett ledaruppslag, en blogg – lika 

levande som fjärilar bakom glas och ram, en främmande art som man kan studera på avstånd  och 

som man hoppas att man aldrig mer behöver tillhöra” (2009, 56). Detta skulle med Stephany 

Lawlers teori kunna ses om ett sätt på vilket medelklassen gör gränsdragningar kring sig själv som 

kollektiv. Hon skriver: ”What we read as objective class divisions are produced and maintained by 

the middle-class in the minutiae of everyday practice, as judgements of culture are put into effect” 

(429). På det sättet går det att läsa både Alakoski och Lundbergs böcker som ett försök till ett 

”förmänskligande” av arbetarklassen genom att de påkallar uppmärksamheten mot den otrygghet 

och smärta som avsaknaden av sociala skyddsnät är en effekt av.
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 Vid sidan av Häggkvist som vid något tillfälle använder begreppet ”underklass” så är 

Alakoski och Lundberg de två författarjag som gör det med en mer politiskt riktad udd. Sohl för i 

sin avhandling en diskussion kring begreppet ”underklass” och beskriver att det fungerar som en 

illustration för hur olika värden knyts till olika klasspositioner. Begreppet underklass används ofta 

om personer utan anknytning till arbetsmarknaden och understryker därmed värdet som ligger i att 

ha en anställning och på det sättet bidra till nationen. Hon beskriver att tidigare forskning visar att 

underklass-begreppet inte har någon stark förankring i Sverige och förvånas därför över att flera av 

hennes informanter använder begreppet. Hon tolkar detta som ett uttryck för att lönearbete har blivit 

en av de viktigaste gränsdragningarna när det gäller klassmässiga positioner, denna är av en 

moralisk karaktär som handlar om att inte ligga (välfärds)samhället till last (2014, 184). Att 

underklassbegreppet används av Alakoski och Lundberg visar delvis på konflikterna mellan arbete 

och arbetslöshet, men deras böcker fylls även underklassbegreppet med människor som arbetar. Hos 

dem är det även en kritik mot arbetslinjen, mot villkoren och anställningsförhållandena och de 

riskabla arbetarmiljöerna, en kritik mot att ”folk jobbar men är fortsatt fattiga” (Alakoski, 2014, 49). 

Lundbergs och Alakoskis, och viss mån Erikssons, respektive böcker talar på det sättet emot 

Arpings analys som menar att klass (och kön) numera tydligt gestaltas som individuella snarare än 

kollektiva problem, jag skulle i just deras fall inte säga att identitet är viktigare än ideologi.

2.4 ”Problemförorter” och konstruktionen av Sverige
Dilsa Demirbag-Sten föds i den kurdiska byn Kirvan i Turkiet år 1970 och hennes bok Fosterland 

(2011 [2010]) tar sin början där. Hon inleder med att berätta om det hårda och fattiga liv hon och 

hennes familj levde, hon berättar om de utpräglade könsrollerna, om rädslan för den turkiska 

regimens övergrepp mot det kurdiska samhället och om deras stigmatiserade språk och traditioner. 

Pappan är vänsterradikal, ateist och modernitetsvurmare vilket gör honom till ett utsatt mål för de 

turkiska militärerna. Familjen flyr till Sverige i omgångar, dels för komma undan militärens våld 

men också med visionen om att familjen ska kunna skapa ett tryggare, rikare och friare liv.

I kontrast till deras upplevelser av den turkiska regimen så konstrueras Sverige, 

inledningsvis genom pappans tal, som regimens motsats. Från början är den bild som målas upp av 

Sverige enhetligt positiv. Demirbag-Sten skriver: ”I det demokratiska Sverige förtrycktes inte 

kurder, hade mor berättat för oss. […] Svenskar ser inte ned på andra människor, tröstade far min 

mor och hoppades att med de orden vinna sin unga frus sympati inför avresan till det kalla landet i 

norr. Svenskarna är ett kultiverat folk, med en värdig människosyn, hade han lovat henne. (25). Ord 

som ”demokratisk”, ”kultiverat” och ”värdig människosyn” rimmar väl med pappans tro på 

modernitet och frihet, men detta tal om Sverige känns också igen från Sveriges egna nationella 

självbild. Ylva Habel är en av flera som konstaterat att Sverige med sina internationellt synliggjorda 
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strävanden mot välfärdspolitik, jämställdhet, solidaritet och demokrati har kunnat producera och 

upprätta bilden av sig själv som ett tolerant föregångsland (2012, 67). Detta är i högsta grad en bild 

av Sverige som ekar i pappans tal.

 Demirbag-Stens familj anländer till Sverige strax innan arbetsmarknaden mättas och 

produktiviteten i Sverige i stabiliseras efter rekordåren, något som skulle få till effekt att 

arbetskraftsinvandringen ströps och detta är något Demirbag-Sten knyter an till detta i sin text. 

Familjen hamnar i Flogsta, ett miljonprogramsområde utanför Uppsala. Hon beskriver rädslor inför 

att lämna en plats hon kände och komma fram till något främmande och ovant, med Ahmeds 

begreppsram skulle det gå att säga att hon är desorienterad. Ahmed har beskrivit att ”Migration 

could be described as a process of disorientation and reorientation: as bodies ”move away” as well 

as ”arrive”, as they reinhabit spaces” (2006, 9). Samtidigt framstår det som att Demirbag-Sten 

menar att hon inledningsvis anpassar sig väl till det nya livet i Sverige. Hon lär sig språket relativt 

snabbt och får många kompisar på gården. Hon beskriver bostadsområdet Flogsta som segregerat 

men att de vid den tiden inte lade någon vikt de andras barnens etniska bakgrund, förutom när det 

var något av barnen som hade en svensk förälder, ”det var det svenska inslaget som var exotiskt för 

oss barn.” (46-47). Pappans höga förväntningar på livet i det nya landet har smittat av sig och hörs 

nu i texten även vid sidan om hans faktiska tal: ”Sverige var det nya landet, far var som ny, mor såg 

sig omkring med en ny blick och allt i vårt hem var nytt. Gammal var fattigdomen, våldet, mors 

utsatthet, svårigheten att vara kurd och vår splittrade familj” (35). Dessa meningar i början av boken 

är talande eftersom stora delar av det som ska komma går ut att dekonstruera, eller i alla fall 

utmana, dessa ståndpunkter. Meningarna fungerar som utgångspunkt för den kritik som i boken 

riktas mot segregerande funktioner på bland annat den svenska arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden, men också mot själva idén om Sverige som demokratiskt och icke-graderande. 

Demirbag-Stens framställning av familjens situation visar på flera sätt upp en motsatt bild. 

Föräldrarnas arbete, liksom den ojämlika arbetsbördan föräldrarna emellan, får en stor plats i 

Demirbag-Stens bok. Båda arbetar som städare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, något som 

beskrivs som ett slitsamt och lågt värderat arbete. Trots detta förmedlas hur föräldrarnas 

accepterande av situationen och deras fortsatta strävsamhet. Detta förstärks av beskrivningen av 

pappans, från början, väldigt romantiska syn på ”arbetaren” i relation till ideologin: ”För far var det 

nytt att arbeta som städare. Det var kvinnogöra i hemlandet. Men han beklagade sig aldrig. 

Arbetaren var samhällets stöttepelare och far var nu en sådan. Den ädlare sortens människa” (66). 

Här ekar således arbetarrörelsens idealisering av lönearbete samtidigt som det kan vara värt att 

nämna att arbetet som städare av  majoritetssamhället betraktades, och fortfarande idag betraktas, 

som ett så kallat ”okvalificerat” yrke – det är lågt betalt, erbjuder få möjligheter till karriär, det är 

fysiskt krävande och sliter ut kroppen, och det är förknippat med låg status. Som beskrivits har 
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städyrket länge varit ett kvinnodominerat och feminiserat yrke vilket antagligen har bidragit till dess 

låga status. Som en effekt av migration och segregation på arbetsmarknaden är idag icke-vita 

personer överrepresenterade i ”okvalificerade” yrken likt dessa (Gavanas 2010, Neergaard 2009, 

122), något som också kommenteras i Demirbag-Stens text. Hon diskuterar även den outtalade 

rasism som drabbar pappan på arbetsplatsen. Hon menar att pappans tilltro det svenska systemet var 

så stark att han bara blundade för den ”uppenbara diskrimineringen av honom och de andra icke-

svenskarna” (156) på arbetsplatsen. Demirbag-Sten beskriver hur pappan, trots hårt arbete, inte 

avancerar i arbetet. Istället är det de få svenskar som städade som avancerar medan han låses i sin 

position. Med Ahmeds terminologi skulle vi kunna säga att pappans kropp lämnas kvar i mötet med 

en institutions vithetsproduktion. Ahmed skriver: ”Som kritisk organisationsforskning har visat 

rekryterar organisationer efter sin egen självbild. Tilltalet 'Du där!' riktas inte till vem som helst: 

somliga kroppar blir rekryterade mer än andra, nämligen de som kan ärva organisationens 'karaktär' 

genom att återge den dess bild, likt en spegling […].” (2010, 59; se även Neergaard 2009, 124). För 

Demirbag-Stens pappa, som inte kan förkroppsliga den vita normen innebär det han får stanna kvar 

på botten av organisationen, oavsett hur länge eller bra han arbetar. Tillståndet skulle också, så som 

Hübinette med flera gjort, beskrivas som en rasfiering av arbetarklassen, det kan ses som ”en 

process som legitimerar och normaliserar en extra utsatt situation för just den icke-vita 

arbetarklassen” (Hübinette et al 2012, 22). 

Demirbag-Sten diskuterar även könade aspekter av arbete. Hon beskriver exempelvis sin 

mammas arbetsbelastning som konstant, när föräldrarna kommer hem från arbetet kopplar pappan 

av medan mammans arbete fortsätter. Enligt Demirbag-Sten följde detta traditionella och regionala 

kurdiska mönster – kroppsarbetet hemma och i sjukhusets lokaler var alltså inget nytt för modern. 

Demirbag-Sten skriver: ”Den styrka och självklarhet som hennes händer ingav när hon vred 

disktrasan var densamma som mormor och de andra kvinnorna utstrålade, och var bland det första 

jag mötte som barn” (67). Det är uppenbart att Demirbag-Sten tycker att fördelningen av det 

obetalda arbetet i deras hem, som modern tog allt ansvar för, är orättvist, förlegat och fel. Men jag 

läser också citatet som att hon vill uppvärdera mammans arbete, möjligtvis i enlighet med det som 

Young beskrivit som specifika former av vardaglig kroppsrörelse, förknippad med femininitet, och 

därför bortsedd från. I förlängningen är uppvärderingen riktad till den dubbelarbetande kvinnan som 

gör det hon blivit förpassad att göra. Samtidigt är det intressant att dessa orättvisor så ofta nämns i 

samband med deras bakgrund i Kurdistan. Konsekvensen blir att den ojämna fördelningen, som ska 

ses som förlegad, är det i enlighet med kurdiska traditioner och i konstrast till hur livet bör föras i 

Sverige, inget sägs om hur hemarbetet delades upp i andra svenska hem vid den här tiden. 

Vidare diskuteras det ofördelaktiga sätt på vilket mamman behandlas av den 

fackföreningsrörelse som Demirbag-Sten menar att föräldrarna är hängivna anhängare av, hon 
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skriver: ”De litade på att sammanslutningar som styrdes av andra arbetare skulle stödja dem i svåra 

och hårda tider. Men när de svåra och hårda tiderna kom och mors kropp sa ifrån fick hon inget stöd 

för att hävda sin rätt till förtidspension. (69). I relation till Demirbag-Stens tidigare reflektioner 

kring rasism och diskriminering på arbetsplatsen så tolkar jag också detta citat som ett tecken på att 

hon sett samma strukturer verka inom fackföreningsrörelsen. Neergaard (2009) har menat det finns 

en stor kunskapslucka i förståelsen av den svenska fackföreningsrörelsen roll för arbetsmarknadens 

och fackets rasifierade strukturering. Han menar att de invandrare som kom som arbetskraft under 

1950-70-talen underordnades, och att frågor som berörde dem osynliggjordes, inom ramen för 

fackföreningsrörelsen genom det han kallar ”underordnad inkludering” (122). Han menar att 

grunden för ”underordnad inkludering” bygger på tanken om att ”inte splittra” rörelsen och att 

denna har använts som en strategi av facket gentemot såväl kvinnors som invandrares krav på 

facklig handling. Han skriver: ”I en sådan strategi finns ett grundläggande resonemang där den rena 

och obefläckade [klass]kampen bäst kan bedrivas av de medlemmar som endast ser intresse-

gemenskapen som grund för solidaritet. Tanken bakom en ensidigt fokuserad facklig strategi 

(underordnad inkludering) är inte bara betoningen på konflikten mellan arbete-kapital, utan först 

och främst en oförmåga (och en ovilja) att förstå att andra samhälleliga konflikter påverkar och 

påverkas av denna konflikt” (ibid). Det går att förstå Demirbag-Stens kritik gentemot fack-

föreningens oförmåga att hjälpa mamman som ett uttryck för en sådan underordnande inkludering. 

Det ryms alltså många olika dimensioner i Demirbag-Stens framställningar av föräldrarnas 

arbetssituation. Dels är det den ojämlika fördelningen av sysslorna i hemmet, som till största del 

kopplas ihop med och därmed skylls på kurdiska traditioner. Dels är det diskriminering på grund av 

etnicitet på arbetsplatsen i form av uteblivet avancemang, men där syns också en slags kritik mot 

fackföreningsrörelsen som föräldrarna var en del av men vars stöd de inte fick. Jag läser Demirbag-

Stens framställningar som en kritik mot de mekanismer på den svenska arbetsmarknaden som 

värderar rasifierad arbetskraft som mindre värdefull och därför låser dem i en låg klassmässig 

position. Hon visar också tydligt att många av de föreställningar hennes pappa haft inför flytten till 

Sverige, som jag också menar är kopplade till en både intern och exporterad svensk nationell 

självbild, inte kan sägas stämma. Jag menar också att de ingående beskrivningarna av föräldrarnas 

kamp kan ses som en positionering i texten, en narrativ framställning av hennes utgångspunkt. Det 

jag som konstrueras i boken beskrivs som format av de exkluderande mekanismer som präglar det 

svenska samhället. Berättelsen förefaller vara avhängig fler maktrelationer klass, något som också 

kan sägas om de beskrivna erfarenheter av underordning som är kopplade till hennes situation.

Hos Demirbag-Sten, liksom hos Persson och Häggkvist, uttrycks det tidigt en vilja eller en 

plan om att avancera socialt genom studier. Inför läsaren visualiserar Demirbag-Sten hur hon ska 

”bryta” den linje som skulle hållas intakt av hon följde sina föräldrars fotspår. Samtidigt försvåras 
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detta brytande av ett antal beskrivna aspekter eller hinder. Vissa av dessa går kanske att 

reduktionistiskt betrakta som en effekt av hennes, eller hennes föräldrars, klassposition. Hon 

beskriver exempelvis hur föräldrarna lämnar hemmet tidigt om mornarna för att gå till arbetet vilket 

lämnar henne som ansvarig för att få i sina syskon frukost, klä dem och få dem till skolan. Detta gör 

att hon själv aldrig hinner äta frukost och en konsekvens av det är att hon tappar koncentrationen i 

skolan. Andra hinder går inte att förstå om vi endast tar Demirbag-Stens klassposition i beaktande. 

Hennes erfarenheter av underordning kommer i allt högre utsträckning att kopplas till etnicitet och 

plats. På följande sätt beskriver hon Gränby, deras andra hem och ett annat miljonprogramsområde i 

Uppsala: ”I takt med arbetslösheten och mättnaden på arbetsmarknaden växte också svenskarnas 

misstänksamhet mot de nyanlända. Som inte längre var så nyanlända. Vi blev invandrare. Där, i 

Gränby, skrek en annan människa för första gången till mig att åka hem. Men vart skulle jag åka 

som var barn till en far som flytt från en diktatur? (2011 [2010], 176). Citatet beskriver hur den mer 

välvilliga inställningen till invandrande människor förändras när produktionen i Sverige inte längre 

”behöver” invandrarna, när välkomnandet av invandrare inte längre har egennyttiga orsaker. 

Bristen, snarare än överskottet, på arbete skapar en arbetslöshet som slår hårdast mot den rasifierade 

arbetarklassen, de hamnar i en än mer utsatt position. Hon beskriver ett område med ”stora 

koncentrationer av vissa etniska grupper”, hög kriminalitet och arbetslöshet och beskriver det som 

”folkhemmets baksida” (174). 

Irene Molina (2002) har tillsammans med ett par andra undersökt hur miljonprograms-

områden porträtteras i massmedia. Hon beskriver hur detta enorma bygge först var inbäddat i 

visioner om modernitet och rationalitet men de sedan allt sedan 1970-talet genom media har 

kommit att förknippats med alkohol- och drogmissbruk, oordning, smuts och kriminalitet. På 1980-

talet börjar de framför allt betraktas som ”invandrar”- och ”problemområden” (Molina et al 2002, 

18). De skriver: ”Områdena, vilka upphör att vara en del av det svenska landskapet, omges av en 

kolonialistisk retorik om annorlunda, exotiska, farliga, problematiska och gåtfulla platser. […] 

platser som representerar icke-svenskhet”. (ibid, 19). Det går på det sättet att säga att Demirbag-

Sten, likt Eriksson och Persson, använder sig av folkhemmet som ett kollektivt minne men att hon 

fyller det med andra, mindre framgångsbetonade konnotationer. Hennes erfarenheter av 

underordning konstitueras i relation till stereotyper och faktiska utpekanden av henne som 

”avvikande”, de är effekter av både rasistiska och klassade strukturer.

Nedan skildrar Demirbag-Sten den ambivalens hon känner mellan sina egna identifieringar 

och de sätt på vilket omgivningen tolkar henne utifrån kropp och plats:

Ordet hemland nådde inte fram till mig. Sverige var det land jag levde i. Turkiet var det land andra

 betraktade som mitt hemland. Ett land som sakta förbleknande i mitt minne och som alltmer kom

 att ta gestalt i saknaden efter mormor. Någonstans, i ett tomrum mellan två länder, fanns ytterligare 
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ett rum som jag och mina syskon förpassats till. Sverige var inte mitt fosterland men det enda som 

gav en förnimmelse av något sådant. Bara svenskar hade ett fosterland. (63)

Det går inte att utifrån texten bestämma hur gammal Demirbag-Sten är när hon gör dessa 

reflektioner men jag läser det som att det är det vuxna författarjaget som minns tillbaka till 

funderingar hon hade någon gång under tonåren, då hon bott i Sverige i minst halva sitt liv. 

Demirbag-Sten skriver fram känslor av ambivalens inför det hon själv skulle betrakta som sitt 

hemland, eller fosterland, och det som andra människor i hennes omgivning betraktar som det land 

vilket hon har sitt hem. Hon beskriver att hon och hennes syskon ”förpassas” till ”ett tomrum 

mellan två länder” vilket skulle kunna förstås som ett slags ”mellanförskap”. Erfarenheter av 

”mellanförskap” har diskuterats av bland annat Daphne Arbouz (2012) som menar att detta ”tredje 

rum” kännetecknas av en känsla av att vara icke-autentisk och att inte fullt ut betraktas som vare sig 

svensk eller ”något annat”. Det är, som Arbouz skriver, ”[…] känslan av att befinna sig mellan eller 

utanför etablerade normer och föreställningar kring kulturell och nationell identitet. Ofta är det 

specifika kroppsliga markörer som gör att man blir nationellt och etniskt exkluderad och inte 

tillerkänns hemmahörande”  (2012, 37-38). Att Demirbag-Sten använder ordet ”förpassas” när hon 

talar om detta ”tomrum” eller ”tredje rum” innebär att hon upplever att det inte är hon själv som 

kontrollerar rörelsen, hon förs åt sidan av någon annan. Enligt Demirbag-Stens självframställan får 

vi intrycket av att det inte räcker med att hon själv betraktar sig som svensk (alternativt svensk-

kurd) utan att det är det omgivande majoritetssamhället som i hög grad bestämmer vilken position 

som är möjlig för henne. Vi skulle också kunna förstå detta utifrån Ahmeds teori, hon skriver 

”Diasporic spaces do not simply begin to take shape with the arrival of migrant bodies; it is more 

that we only notice the arrival of those who appear 'out of place'. (2006, 9). Demirbag-Stens känsla 

av desorientering kommer vid det här tillfället inte av något lång fysisk förflyttning utan från att 

omgivningen har börjat skilja ut Gränby som ett problemområde och det som kännetecknar 

områdets invånare är att de ses som ”out of place”, alltså icke-tillhörande den svenska nationen. 

Invandrarskapet påverkar således Demirbag-Sten i hennes sätt att ta sig an världen, precis 

som Young har beskrivit att unga kvinnor påverkas i sitt handlingsutrymme så synliggörs detta 

också i vilket handlingsutrymme Demirbag-Sten uttrycker att hon har i relation till invandrarskap 

och femininitet. Demirbag-Sten beskriver det som att hon upplever mycket press hemifrån. Från 

pappans sida är det exempelvis viktigt att hon presterar bra i skolan, hon skriver: ”Far ville inte att 

vi skulle vara som alla andra invandrarbarn med arbetarklassbakgrund. […] Inför sina politiska 

aktiva vänstervänner ville han visa upp en bild av att vi var flitiga. Mer målmedvetna än de 

invandrare som försummade möjligheterna.” (80-81). Det är tydligt att pappans krav på höga 

skolprestationer är kopplade till hennes invandrarskap men hennes hörsammande innebär också att 
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hon förkroppsligar den skolsanktionerade femininitet som redan beskrivits. Demirbag-Sten 

beskriver även en stor upplevd press från modern att bete sig på ett visst sätt. Det handlar bland 

annat om att Demirbag-Sten ska lära sig ta hand om sysslorna i hemmet men också om att modern 

”vaktar” hennes sexualitet och sättet hon gör femininitet på. Det framstår som tydligt att Demirbag-

Sten ogillar moderns krav på henne och att hon känner sig begränsad inom ramen för mammans 

uppfostran. Hon vill få ha de kläder som hon uttrycker är ”vanliga”, hon vill klippa håret kortare 

och hon vill slippa smyga med sin pojkvän inför mamman, hon vill ha den förmodade svenska 

friheten. Margareta Forslund (2005) har i sin avhandling om tjejer i så kallade ”multietniska 

områden” beskrivit hur motstridigheter ofta uppstår mellan döttrarna och deras föräldrar, 

motstridigheter som ofta handlade om konflikter kring (framför allt) döttrarnas rörelsefrihet. Detta 

är alltså närvarande konflikter i Demirbag-Stens bok, samtidigt menar jag att den distansering hon 

narrativt gör gentemot mamman och hennes krav också kan ses som en tydliggörande markering 

och en positionering inför en tänkt läsare. Forslund skriver att ”en konsekvens av den 

konfliktposition många tjejer med utländsk bakgrund befinner sig i är att de kan betraktas som 

symboler för den som är förtryckt och ofri.” (92). Detta delar klangbotten med något som 

Ambjörnsson (2008 [2003]) noterar, i hennes studie fungerar nämligen ”invandrartjejer” som en 

skillnadsmarkör i de ”svenska” tjejernas positionering av sig själva så som ”normala”, 

”respektabla” och ”lagom”. ”Invandrartjejer” får stå symbol för någon som är förtryckt och ofri, 

vilket i sin tur möjliggör för de svenska tjejerna att uppfatta sig själva som fria, självständiga och 

moderna. Det finns således en mängd föreställningar som kopplas till Demirbag-Stens samhälleliga 

position och som hon förhandlar kring och med genom framställningen av sig själv. Jag menar att 

Demirbag-Sten, i sina uttryckta försök att göra motstånd mot föreställningen om sig själv så som 

”förtryckt och ofri” använder femininitet (och i viss mån en slags respektabel sexualitet) som ett sätt 

att markera mot mamman och den kultur hon i boken representerar. 

Det är möjligt att betrakta Demirbag-Stens narrativ som ett förmedlande erfarenheter av 

”trippla bördor”. Hennes erfarenheter av underordning framställs som starkt kopplade till klass, 

invandrarskap och femininitet. I boken är det tydligt att hon positionerar sig i motstånd mot det 

kurdiska kvinnoidealet, kanske som ett ”svar” på de föreställningar som är centrerade kring hennes 

subjektsposition. Det är också tydligt att hon anammar symboler för en slags skolsanktionerad 

femininitet och ett ”medelklassat” och ”anständigt” sätt att göra sexualitet på. Sohl beskriver i sin 

avhandling hur vissa av hennes informanter med utländsk bakgrund uttryckt att för ”att kunna göra 

en klassresa innebär att måste vara svensk”, något som Sohl tolkar som en medvetenhet kring de 

snäva gränsdragningar kring vilka som inkluderas i den svenska nationella gemenskapen, men 

också om ”hur föreställningar om svenskhet ger olika förutsättningar för att kunna förflytta sig 

klassmässigt (2014, 307). Kanske går det alltså att betrakta även Demirbag-Stens förhandlande 
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kring femininitet och sexualitet som ett närmande en uppfattad svenskhet vilket i förlängningen kan 

ses som en social investering i en framtida klassresa.  

Boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Min Historia (2011) är den framgångsrike fotbollspelaren 

Zlatan Ibrahimovics självbiografi, berättad för och nedskriven av journalisten David Lagercrantz.14 

Läsaren får i boken följa Zlatans resa från barndomen i miljonprogramsförorten Rosengård i Malmö 

till de stora internationella fotbollslagen Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona och till sist AC Milan. 

Det är en berättelse som berör teman som klass, segregation och social förflyttning men också 

framgång baserad på individuell kamp och revanschlusta.  

Zlatan, som är född i Sverige, är son till en bosnisk far och en kroatisk mor. Han växer upp i 

en familj som kämpar ekonomiskt och som upplever svårigheter i relation till alkohol- och 

drogmissbruk, besök från de sociala myndigheterna, skilsmässa och ibland våldsamhet, speciellt 

våld från modern riktat mot barnen. Ibrahimovic beskriver familjens situation så här: ”Morsan hade 

inte tid för tröst, inte då. Hon städade och slet för att försörja oss, hon var verkligen en fighter. Men 

orkade inte med mycket annat. […] det var inget vanligt svenskt snack hemma direkt, inget: 

”Älskling, var snäll och räck mig smöret”; utan mer ”Hämta mjölken din idiot”. Det var dörrar 

som slog igen och morsan som grät. Hon grät ofta.” (64). Ibrahimovic beskriver att mamman 

arbetar omkring 14 timmar per dag och att det sliter på henne. Som ensamstående har hon inte ork 

att finnas där för sina barn. Citatet ovan föreslår att modern inte fullt ut lyckas uppfylla det 

traditionella feminiserade moderskapet. Mamman förlorar vårdnaden om barnen, med motiveringen 

att miljön hos mamman ”ansågs olämplig” och Ibrahimovic uttrycker i boken en förståelse för att 

det är livssituationen som gör att hon ”underkänns som moder”. Ibrahimovic flyttar hem till pappan 

istället men inte heller detta fungerar särskilt väl. ”Jag var ute hela dagen och spelade fotboll och 

hojade på stulna cyklar, och ofta kom jag hem hungrig som en varg och slet upp kylskåpsdörren och 

tänkte: Snälla, snälla, låt det finnas något! Men nej, ingenting, bara det vanliga: mjölk, smör, en 

limpa.” (17). I relation till de ovan analyserade böckerna skulle det gå att karaktärisera Ibrahimovics 

framställning av sin familj som karaktäriserande en ”icke-skötsam”-arbetarklass. Samtidigt är det, 

14 Retorik- och genusforskaren Annika Olsson har analyserat Jag är Zlatan utifrån Kenneth Burkes teorier om 
”renhetens paradox” och nyanserat den komplexa relationen mellan boken och de kompletterande berättelser som 
kom till vid  lanseringen, mellan Ibrahimovic och bokens faktiska författare Olof Lagercrantz. Olsson påpekar att 
Lagercrantz, som befinner sig på en privilegierad position i samhället, är nedtecknare till en historia om 
Ibrahimovic, som kommer från en icke-privilegierad bakgrund, vars innehåll är laddade med en mängd stereotyper 
gällande klass, ras och kön (2014, 296). Olsson frågar sig, efter en analys av uttalanden Ibrahimovic gjort i svensk 
och fransk media i vilka det framkommer att Ibrahimovic delvis tar avstånd från den bild av honom själv som 
produceras i hans ”självbiografi”, om inte ”Zlatan fått en villkorad plats att tala utifrån; en som totalt är dominerad 
av förortsdiskursen där han skrivs fram som mindre svensk och mer främmande i det svenska samhället” (299). 
Olsson understryker att det inte är sanningshalten i det som berättas som hon ifrågasätter utan att hon vill 
understryka det faktum att berättelsen är berättad av en person men sedan framskriven, konstruerad, av en annan. 
Jag anser att Olsson för en intressant och viktig diskussion men då jag inte heller är intresserad av sanningshalten i 
de analyserade självbiografierna eller av mediala uttalanden kring dem så menar jag att det fortfarande möjligt för 
mig att analysera Ibrahimovics bok på det sätt vilket jag analyserar de andra – som ett narrativ producerat i 
ofrånkomlig samklang med en mängd föreställningar och diskurser där det för mig som kritisk läsare är omöjligt att 
veta något om intentionen, eller intentionerna, bakom det som skrivits.
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som Ibrahimovic själv uttrycker det, livssituationen som påverkar många av familjens praktiker.

 I likhet med de tidigare beskrivna författarjagen så är också detta en berättelse om klass där 

underordningen skrivs ut som både materiell och symbolisk. Zlatan beskriver sin uppväxt som en 

kamp för bland annat pengar, mat och kläder men också för uppmärksamhet från föräldrar och 

omgivning, för att få bli accepterad och respekterad. Han beskriver att han tidigt får problem med 

auktoriteter och menar att han ofta skiljs ut av lärare och fotbollstränare för att han inte beter sig 

lämpligt utan istället är högljudd och bråkig. Som delvis beskrivs i citatet ovan börjar han ta del i 

mer eller mindre kriminella aktiviteter, så som att stjäla cyklar och att snatta, och han hamnar ibland 

i bråk. I förhållande till detta blir en intressant och central spänning i boken synlig, Ibrahimovic 

skriver: ”Fast oftast bråkade man inte med varandra [killarna i Rosengård]. Man bajsar inte i sin 

egen säng som vi sa. Det var mer vi i Rosengård mot alla andra.” (ibid, 75). I citatet konstrueras 

Rosengård som en urskiljbar entitet som står i konstrast till ”alla andra” och i boken positionerar sig 

Ibrahimovic också utifrån dessa premisser. Nils Hammarén (2008) har i sin undersökning om 

konstruktioner av maskulinitet i den ”mångkulturella” förorten beskrivit hur utestängnings-

mekanismer som rasism och segregation ofta fungerar som en del i unga människors identitets-

konstruktioner. Han beskriver att killarna i hans studie ofta är medvetna om den mediala bild som 

omger deras bostadsområde och det syns även i Ibrahimovics berättelse. Den mediala bilden av en 

miljonprogramsförort som Rosengård gör ofta gällande att det är en ”utsatt” stadsel som präglas av 

låga inkomster och en hög andel ”invandrare”, den skiljs ut, som jag varit inne på tidigare, från 

majoritetssamhället med hjälp av ”negativa” föreställningar om bland annat klass och etnicitet. När 

jag skriver att Ibrahimovic i framställningen av sig själv positionerar sig i kontrast till ”alla andra” 

så syftar jag snarare på majoritetssamhällets tendens att ständigt göra gränsdragningar mellan ett 

uppfattar ”vi” och ”dom” där Ibrahimovic ger uttryck för en positionering som redan givits honom 

av andra. Som ung förkroppsligar Ibrahimovic en subjektsposition som påverkas av både rasistiska 

föreställningar och ett slags klasstigmatiserande, som rasifierad arbetarklass så konstrueras han av 

värderingssystemen i vårt samhälle som något ”problematiskt” och det är denna konstruktion som 

Ibrahimovic på olika sätt förhandlar kring. I boken är det nämligen tydligt att han gjort vissa försök 

att närma sig ett mer medelklassat (och svenskt) ideal men att han inte lyckats. Exempelvis 

beskriver Ibrahimovic hur hans klassmässiga situation hindrar honom från att konsumera i samma 

utsträckning som kamraterna på den av vit medelklass präglade högstadieskola han går på och att 

han inte heller delar deras uppfostran i ”etikett”, något som gör att han ständigt känner sig utpekad 

och underlägsen. 

Ibrahimovics framställda erfarenheter av underordning är således kopplade till ekonomiska, 

och i förlängningen sociala, effekter av klass men de är också kopplade till en uppfattad 

”svenskhet”. ”Svenskhet” är ett mycket närvarande begrepp i Ibrahimovics bok och det han 
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formulerar som ett ”svenskt” och (medel)klassat beteende är exempelvis att vara artig och att inte 

överdriva eller förstärka sina egenskaper, ideal som han enligt honom själv inte kan nå upp till. Här 

är det intressant att notera att Ibrahimovic är född i Sverige men att han trots detta diskuterar 

svenskhet som något som är frånkopplat honom. Även här skulle det gå att följa Hammaréns 

resonemang som lyder att istället för att begrepp som ”invandrare” eller, i det här sammanhanget, 

”icke-svensk” fungerar som beteckningar för människor som faktiskt har invandrat hit så har 

begreppen allt mer kommit att beteckna människor vars förmodade kultur och/eller yttre 

karaktäristika eller koppling till speciella platser (2010, 39). Att Ibrahimovic själv använder begrepp 

som ”blatte” och ”förortskille” och ”inte svensk” skulle därmed kunna betraktas som en slags 

internalisering av hur han upplever att andra tolkar hans kropp och det rum den befinner sig i. 

Hammarén hänvisar till Rickard Jonssons (2007) undersökning som behandlar precis detta tema. 

Jonsson menar nämligen att den aktiva benämningen av sig själv med begrepp ”invandrarkille” eller 

liknande negativa stereotyper används av killar som ett svar på omvärldens föreställningar om dem 

som just ”invandrarkillar” (2007, 272).15 På ett liknande sätt menar jag att Ibrahimovics citat nedan 

kan läsas: ”Inte så att jag ville vara som de andra. Jo lite, kanske! Jag ville lära mig deras prylar, 

som etikett och sånt. Men mest körde jag min egen grej; det var mitt vapen, kan man säga. […] Jag 

var en tuffing från Rosengård. Jag var annorlunda. Det blev min identitet, och jag trivdes alltmer 

med det och brydde mig aldrig om att jag inte hade en aning om de svenska killarnas idoler (90). 

Citatet uttrycker den ambivalens som Ibrahimovic verkar känna inför det han delvis vill, men inte 

tillåts, förkroppsliga. Ibrahimovic framställer på det sättet sig själv som formad av en diskrepans 

mellan det han förstår som den normativa och eftersträvansvärda vita medelklassen och honom 

själv. Det framgår inte av citatet men jag tolkar det som att Ibrahimovic på något plan inser att han 

aldrig kommer att accepteras som en av denna överordnade gruppering, varför han uttrycker att han 

slutar försöka dölja de symboliska markörer som skiljer ut honom från dem. Han beskriver hur han 

börjar se sina personliga egenskaper som tillgångar och att han börjar göra dessa till en del av hans 

medvetna identitet. 

Samtidigt är det kanske just framställningen av honom som ”tuffingen från Rosengård” som 

bekräftar den bild som samhället redan har om ”killar som han”, detta narrativa görande av en 

specifik ”invandrarmaskulinitet” som vi redan känner från mediala representationer. Hammarén 

skriver att det i debatten om storstädernas ”invandrartäta förorter” florerar föreställningar om en rad 

problem som inte sällan är kopplade till dess invånare och görande av kön. Ett sådant ”problem” 

beskrivs vara att det ”utanförskap” som segregationen har genererat en form av endimensionellt 

machoideal där konstruktioner av ”invandrarkillen” som kriminell, farlig och våldsam blivit 

15 Samtidigt menar Jonsson att han inte vill skildra sina informanter som en grupp som ständigt och medvetet agerar 
politiskt i opposition med svenska ”majoritetssamhället”, ”de är inte invandrakillar i någon essentiell bemärkelse 
[…], de är killar som i olika situationer skämtar och retas, som är tuffa och ängsliga, […].” (ibid). 
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centrala (Hammarén 2008, 40). Detta får resonans i Ibrahimovics beskrivning av mammas reaktion 

när hon för första gången ser honom i tv-rutan, han skriver: ”Hon var helt ifrån sig. 'Herregud, 

Zlatan, vad har hänt?' skrek hon. 'Har du blivit bortrövad? Har du gått och dött?' Hon hade sett mig 

på teve och inte riktigt fattat vad de sa, och normalt alltså, är du från Rosengård och hamnar i media 

brukar det var bad news” (131). Hammarén beskriver att unga män i så kallade ”multietniska 

områden”, i likhet med alla andra människor, konstruerar mångdimensionella identiteter. Han 

skriver att om en vill tala om göranden av ”stereotypa maskuliniteter” i förhållande till detta så 

måste de förstås ”mot bakgrund av den socialt marginaliserade position som formar ungdomarnas 

livsbetingelser” (34). På det sättet är det möjligt att se Ibrahimovics självframställan som en produkt 

av begränsande maktrelationer gällande klass och etnicitet. 

Hammarén har vidare lyft fram att detta får som effekt att en identifikation med stadsdelen, i 

det här fallet Rosengård, kan vara viktigare för killar i ”mångkulturella” områden än identifikation 

med en etnisk identitet. Jag menar att Ibrahimovics positionering i opposition med den uppfattade 

svenskheten kan förstås utifrån det resonemanget. Samtidigt så visar citatet nedan, vilket illustrerar 

Ibrahimovics känslor när han blir tilldelad Jerringpriset, ett pris som röstas fram av den svenska 

befolkningen, att positioneringen gentemot den uppfattade svenskheten inte är så entydig som den 

först framstått. Ibrahimovic skriver: ”Jag har fått alla möjliga utmärkelser, men aldrig berörts på det 

viset, och kanske, inte vet jag, förstod jag att det kunde bli en bekräftelse, ett tecken på att jag var 

accepterad på riktigt, inte bara som fotbollsspelare utan som person, trots alla min utbrott och min 

bakgrund.” (290). I citatet uttrycker Ibrahimovic en tacksamhet inför att ha fått bekräftelse på sitt 

värde trots hans bakgrund, något som enligt min tolkning syftar på en bekräftelse från den svenska 

befolkningen vilken förut har skiljt ut och negativt stereotypiserat honom på grund av hans 

bakgrund. Citatet får då karaktären av en försoning, Ibrahimovic producerar en känsloladdad scen i 

vilken framställs som accepterad, något som inte kan särkopplas från det faktum att vid tillfället 

presenterar ett klassrest subjekt som inte längre står som representant för ”problemförorten”. 

Samtidigt får denna upptagning i ”den svenska befolkningen” ytterligare en effekt. Det 

konstruerar ”den svenska befolkningen”, eller normalitetssamhället, som begärligt att bli upptagen i. 

Michael Azar (2005) menar att en mekanism genom vilken svenskheten kan behålla sin upphöjda 

position är just att den framställs som ett eftersträvansvärt ideal. Enligt Azar är det är genom 

invandrarens förmodade vilja att bli svensk som svenskheten kan framställas som något exklusivt. 

Han skriver: ”Innebörden av detta blir att den exkluderade i själva verket blir en ofrånkomlig 

instans för att exklusiviteten skall kunna förverkligas för de innesluta – och de exklusivt utvalda”. 

(2005, 179; jfr Sohl 2014, 329). På samma sätt har Ahmed påpekat att historier om framgångsrika 

migranter kan ses som ett sätt att skyla över rasism. Att Ibrahimovic upptas som en del av 

”svenskheten” kan ses bota ”vita” skuldkänslor eftersom rasistiska strukturer kan döljas genom 
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löftet om lycka i historier om framgångsrik migration (Ahmed 2011, 141; jfr. Sohl 2010).

Det som framstår som karaktäristiskt för både Ibrahimovics och Demirbag-Stens narrativ är 

att de tematiserar kring svenskhet och presenterar sina jag i relation till en oförmåga att fullständigt 

bli betraktade som svenskar. Ylva Habel (2012) har teoretiserat kring vilket ”utrymme för 

subjektsskapande” som stereotyper av olika slag lämnar åt enskilda individer, hon skriver att ”[e]n 

av rasifieringens mest framträdande effekter tycks vara det kringskurna utrymmet att positionera sig 

i, utanför de kollektiva karaktäristiska som […] tillskrivs rasifierade grupper genom 

kategoriseringar, tankemodeller och associationer som gör rangordningen mellan människor till ett 

naturligt inslag i såväl sociala relationer som maktstrukturer.” (211). I relation till detta och teori om 

självbiografiska narrativ går det att förstå Demirbag-Stens och Ibrahimovics narrativ som att de 

visserligen presenterar sig själva som tillhörande en grupp som av ”normalitetssamhället” betraktas 

som ett kollektivt ”andra”, men att det i deras narrativ också finns ett slags påkallande av 

uppmärksamhet inför detta som en betydelsefull del av det som format deras livsbetingelser och 

erfarenheter av underordning. 

Sammanfattning 

För att göra en kortare sammanfattning av det jag hittills skrivit så kan jag säga att det finns vissa 

gemensamma drag hos författarjagen, trots alla olikheter. Ett av dessa drag är den framträdande 

positioneringen inom arbetarklassen. Denna baseras hos alla författarjagen, dock i olika stor 

utsträckning, på föräldrarnas yrke och inkomst. Det sociala, kulturella och ekonomiska arv som 

familjen skänkt en bidrar med en slags insikt om vad detta innebär i form av möjligheter inför den 

egna framtiden. Gemensamt för författarjagen är också en insikt och en viss ilska över hur 

samhällets övre skikt kan reproducera privilegier genom arv. Familjen, men även platser, framstår 

av den anledningen som tydliga fundament för klassreproducering. Ett annat gemensamt drag är att 

den ekonomiska situationen får stor plats i narrativen, men tillsammans med berättelser om kulturell 

och statusmässig underordning. Klass går således, som Holgersson hävdar inledningsvis, inte att 

reducera till ekonomi. Vi urskiljer oss från vår omvärld på både materiella och kulturella vis och 

genom våra handlingar och vårt tal bidrar vi samtidigt till att återskapa klassificering (Holgersson 

2011, 64).

 Hos ett par av författarjagen, så som Eriksson, Lundberg och Alakoski, är klasskollektivet 

synligt och därtill en explicit uttryckt ideologi i form av kapitalismkritik. Detta talar till viss del 

emot Åsa Aprings resonemang om att dagens klasskildringar skulle vara mer individualistiskt än 

kollektivt bejakande. Hos vissa av författarjagen är det dock den individualistiska framgångssagan 

som står i centrum och de fallen finns fog för att tala om det som Christine Sarrimo kallat 

”individualiseringsideologi” i relation till självframställningar vilken kommer till uttryck via ett 
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stort intresse för Personen (2012, 227). Persson och Ibrahimovic kan ses som representanter för 

denna senare variant där klass främst framställs som individuell angelägenhet. Det går dock inte 

några vattentäta skott mellan dessa två typer av klassreseberättelser vilket illustreras av Erikssons 

berättelse som rymmer både ett kollektivt klassmedvetande och framhävd individuell framgång. 

Även om rubriken till det här avsnittet antyder att det är klassojämlikheter som skiktar 

samhället så menar jag att ovanstående analys tydliggjort att arbetarklassen inte är en homogen 

grupp, det finns skiktningar även om denna uppfattade gruppering. Den beror dels på skiftande 

möjligheter att förkroppsliga en ”skötsam” eller ”icke-skötsam” arbetarklasskonstruktion. Detta 

påverkar i sin tur i vilken mån det är möjligt att knyta stolthet till den ursprungliga 

klasstillhörigheten och skriva in sig själv i som en del av den svenska arbetarrörelsen (nationella) 

framgångssaga. Medan detta är framträdande drag hos Eriksson och Persson så framstår det som 

tydligt att exempelvis Dahlin, Alakoski, Lundberg och Ibrahimovic, vilka kan ses som exempel på 

familjer som förkroppsligar den ”icke-skötsamma” arbetarklassen, inte framställer samma 

stolthetskänslor inför arbetarklasspositionen. Detta sammanfaller till viss del med generation, jag 

tycker mig se en tendens gentemot än mer utsatta ekonomiska förhållanden och mer psykisk ohälsa, 

som hos Lundberg och Alakoski, i relation till Eriksson och Perssons relativt trygga uppväxter 

under 1950-talet. Intressant i förhållande till detta är Melbergs (2008) iakttagelse om den 

”förfallsretorik” som han menar präglar 1990- och 2000-talets självbiografiska verk vilken är 

beroende av inledningsvis beskrivet och idealiserat ”barndomsparadis”. Medan jag tycker mig se 

dessa tendenser hos Eriksson och i viss mån Persson så är den harmoniska barndomsmiljön inte ett 

tema hos exempelvis Alakoski och Lundberg. Dessa diskuterar samhällets baksidor men framställer 

snarare sig själva som produkter av detta och hemfaller av den anledningen varken åt förfallsretorik 

eller idealisering av tidigare samhällsbyggen. 

Vidare går det, i relation till de analyserade böckerna, att säga att skam och skuldkänslor i 

relation till klasspositionen förefaller vara tydligt könade, de syns främst hos Dahlin, Häggkvist och 

Alakoski. Av bland annat denna anledning menar jag att det ur ovanstående genomgång är möjligt 

att se hur författarjagens kroppar befinner sig på olika skärningspunkter i relation till andra aktiva 

maktordningar än klass. Det är tydligt att de kvinnliga författarjagen framställer sig som i stor 

utsträckning påverkade av könade strukturer vilka kommer till uttryck i form av normer och krav 

kring respektabilitet och skolsanktionerad femininitet men som också visar att kvinnans situation, 

exempelvis hennes begränsade tillgång till arbete och arbetaridentiteten, sanktionerades genom lag 

och politiska beslut. I Demirbag-Stens och Ibrahimovics narrativ blir ytterligare en maktordning 

synlig, nämligen hur (till viss del osynliggjord) rasism framställs som bestämmande för 

positioneringar på arbetsmarknaden men för hur de, på ett mer abstrakt vis, tar sig an världen. I 

framställningen av deras respektive jag så läggs tonvikten på förhandlingar kring kategoriseringar 
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som ”svenskhet”, ”invandrarskap” och ”mellanförskap” vilka i förlängningen är kopplade till olika 

värden inom ramen för det svenska normalitetssamhället. 

I enlighet med Holgersson menar jag därför att klass måste förstås som ingående i ett 

intersektionellt förhållande med andra maktordningar. En persons utgångspunkt är inte 

determinerande för dennes klassanalys, eller som Magnus Nilsson skriver: ”[...] tendenser i litterära 

texter är inte en fråga om författarens identitet, utan en fråga om vilka åsikter eller vilken ideologi 

som uttrycks i hans eller hennes verk. För åsikter och ideologier är inte naturliga produkter av 

identiteter.” (2006, 119). Samtidigt ser vi i mitt material ett flertag författarjag som ger uttryck för 

att olika subjektspositioner ger olika möjlighet att förkroppsliga olika ideal, ideal som tillskrivs 

olika typer av värden. Dessa subjektspositioner är inte endast kopplade klass utan, som vi sett, 

förbundna med könade, rasifierade (och som vi kommer se, heterosexuella) positioner. Som en 

språngbräda in i nästa avsnitt vill jag avsluta avsnittet med att citera Marja Åberg; ”detta illustrerar 

att utgångsläget för en resa också påverkar målet.” (2006, 198).

3. Överordningar – olika vägar upp
Med undantag för Lundberg befinner sig författarjagen vid skrivande stund i en klassmässigt bättre 

tillvaro än den de föddes in och växte upp i. Men de befinner sig också på en position som utgör en 

skärningspunkt för flera maktaxlar, något som innebär att de förkroppsligar ideal och hänger sig åt 

praktiker som positionerar dem olika sätt i relation till andra och varandra. I det här avsnittet 

kommer jag att fokusera på författarjagens narrativ i relation till  överordnande praktiker, närmare 

bestämt kön, sexualitet, vithet och svenskhet för att kunna koppla dessa till diskussioner om 

klassresan. Inledningsvis kommer jag dock att dröja kvar vid författarjagens framställningar av sina 

klassituationer för säga några ord om hur de reflekterar kring sin nuvarande position och i viss mån 

deras syn på makt. 

3.1 Klasspositionen återbesökt
Som beskrevs inledningsvis så förutsätter tal om en genomförd klassresa att klasser existerar, att de 

är hierarkiskt ordnande och att det är möjligt att förflytta sig mellan dem. Detta, menar jag, är något 

som de analyserade författarjagen är inbegripna i. Deras böcker behandlar en utförd eller påbörjad 

rörelse från en mer utsatt arbetarklassposition till en på ekonomiska och sociala sätt mer överordnad 

medel- eller till och med överklassposition. Det är inte alla författarjag som explicit reflekterar över 

den nuvarande, mer överordnade, klasspositionen. Som nämnts tidigare så slutar två av böckerna 

innan författarjagen genomfört någon klassresa, närmare bestämt Häggkvists och Demirbag-Stens. 

59



Av Häggkvists boks sista sidor framgår det att hon kommer att göra någon form av akademisk 

karriär men i övrigt slutar hennes bok, precis likt Demirbag-Stens, så fort hon rört vid handtaget på 

porten till universitetet. Även om jag har svårt att tro att klassmotsättningarna helt upphör i och med 

inträdet på universitetet så kan dessa avslut, med lite vilja, ses som ett tecken på att den 

samhälleliga diskurs vilken Sohl identifierar – att kvinnors utbildningsframgångar kommit att stå 

som en tydlig symbol för social rörlighet – är så framträdande att universitetsstudier för kvinnor ses 

som synonymt med att klassresa. 

Lundberg, som senast förflyttades nedåt i samhällshierarkin, reflekterar inte heller i någon 

större utsträckning kring tiden i medelklassen. Lundberg skriver:

Det märkliga som skedde just på Yarden var att jag återkom till min egentliga plats och att jag 

började reflektera över hur det kom sig att jag var just där – och naturligtvis var det en känsla 

av tillhörighet. Att arbeta med kroppen, det kan jag – men också det andra, detta med känslorna.

[…] Det finns också en föreställning om att jag inte var värd mer än just detta. Att det var detta 

jag skulle göra. Böckerna, artiklarna, det var bara bortkastad tid. Alla visste ändå att det skulle 

ta slut. Att jag ändå inte tillhörde den världen. Så vad var det jag gjorde? Jag fogade mig i min 

sociala arvssynd. (2012, 145)

I citatet framkommer hur den ursprungliga klasspositionen förefaller påverka Lundbergs syn på sig 

själv och sin plats i den sociala hierarkin, det är den nedåtgående klassresan som av Lundberg 

framställs som en slags hemkomst och som på det viset kan avslöja de känslomässiga betingelser 

som kan stå bakom klassreproduktion. Smith och Watson beskriver att alla biografier, inklusive 

självbiografier, ska förstås som retrospektiva. Även om de läses kronologiskt framåt i tiden så är de 

författade baklänges. Vi ger minnen och händelser mening retrospektivt vilket innebär att det som 

de analyserade författarjagen har lyft fram som viktigt i barndomen reflekterar hur de ser på sig 

själva idag (Smith & Watson 2011, 6). För Lundberg innebär detta alltså en fokusering på hur hans 

uppväxt påverkat hans nuvarande position eller självförståelse. Lundberg har, med Ahmeds 

terminologi, återgått till den linje som vid födseln stakades ut för honom och på den linjen känner 

han sig bekväm, hemma och orienterad. 

Också i de övriga författarjagens självframställningar är en mycket vanlig tanke att de har 

formats av uppväxten i arbetarklassen, att erfarenheter de gjorde där – bland annat känslor av att 

underordnas andra – är något de fortfarande bär med sig idag. Detta illustreras kanske klarast av 

Ibrahimovic som skriver: ”För glöm inte: Du kan ta killen från ghettot, men du kan aldrig ta ghettot 

från killen!” (62). Liknande exempel finns hos alla författarjagen och knyter väl an till tidigare 

klassreseforskning där exempelvis Wennerström uttrycker att klassresan bygger på en själv-

reflekterande process där den egna bakgrunden i arbetarklass är en obestridlig del av den vuxna 
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identiteten (2008, 37). 

Det finns dock de författarjag som aktivt reflekterar över sin nuvarande (medel-eller 

över)klassposition. Hos dem som reflekterar är det tydligt att den materiella situationen utgör den 

största skiljelinjen mellan deras barndom och nuet. Dahlin skriver exempelvis: ”När jag var elva 

visste jag fortfarande inte att jag skulle överleva. […] att jag skulle ha råd att välja vad jag ville på 

turistfällorna runt Place Saint-Michel. […] En sallad Niçoise kostar 9,50 euro och jag är kanske fri. 

(196). Också Alakoski lyfter upp ekonomiskt kapital som en slags frihet, som något som öppnar 

upp. Hon skriver: ”Pengar. Den största skillnaden är pengar. Jag kan inte med ord beskriva vilken 

skillnad det är på att ha råd och att inte ha råd.” (314). De böcker vars författarjag har uttryckt en 

starkt vilja till revansch diskuterar också klassresan utifrån ekonomiska termer men med ett än 

tydligare fokus på materiella ting och konsumtion. Persson och Ibrahimovic har exempelvis en 

tendens att ingående beskriva olika inköp och att mäta sig med andra, vilket ger intrycket av att de 

framställer sig själva som på ett oproblematiskt sätt förtjänta av det överflöd de nu lever i. 

Ibrahimovic skriver exempelvis: ”Jag blev inte osäker inför den där typen av människor längre, 

tvärtom, men jag mindes smärtan; smärtan att stå utanför den där världen, och veta att du inte lever 

under helt samma villkor. Den typen av känslor glömmer du inte, och jag drömde fortfarande om 

revansch – om att visa dem alla att jag inte längre var killen med Fido Dido i Rosengård. Jag var 

också någon om jag kunde sitta på fetaste huset […]” (298). Wennerström har om revansch-temat 

skrivit att de ofördelaktiga sociala villkor som klassresenärer själva har upplevt kan bli grogrunder 

för dem att vilja ta revansch på hur det en gång varit. Den orättvisa de upplevt kan fungera som ett 

sätt att ”ingjuta kraft hos själva” och ”överkomma osäkerhetsroller” (2008, 37-38), något som alltså 

syns hos bland annat Ibrahimovic. Men det visar också på att klass inte kan reduceras till ekonomi 

eller ses som en struktur som existerar utanför oss själva, som Holgersson poängterar är också det 

ekonomiska livet uppbyggt av praktiker, alltså människor som producerar eller i det här fallet 

konsumerar, enligt kulturellt bestämda konventioner (2011, 164). På det sättet deltar Ibrahimovic, 

likt alla andra, genom konsumtion i en fortsatt klassificering av sig själv och andra.

Här är Eriksson intressant i förhållande till de andra författarjagen. Medan flera av dem 

uttrycker olika slags spänningsförhållanden i relation till mötet med medelklassen så beskriver 

Eriksson att han aldrig velat ingå i medelklassens normaliserade kultur. Han strävar inte som flera 

av de andra författarjagen efter de symboliska markörer som hör medelklassen till. Sohl, bland 

andra, har beskrivit hur klassresor kan vara svårförenliga med personlig integritet och solidaritet, 

klassresan kan hos subjektet förstås som att denne sviker den egna klassen genom att lämna den 

(2014, 14). Som jag tidigare beskrivit så identifierar sig Eriksson starkt med arbetarrörelsen och den 

fackliga kampen varför jag tolkar Erikssons tal om medelklassen som ett försök till distansering 

från den rörelse upp i den samhälleliga hierarkin som han har gjort. 
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Eriksson är inte ensam om att ha ambivalenta känslor inför klassresan, de verkar alla 

författarjagen ha i någon utsträckning. Hos Persson beskrivs ambivalensen som en ständig 

”hemlöshet” och hos Dahlin en ständig rädsla inför att bli av med det hon nu än gång har fått. 

Ingen, förutom Häggkvist som dock inte reflekterar kring sin genomförda klassresa, uttrycker 

explicit någon känsla av skuld inför den nya klasspositionen. Alakoski, som kommer att utbilda sig 

till och arbeta som socionom men sedan också slå igenom som författare, är den som tydligast av 

alla lyfter fram välfärden som en grundläggande förutsättning för till hennes sociala avancemang. 

Att hon förstår det som samhällets ansvar att ta hand om medborgarna förefaller vara det som gör 

att hon kan känna sig ”skuldfri” och ”privilegierad”, även inför de av hennes nära som blivit kvar i 

arbetarklassen. Hon skriver: ”Jag känner orättvisans rapp på röven och jag är lycklig över att jag 

idag tillhör de privilegierade, som kan hjälpa sina anhöriga och köpa sina barn en barndom. Som 

kan välja sin valfrihet.” (193). Alakoski och Eriksson är på det sättet de enda av författarjagen som 

förstår sin nuvarande klassposition som ett privilegium.  

Det framstår som tydligt att flera av författarjagen fortfarande menar sig kunna se 

klasskillnader och klasskonserverande praktiker, både hos arbetarklassen och inom medel- och 

överklassen. Flera av författarjagen lyfter fram att det är deras ursprung eller erfarenheter från 

arbetarklassen som gör att de kan se klasskillnader bättre. Persson uttrycker det exempelvis så här: 

”Kunskaper om klasskillnader kan man läsa sig till. Man kan också uppleva dem av egen 

erfarenhet. Den senare biter bättre än det förra – jag lovar och försäkrar för jag har prövat båda.” 

(161). I citatet syns en föreställning om att det är skilda saker att ha erfarenheter om ett förtryck och 

att endast läsa sig till det. Alakoski skriver vidare:

Det är något med fattigdomen, att vakna upp till att den finns, detta att jag ser den. Detta att den 

söker mig och kurar sig vid mina fötter vad jag än sätter ner dem. Detta att så många vägrar förstå 

dess innebörd. Tolka, begripa den. Fatta den. Är jag rullstolsbunden ser jag trottoarkanter, för små 

toaletter. Har jag upplevt fattigdom ser jag den hemlösas smutsiga naglar, ser jag det gamla paret

 stanna vid sopkorgen, ser jag ungarna flacka med blicken i skolan när friluftsdagen kommer på tal 

och när sommarlovet ska beskrivas […] (s. 97). 

Också här uttrycks en tanke om att erfarenheter, i det här fallet av exkluderande och underordnande 

praktiker, gör att en person på ett mer adekvat vis kan känna igen förtrycket och den maktordning 

som detta härstammar ifrån. Hos Alakoski handlar detta inte bara om klassmässiga erfarenheter utan 

hon tar också upp stadens otillräcklighet i att fungera inkluderande för rullstolsburna. Eriksson 

uttrycker något liknande när han skriver att det som skiljer honom från andra deckarförfattare är 

klasstematiken i hans böcker, detta kan han skildra väl eftersom han själv är, eller i alla fall ha varit 

arbetarklass. För att ge fortsatt legitimitet och autenticitet till hans författarskap verkar det krävas en 
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fortsatt identifikation med arbetarklassen. 

Det som är intressant med dessa iakttagelser, som jag menar också syns hos Lundberg och 

Eriksson, är att de liknar det vi känner igen som feministisk ståndpunktsteori. Denna kan från 

början sägas ha hämtat inspiration från marxismen och teoretiseringen av hur det kapitalistiska 

systemet exploaterade samhällsmedlemmarna, eller arbetarna, men också mystifieringen i att denna 

exploateringsmekanism hölls dold (Lykke 2009, 136).16  Enligt Marx är det endast det totala 

arbetarkollektivet som kan ”upparbeta den klasståndpunkt som ger privilegierad tillgång till 

kunskap om det kapitalistiska systemets väsen” och det är denna tanke som har inspirerat 

feministiska ståndpunktsteoretiker (ibid). Även om de förkastat vissa aspekter av Marx lära så ses 

teoretiseringen av de förtrycktas ståndpunkt som en privilegierad utkikspost som central. För 

feminismen innebar detta en epistemologi där ”kvinnor i allmänhet eller specifika grupper av 

marginaliserade kvinnor kan betraktas som bärare av ett privilegierat tillträda till insikt om 

härskande könsmaktsordningar.” (Lykke 2009, 137). Det är dessa tankar som jag menar finner 

klangbotten i en del av författarjagens tal, även om Eriksson och Persson, liksom Marx i sin analys, 

fokuserar på klass, så utvidgar Alakoski ”privilegierade utkiksposten” till att också gälla 

underordnade positioner inom ramen för andra maktordning.

De ovan nämna författarjagen har alla positionerat sig så som arbetarklass och en 

konsekvens av detta är att de framställer sig så som innehavare av en bra eller i alla fall bättre 

beskrivning av verkligheten på den här positionen, i kontrast till människor som inte har levat där. 

Det finns ett outtalat agg hos både Eriksson och Persson mot vänstersympatisörer från övre 

samhällsskikt vilket enligt mig styrker den tolkningen. Detta ger att det är deras erfarenheter ur 

arbetarklassen som ger dem legitimitet att ifrågasätta det av klass segregerade samhället. Hos 

Eriksson och Alakoski går det dock utläsa vissa avsteg från den fundamentalism som ibland drabbar 

denna syn på kunskapsproduktion, Alakoski skriver exempelvis: ”Att kunna klass är som att kunna 

litteratur, eller motorer – man måste som en minimum på allvar intressera sig för att kunna se, 

förstå, analysera. Man måste skola sig.” (181). Här syns således en öppning för att det, om intresse 

finns, går att lära sig analysera vissa problematiker även om en inte själv funnit sig underordnad i 

relation till dem. Det går också att tolka Eriksson följande uppmaning på ett liknande sätt: ”Det är 

varje människas skyldighet att göra uppror. Att ständigt misstro makten” (63), i denna uppmaning 

bör även människor som utövar den makten ingå. De analyserade författarjagen bidrar alla med att 

representera och att reproducera föreställningar om arbetarklassen och klassresan, men det är 

intressant att vissa av dem konstruerar självbilder som ger dem privilegierade insikter i 

16 Exploateringsmekanismen beror, enligt Lykke, på ”att arbetarklassens merskapande arbete, det vill säga 
diskrepansen mellan priset på arbetskraft/lönen och det (mycket större) värde som arbetarnas arbete producerar.” 
(Lykke 2009, 136). Mystifieringen består, enligt marxistisk teori, i att arbetarna tillåts tro att förhållandet mellan 
dem och kapitalisterna bygger på jämlikhet och frihet, att de är jämbördiga parter som förhandlar med varandra 
(ibid).
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klassmässiga problematiker, speciellt i förhållande till hur ett par av dem konstruerar och reflekterar 

kring andra subjektspositioner.

3.2 Kön och sexualitet 
I det här avsnittet kommer jag att analysera de självbiografiska klassreseberättelserna utifrån teorier 

om kön och sexualitet. Närmare bestämt kommer jag att undersöka konstruktioner av maskulinitet 

och heteronormativitet som överordnande iscensättanden. Jag kommer att fokusera på de manliga 

författarjagens berättelser eftersom jag menar att deras narrativa görande av maskulinitet, bland 

annat inom ramen för en heterosexuell tvåsamhet, får konsekvenser hur en läsare kan förstå deras 

genomförda klassresa. Som beskrivits i inledningen så kan maskulinitet göras på många olika sätt 

och görs så också av författarjagen i böckerna. Varken de enskilda författarjagen eller 

självbiografierna sammantagna tyder på att maskulinitet är något statiskt eller något som på ett 

entydigt sätt gör männen till innehavare av makt. Genom att betrakta de manliga författarjagens 

iscensättande av olika maskuliniteter i relation till andra subjektspositioner så som klass, rasifiering 

och femininitet framträder ändå intressanta könade mönster. 

3.2.1 Maskulina praktiker

Kroppsarbeten

Av de fyra manliga författarjag som analyseras här så gör samtliga sin klassresa inom manligt 

dominerade institutioner. Ibrahimovic reser inom den internationella elitfotbollen och Eriksson 

genom sitt författarskap, sitt entreprenörskap och sin karriär inom fackföreningsrörelsen. Persson 

når framgångar inom akademin och polisväsendet och Lundberg får genom sitt författarskap plats 

och arbete inom den svenska kultursfären. Detta går att jämföra med de fyra analyserade kvinnliga 

författarjagen som alla klassreser genom utbildningsväsendet. De arenor inom vilka männen reser 

skiljer sig ifrån varandra, de bygger på olika typer av arbete som kräver olika former av 

engagemang. Samtidigt är det intressant att se hur väl dessa arenor korresponderar med de 

maskulina praktiker och tankegångar som karaktäriserar de manliga författarjagens görande av kön. 

Eriksson är den som under sitt liv utövar det mest traditionella arbetaryrket, han är 

kroppsarbetande trädgårdsanläggare och aktiv inom fackföreningsrörelsen. Han har ett intressant 

sätt att framställa maskulinitet på eftersom han, trots sin genomförda klassresa, fortsätter att hävda 

en arbetaridentitet. Han skriver: ”Vi arbetar bra tillsammans, han [vännen Tinho] är stark och jag är 

envis. Snöra på mig ett par springskor och jag stupar efter 80 meter på grund av lugnsprängning, 

men ge mig ett spett, en korp, en skyffel och en skottkärra och jag kan mala på i timmar, i dagar om 

så krävs. Tinho kallar mig ”maskinen”. (143). I citatet gör Eriksson ett par motstridiga påståenden 

om sin kroppsliga fysik. Enligt honom själv så saknar han den styrka som kommer från 
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hälsomedveten träning så som löpning (något som kan betraktas som en medelklassyssla) men när 

det kommer till arbetskraft vars syfte är produktivitet så äger han styrkan av en ”maskin” och 

förmågan att fortsätta i timmar och dagar. Enligt Judith Butler (2005 [1990]) så kan könsidentitet 

förstås som effekten av performativa akter, exempelvis en individs upprepade kroppsliga praktiker. 

Föreställningar om maskulinitet, liksom kön överlag, är ofta kontextuella men en förståelse som 

förefaller vara omåttligt stabil är den att män ska äga kvaliteter så som (fysisk) styrka, uthållighet, 

självförtroende och obeveklighet (Johansson 2000, 36), vilket är egenskaper som betraktas som 

positiva i vårt samhälle. När Eriksson sätter ord på sitt kroppsliga arbete, sina kroppsliga praktiker, 

så konnoterar dessa i hög grad en traditionell och normativ maskulinitet. Samtidigt är det en 

specifikt klassad maskulin styrka och uthållighet som Eriksson åberopar. Han tar avstånd från den 

moderna medelklassiga träningsformen löpning och identifierar sig istället med det traditionella 

kroppsarbetet. Det går att hävda att detta sistnämnda arbete har sjunkit i status sedan 

industrisamhället övergick i det vi känner som vårt informations- och servicebaserade samhälle,

 men det är heller inte i medelklassen som Eriksson vill placera sig själv inför läsaren, utan i 

arbetarklassen. De många illustrerande scener, likt den ovan, där Eriksson berättar om utfört 

kroppsarbete kan ses som en narrativ iscensättning av den traditionelle arbetaren, bilden av denne 

arbetare reproduceras således som en (vit) fysiskt stark och normativt funktionell man. 

Enligt Butler så görs kön också genom tal, eller genom kommunikativa praktiker. Jag vill 

mena att Erikssons sätt att kommunicera och interagera med andra, den ton han använder mot både 

läsare och i dialog med andra karaktärer, också den är typiskt för en traditionell form av 

maskulinitet. Han skriver: ”Jag är ingen teoretiker. Men jag är full i fan på att agitera. Ge min en 

megafon, eller numera en, mikrofon, och ett torg. Då finns ingen tvekan, inget navelludd att peta i. 

Då är jag sanslös, ogenerad, tvärsäker, övertygande retorisk, allt som en agitator måste vara.” (148). 

Det är intressant att notera likheterna mellan detta citat och det föregående. Här framhåller Eriksson 

att han inte är någon ”teoretiker”, vilket kan läsas som ytterligare ett avståndstagande från en 

medel- eller överklassad, och i det här fallet intellektuell, position. Samtidigt tydliggör citatet att 

han är mycket säker i sin förmåga att övertyga och skapa opinion, något som det framgår att han har 

haft nytta av i sitt engagemang inom fackföreningsrörelsen. Än en gång uttrycker Eriksson alltså en 

brist hos sig själv endast för att förstärka ett annat positivt, eller i alla fall maskulint kodat, 

karaktärsdrag – nämligen konsten att agitera och beröra massorna. Notera också hur citaten liknar 

varandra på en språklig nivå, båda uttrycker att blir han bara försedd med vissa verktyg och 

apparater så förstärks hans förmågor, instrumenten blir en förlängning av honom och hans kapacitet. 

En annan berättelse där den fysiskt starka kroppen och en självsäker kommunikativ praktik 

får mycket plats är Ibrahimovics. Ibrahimovic är liksom Eriksson kroppsarbetare, även om hans 

arbete inte är det vi vanligtvis tänker på när vi hör det begreppet. Ibrahimovic livnär sig på att spela 
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fotboll och hans kropp är central i berättelsen om honom, även om den inte alltid skrivs ut så är den 

ständigt närvarande: ”Jag gjorde grej på grej, och nionde minuten i andra halvlek fick jag en ny fin 

boll från Sörensen. [...] I den där omöjliga vinkeln fick jag in bollen och publiken blev fullständigt 

galen, och jag gick där helt långsamt på plan med armarna utspända, och den minen jag gör då 

alltså. Det är power: Här är jag, era jävlar som bara gnällde på mig och försökte få bort mig från 

fotbollen. Det var revansch, det var stolthet.” (135). Citatet illustrerar ett vanligt motiv i 

Ibrahimovics bok – den fysiska prestationen på fotbollsplanen, från mottagen pass till segergest. 

Inte sällan formuleras motivet sammanflätat med ett slags ”underdog”-perspektiv vilket tydliggör 

och ”berättigar” revanschtemat. R.W Connell har beskrivit att idrott och sport blivit den ledande 

definitionen på maskulinitet inom masskulturen (2008 [1995], s. 94). I Ibrahimovics citat ovan 

omnämns inte kroppen som sådan men den är underförstått närvarande i den match som Connell 

kallar en ”stiliserad strid”, där representationer karaktäriserar vinnaren som ”en kombination av 

överlägsen styrka (genom storlek, kondition och lagarbete) och överlägsen skicklighet (genom 

planering, träning och intention)” (2008 [1995] 94). Ibrahimovics citat konnoterar just anfall, 

intention och en kropp präglad av styrka och hans skildrade utstrålning eller kommunikativa praktik 

konnoterar ”överlägsen skicklighet”, kraft (”power”) och självhävdelse. Ibrahimovics iscensättande 

av maskulinitet löper i linje med vad som förväntas och kanske krävs av en fotbollsspelare.

 I relation till detta går det att göra en intressant jämförelse mellan Ibrahimovics 

iscensättande av maskulinitet genom fotbollen och Häggkvists erfarenheter av att försöka delta 

inom samma sport.17 Hon skriver: ”Jag visste ju att av alla tänkbara brott mot det regelverk som 

gällde för en Riktig Flicka stod deltagande i en fotbollsmatch i en klass för sej. […]  då hade en 

fotboll ännu den egenskapen att den på en enda gång och utan återvändo förvandlade en flicka till 

ett monstrum.” (202). Citatet pekar på något intressant gällande kvinnors förkroppsligande av 

sådant som vi betraktar som maskulina praktiker. Jag har redan nämnt att Iris Marion Young (1980) 

beskrivit hur flickor och kvinnor i vårt patriarkala samhälle hindras från att på ett allmänmänskligt 

sätt existera och röra sig världen och att de, istället för att utnyttja sin kropps fulla kapacitet, 

förminskar sitt eget rörelsemönster (270). I Häggkvists vittnesmål är problemet inte att hon är 

begränsad i sitt rörelsemönster utan att fotbollsspelande, inom ramen för de kontextuella normer 

som Häggkvist beskriver, står i direkt motsatsförhållande till femininitet. I Häggkvists deltagande 

känner omgivningen igen ett maskulint förhållningssätt till kroppen och förstår därför obevekligen 

hennes kropp som något ”monstruöst” och i förlängningen som något icke-feminint. Judith 

17 Jag, liksom Häggkvist, är medveten om att den situation hon beskriver gäller en annan tid än den nutida varför det 
kan te sig problematiskt att jämföra henne med Ibrahimovic. Även om damfotboll fortfarande inte värderas lika 
högt som herrfotboll, vilket kommer till uttryck i allt från finansiering av olika lag och visandet av matcher i tv, så 
har det blivit accepterat för unga tjejer att spela fotboll. Än idag läses dock kvinnliga fotbollsspelare som 
”maskulina” i sitt idrottsutövande (för vidare diskussion se t.ex. Andreasson 2005). jag vill med det sagt poängtera 
att jag inte likställer Häggkvists och Ibrahimovics situationer men att jag fortfarande tycker att jämförelsen är värd 
att göra.
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Halberstam (1998) har i sina analyser av kvinnlig maskulinitet beskrivit att det ibland kan vara svårt 

att särskilja maskulina praktiker från den manliga kroppen men att, som hon skriver, ”[…] far from 

being an imitation of maleness, female masculinity actually affords us a glimpse of how masculinity 

is constructed as masculinity” (1). På det sättet tydliggör Häggkvists citat i vilken hög utsträckning 

idrottande, eller i det här fallet fotbollsspelande, har kodats som en maskulin praktik. Det går att 

säga att medan det inte finns någon motsättning mellan Ibrahimovics förkroppsligande och 

maskulinitetsidealet inom idrotten – hans maskulinitet hålls så att säga intakt av själva idrottandet – 

så ogiltigförklaras Häggkvists femininitet av samma praktik.

Även om både Ibrahimovic och Eriksson gör relativt traditionella maskuliniteter så kan 

ingen av dem sägas förkroppsliga det ideal Connell har kallat hegemonisk maskulinitet (2008 

[1995]). Deras kroppar befinner sig, i likhet med alla andras, på skärningspunkten mellan flera 

maktaxlar. I deras fall innebär detta att de är, eller har varit, relationellt underordnade medelklassen 

och i Ibrahimovics fall också svenskheten. Jag har tidigare beskrivit hur exempelvis Ibrahimovics 

identitetskonstruktion förefaller vara påverkad av klassorättvisor och rasistiska erfarenheter 

sprungna ur segregation. Jag diskuterade då främst det unga författarjagets konstruktion av 

maskulinitet i samband med representationer av ”invandrarkillen” som bråkig, aggressiv, 

utåtagerande och (små)kriminell vilket är en maskulinitet som Connell skulle betrakta som 

marginaliserad. Jag har velat påpeka att det inte kanske inte varit på en fullständigt frivillig basis 

som Ibrahimovic anammat den identitetspositionen, samtidigt går det inte att blunda för det faktum 

att det är hans konstruktion av maskulinitet som framställs som orsaken till att han lyckas resa uppåt 

klasshierarkin. I och med att han kliver in på den internationella fotbollsarenan så tolkas också hans 

görande av maskulinitet på ett annorlunda sätt utifrån en annan kontext. Hubinette et al (2012) har 

noterat att när ras görs tillsammans med kön, klass eller sexualitet så resulterar det i olika slags 

positioner som är laddade med olika sorters makt. De skriver: ”En svart, brun eller gul manskropp i 

den så kallade förorten utgör en symbol för andra egenskaper än samma kropp på en teaterscen 

alternativt på en fotbollsarena.” (21). Om också plats eller arena spelar roll för hur ”ras” tolkas går 

det att se att Ibrahimovics ”utländska bakgrund” eller ”icke-svenskhet” får mindre betydelse inom 

den internationella elitfotbollen, hans iscensättande av maskulinitet betraktas inte på samma sätt 

som ”problematisk” utan går snarare i linje med vad som krävs för framgång (jfr. Olsson 2014, 300)

Inte heller Erikssons iscensättande av maskulinitet kan sägas vara hegemonisk. Som 

beskrivits så framställer sig den unge Eriksson som stående i ett underordnat förhållande till medel- 

och överklassen. Han fortsätter också starkt att hävda en arbetarklassidentifiering trots att han 

senare, av sig själv och andra, betraktas som medelklass. En sådan kvardröjande identifikation är i 

sig inget ovanligt bland klassresenärer (Trondman 1994, 330; Sohl 2014, 369). Samtidigt är det 

faktum att Eriksson hävdar sin arbetarklassposition det som tillåter honom att iscensätta relativt 
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traditionella maskulina egenskaper och kroppspraktiker som något oproblematiskt, positivt och som 

något att vara stolt över. Jag vill mena att det är Erikssons hävdande av relationell underordning, 

alltså hans arbetarklassidentitet, som tillåter honom att i påstådd opposition med medelklassen 

konstruera en mycket traditionell maskulinitet vilken i sin tur överordnas feminint kodade praktiker 

inom arbetarklassen och i viss mån medelklassen. Notera exempelvis skillnaden mellan Erikssons 

framställning av sig själv genom sitt (kropps)arbete och hur Demirbag-Sten och Ibrahimovic 

diskuterar sina föräldrars arbete inom den feminiserade (och rasifierade) städsektorn, de senare kan 

inte på samma sätt som Eriksson knyta ett ackumulerat symboliskt värde till sitt förvärvsarbete så 

lågt som det värderas av samhället i stort.

Manliga genier

Som vi ser så innehåller både Eriksson och Ibrahimovics narrativ kroppsliga och kommunikativa 

praktiker av maskulinitet, detsamma gäller för Persson och Lundberg även om tonvikten läggs på 

delvis andra maskulinitetskonstruktioner. Även om Persson och Lundbergs respektive 

maskuliniteter på intet sätt är identiska så liknar de varandra. Båda två skriver in sig i bilden av den 

vita manliga arbetaren genom upprepade referenser till olika typer av kroppsarbete som de utför, 

samtidigt har de ett sätt att framställa sig själva som intellektuella varelser vilket enligt mig 

konnoterar ett manligt privilegium. Persson visade prov på det i föregående avsnitt och erbjuder 

även här en intressant betraktelse om sig själv under ett skeende i puberteten, han skriver:

Om jag hade fötts som eunuck hade jag i en vetenskaplig och karriärmässig mening kunnat gå precis 

hur långt som helst. Jag håller inte ens för uteslutet att jag hade kunnat erövra Nobelpriset i både 

fysik, kemi och medicin och därmed garanterat Norra Reals särställning bland världens alla läroverk

 [….] Om jag skall peka på en enskild faktor som mer än någon annan har styrt mitt liv, under långt mer 

än halva min tid på jorden, så är det mina manliga hormoner och en bidragande orsak till detta är säkert 

min helt problemfria sexuella debut. (147).

Självfallet är Persson i ovanstående citat ironisk och det är sannolikt inte tänkt att läsas bokstavligt. 

Samtidigt förmedlar Persson genom sin konstruerade självbild att hade han inte drabbats  av 

”manliga hormoner” så hade han kunnat behålla fokus vid studierna och kommit ännu längre i en  

intellektuell bemärkelse. Jag lyfter fram detta citat som ett exempel på den självsäkerhet med vilken 

han skriver in sig på positionen som ”det upphöjda manliga geniet” (där han förefaller vara så trygg  

att han har råd med självironi) men också för att det är intressant av ett annat skäl. Vi känner 

nämligen igen argumentet att hormoner eller andra kroppslig funktioner skulle ha en negativ 

inverkan på förnuftet, fast vi känner det från kvinnohistorien. Detta är en idé som otaliga gånger 

dekonstruerats och kritiserats och där Simone de Beauvoir (2002 [1949]) varit en av de främsta att 
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ta strid mot föreställningen om mannens förmåga till rationellt tänkande och transcendens och 

kvinnans bundenhet i kroppslig immanens. Lyssnar vi än en gång till Häggkvists berättelse så 

förmedlar också den en medvetenhet kring den begränsade tillgång som kvinnor genom historien 

har haft till intellektuella positioner.

Sedan de Beauvoirs tid har många feministiska forskare och teoretiker kommit att frångå 

tanken att förnuftet skulle vara skiljt från ett subjekts förkroppsligande vara (se t.ex. Haraway 1991, 

Butler 1993, Barad 1998). Av den anledningen är jag inte ute efter att motsäga det Persson har 

skrivit, han kan mycket väl ha påverkats intellektuellt av puberteten (även om exempelvis Haraway 

också skulle kritisera tanken att det även innan, eller a priori, puberteten skulle ha funnits ett 

rationellt och autonomt subjekt). Det som är intressant är hur den förklaringsmodell som förtryckt 

kvinnor i sekler inte får Persson att framstå i dålig dager. Han kan snarare ta förklaringsmodellen till 

sig och konstruera sig själv som sexuell, viril och i förlängningen maskulin. Persson presenterar sig 

således inför läsaren med hjälp av traditionella representationer vilket får som effekt att Perssons 

författarjag bottnar i två olika konstruktioner av maskulinitet, den rationellt intellektuelle, men 

samtidigt, fysiskt virile mannen. 

 Lundbergs konstruktion av maskulinitet görs främst i relation till den traditionella vite 

manliga arbetaren men också i relation intellektualitet. Som tidigare beskrivits så får läsaren en 

oklar bild av Lundbergs tid inom den medelklassade kultursfären, hans tre böcker kretsar istället 

kring hans situation i arbetarklassen, både hans barn- och ungdom och efter hans ”återvändande” 

efter den ”omvända klassresan”. Samtidigt som han menar att han tvingas arbeta på Yarden 

eftersom han inte har något annat alternativ erkänner han att han tackat nej till ett mer välbetalt, 

men kanske inte så stimulerande, jobb på tidningen Expressen. Han skriver: ”Mitt fall var högt och 

det gjorde ont. Jag kom till en gräns. Antingen förnedra mig i skrivande, hora i spalterna, eller 

vända ryggen och försörja mig som vanlig löntagare.” (2009, 87). Det finns en mängd värderingar i 

detta tal om arbete, bland annat att skrivande som görs utifrån någon annans direktiv är 

förnedrande, han förknippar det med att ”hora” vilket också innebär ett nedvärderande av det som 

konnoterar låg kvinnlig status. Där finns också värderingen att ett ”vanligt löntagarjobb” skulle vara 

mer hederligt än det förra vilket reproducerar bilden av arbetarklassen som, bland mycket annat, 

mer ”autentisk” än den ”förställda” medelklassen (Skeggs 2005, 49). Lundberg har i och med sin 

nedåtgående klassresa återvänt till den traditionellt manliga kroppsarbetarpositionen, även om detta 

betraktas som ett ”misslyckande” så konstrueras arbetet åtminstone som mer ”hederligt”.

Något som förstärker den motsägelsefulla bild som Lundberg delvis målar av sig själv har 

att göra med de papper, pennor och bord som återkommer som objekt i Lundbergs narrativ. Dessa 

objekt är i det här sammanhanget något som konnoterar intellektuell verksamhet (jfr. Ahmed 2010, 

52, 57). Jag vill poängtera att så som dessa objekt skrivs fram görs de till en symbol för ett högre 

69



värde, en slags upphöjd position som Lundberg faktiskt befunnit sig på, en position som inte endast 

är kopplad till klass utan också till kön. Jag vill lyfta frågan om inte Lundberg i viss mån fick med 

sig erfarenheter från resan upp i samhällshierarkin vilka fungerar som en tillgång när han sedan 

författar sin bok. Ahmed är exempelvis noga med att påpeka att subjekt ständigt förändras i sina 

möten med omvärlden, hon skriver: ”Vad som blir synligt för oss, eller vad som ligger inom vår 

horisont, är inte en fråga om vad vi finner här eller där […] Vad som är nåbart bestäms just av 

orienteringar vi redan gjort.” (2010, 52). Det faktum att Lundberg i sin ungdom orienterade sig mot 

skrivandet var kanske inte en logisk konsekvens av hans klassposition, men att han som vuxet 

författarjag uttrycker att han gör det är det mindre förvånande, han har det redan inom räckhåll.  

Lundberg har förmodligen påverkats och kanske närt fördelar av sin tid som intellektuell 

medelklass varför positionen i någon mån fortfarande är möjlig för honom att återinta. 

Framställningen av honom som intellektuell varelse är åtminstone en bild som, tillsammans med 

bilden av den ”hederliga” kroppsarbetaren, figurerar i hans självbiografiska narrativ.

Jag har med ovanstående resonemang visat att även om de manliga författarjagen 

konstruerar bilder av sig själva som på olika sätt ska förstås som underordnande eller 

marginaliserade i förhållande till en hegemonisk maskulinitet så iscensätter de i sina narrativ 

fortfarande maskulinitetskonstruktioner som gör dem överordnande i förhållande till (vissa) 

kvinnor. Ett exempel på det är männens förhållande till sina respektive lönearbeten. Som tidigare 

påpekats så hävdar vissa författare att kvinnornas intåg på arbetsmarknaden under den senare delen 

av 1900-talet fick som effekt att männen inte längre hade ensamrätt på att förankra sina identiteter i 

yrkeslivet eller produktionen (se t.ex Johansson 2000, 38). Detta må vara sant, men bland de 

manliga författarjag som jag analyserat framstår det som tydligt att de i texterna använder sitt yrke 

som ett sätt att befästa, antingen en arbetarklass- eller en medelklassmaskulinitet. Som beskrivits 

förut så slutar två av de kvinnliga författarjagen sina berättelser innan de börjar arbeta, och 

egentligen innan de genomför sin klassresa, effekten av detta blir att deras identiteter inte på samma 

sätt knyts till det arbete de har i vuxenlivet. Alakoski, som är den av kvinnorna som diskuterar sitt 

vuxna yrkesliv, framhåller snarast att socionomer, som det kvinnodominerade yrke det är, 

visserligen har givit henne ekonomisk trygghet men att det knappast är ett yrke som värderas hög av 

samhället. Här kan det vara på sin plats att återkoppla till inledningen i vilken jag beskrev 

samhällets basering på en genusarbetsdelning där männen och kvinnorna ofta återfinns i skilda 

yrken och där de kvinligt dominerade sektorerna (ofta av omvårdande karaktär) ständigt värderas 

lägre än de manligt dominerande. Notera också att det är de manliga författarjagen som bland mina 

exempel kniper de högsta positionerna (jfr Hirdman, 2008; Wennerström 2003, 25). 

I relation till författarjagens möjligheter att klassresa så har jag ovan implicerat att de 

manliga författarjagen varit ”hjälpta” av sina respektive konstruktioner av maskulinitet. Samtidigt är 
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det värt att i förhållande till det lyfta frågan som bland annat ställts av maskulinitetsforskaren 

Thomas Johansson (2000) nämligen huruvida det i slutändan går att skilja maskulinitetens logik 

från den ytterst närvarande kapitalismens logik (114). Connell beskriver exempelvis hur 

maskulinitet och kapitalism är tätt sammanvävda konstruktioner. I en hänvisning till Mike 

Donaldson beskriver Connell (2008 [1995]) hur kroppsarbetares betoning på maskulinitet har varit 

ett sätt att överleva i en exploaterande klassituation. När ny informationsteknologi har omdefinierat 

medelklassmaskuliniteten så har arbetarklassmäns i en högre grad tvingats betona det som de har att 

erbjuda arbetsmarknaden, nämligen deras kroppsliga kapacitet. Tungt kroppsarbete kräver ”styrka, 

uthållighet, ett mått av intensitet, tuffhet och gruppsolidaritet”, alla egenskaper som vi känner igen 

från Erikssons narrativ. Samtidigt bör vi alltså vara medvetna om att en betoning på denna typ av 

maskulinitet speglar en ”ekonomisk realitet” (96-97). Att Eriksson trots sin klassresa tydligt 

framställer sig som (kropps)arbetande och därmed framhäver maskulina egenskaper kopplade till 

traditionellt kroppsarbete kan alltså samtidigt förstås som ett uttryck för den sårbarhet som är 

kopplad samma arbetarklassposition.

 Connell beskriver vidare hur idrotten ”med sitt suggestiva, ändlösa spektakel av tävlan och 

rangordningar” har blivit en ”vital offentlig metafor för kapitalism och marknadssamhälle” (2008 

[1995] 261). Connell menar att metaforen fungerar eftersom idrotten och marknadssamhället bygger 

på samma principer, nämligen maskulina ideal som den toppresterande professionelle idrottaren 

förkroppsligar. Enligt Connell hade metaforen dock inte fungerat om den tvingats ”överbrygga en 

genusklyfta”, vilket alltså skulle innebära att resurser skulle behöva omfördelas på ett mer rättvist 

sätt. Ibrahimovic kan på det sättet sägas förkroppsliga en maskulinitet som idrotten och 

kapitalismen i kombination kräver av honom. På samma sätt går det att tänka sig att intellektuella 

positioner kräver självförtroende och självhävdelse, liksom författarskapet kräver förmågan att 

känna igen och kunna ”sälja” en bra historia. Det går således att se hur de manliga författarjagens 

konstruktioner av maskulinitet ger dem fördelar i det system vi alla är en del av. Av den 

anledningen kan jag inte låta bli att jämföra resonemanget med de kvinnliga författarjagen som alla 

reser genom utbildningsväsendet och genom att förkroppsliga det som Sohl har kallat 

skolsanktionerad femininitet. Det är, i olika stor utsträckning, kvinnornas framhållna investeringar i 

”duktighet”, investeringar som görs legitima genom utbildningsväsendet som institutionellt system, 

som möjliggör deras förflyttningar. Det är dessa framgångsrika kvinnor som, enligt Sohl, lyfts fram 

som exempel på samhällsbyggets (läs nyliberalismens) giltighet och som får förkroppsliga politiska 

jämlikhetsmål där kvinnors ”rätt till karriär” kan bockas av listan (2014, 302-303). Lika så förefaller 

de kvinnliga författarjagen i mitt material, enligt deras framställningar, vara begränsade till att 

klassresa genom ett görande av skolsanktionerad femininitet i kombination med 

utbildningsframgångar. Männen, vars göranden av olika maskuliniteter korresponderar med ideal 
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som återfinns inom kapitalistiska marknadsekonomin, förefaller friare att välja olika vägar till 

socialt avancemang. 

3.2.2 Ojämlikhet på den reproduktiva arenan

I inledning beskrev jag, med hjälp av Holgersson och Butler, hur sexualitet är intimt förknippat med 

klass. Detta innebär att familjesfären får betydelse för hur klass eller klass görs. Förenklat går att 

säga att de fem författarjag som analyseras här nedan – Erikssons, Perssons, Ibrahimovics, 

Alakoskis och Lundbergs – på olika sätt och i olika stor utsträckning, beskriver ett skapande av 

heterosexuella parrelationer och ett skaffande av barn under bokens gång.18 Enligt Connell är den så 

kallade ”reproduktiv arenan” – alltså den mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer vilken 

inbegriper exempelvis åtrå, samlag, barnafödande, barnavård, kroppsliga genusskillnader och 

genuslikheter (109-110) – och det är den jag ska försöka närma mig här.Viktigt att minnas är att den 

heterosexuella tvåsamheten sällan är frikopplad från ojämlika maktförhållanden. Jag har redan varit 

inne på att arbetsmarknaden generellt bygger på en segregerad könsarbetsdelning och det samma 

kan sägas gälla inom ramen för den heterosexuella familjen. Som beskrevs i inledningen så bygger 

familjesfären ofta på en ojämlik arbetsfördelning mellan könen där kvinnor utför merparten av det 

obetalda hushållsarbetet och har huvudansvaret för barnomsorgen (Gemzöe 2010, 17). Nedan har 

jag valt att fokusera på föräldraskapande, eller snarare hur uppfattningen om faderskapet som skilt 

från moderskapet kan tänkas ha påverkat i vilken mån författarjagen kunna investera i arbete, något 

som i förlängningen är betydelsefullt i relation till författarjagens företagna klassresa.  

I Erikssons självbiografi får läsaren veta att han har barn med ett par olika kvinnor (vi får 

dock inte veta hur många barn eller kvinnor vilket ger intrycket av de spelar en frånvarande roll i 

berättelsen om honom själv). Eriksson diskuterar uttryckligen sig själv utifrån begreppet ”en dålig 

far” vilket främst syftar på att han har varit en frånvarande far som inte funnits tillgänglig för sina 

barn så som han borde ha varit: ”Ständigt återkommande [mardrömmar], ofta om min roll som 

farsa. Jag saknar mina barn, och i drömmen blir deras frånvaro ett straff för att jag inte varit någon 

idealisk far.” (250). Det framgår av citatet och sammanhanget han i backspegeln känner ågren inför 

sitt faderskap och han uttrycker att han ångrar och på senare år har försökt ställa detta till rätta.

Också Persson har barn med olika kvinnor men hos honom är det något enklare att följa 

kronologin mellan de tre äktenskapen. Han skriver: ”I de ögonblick av revision som präglar varje 

manlig medelålder är det en typ av minnesbilder som plågar mig mer än andra. Sammanfattningsvis 

18 Jack Halberstam (2005) har teoretiserat kring hur människor bygger upp sina liv utifrån life scheduals, alltså socialt 
konstruerade livsscheman som bygger på vår kulturs föreställningar om hur liv bör levas. Halberstam pekar ut den 
heterosexuella kärnfamiljen som en särskilt fundamental aspekt detta livsschema. Halberstam menar att ett följande 
av schemat är kopplat till olika typer av värden, det utgår nämligen från medelklassens värderingar gällande 
respektabilitet, normalitet och legitimitet. Det skulle gå att säga att författarjagen, som följer det heteronormativa 
livschemat när fördelar genom att leva vad som framstår som begripliga, normativa och ”lyckade” liv, värden som 
kan omsättas i symboliskt kapital inom ramen för klassresan.
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kan man säga att de handlar om huruvida jag varit en bra eller en dålig far. […] andligen 

frånvarande, upptagen med annat än mina tankar om dem, min hustru, vår familj.” (217). I citatet 

uttrycker Persson att han nu, när han kommit upp i en viss ålder, har börjat reflektera över sitt 

faderskap på ett sätt som han inte gjorde när han var yngre, och Erikssons citat implicerar  i stort 

sätt samma sak. Vi skulle kunna förstå detta som en retorik som Eriksson och Persson använder som  

hjälper dem att ändå framstå som goda fäder, att de påtalar sin utvecklade reflexivitet legitimerar 

deras ”ärliga” sorg över att ha varit frånvarande fäder. 

Att ”frånvarande fäder” är något som ska sörjas är implicit men grundläggande i båda 

citaten. Torbjörn Forslid (2010) har beskrivit hur ”den frånvarande fadern” som en problematisk 

fadersgestalt har lämnat tydliga spår efter sig i de senaste årens bokutgivning, även om han menar 

att ”sökande efter denna” har pågått alltsedan 1970-talet (195).19  Motivet den ”frånvarande fadern”, 

liksom Erikssons och Perssons citat, måste också förstås i relation till diskurser om den ”nya 

pappan”. I Sverige målas aktivt föräldraskap och jämställda familjerelationer idag upp som något 

positivt och i centrum för denna tanke står figuren den ”nya” pappan (Klinth & Johansson 

2010:107). Det som kan sägas utmärker den ”nya” pappan är att han är fostrande, intresserad av sitt 

barn samtidigt som han är engagerad i förvärvsarbete. Det är detta som jag menar möjliggör för 

Eriksson och Persson att erkänna att de varit ”dåliga” fäder, det kostar dem ingenting eftersom det 

var i enlighet med dåtida normer. Med Melbergs (2008) ord om självbiografiskt skrivande kan vi 

förstå hur detta tillbakablickande perspektiv inte bara markerar en distans mellan Nu och Då utan 

också prioriterar Nuets insikter (159). Melberg skriver: ”I det Nu där jaget minns och skriver så vet 

jaget bättre ändå det begav sig, jaget har i kraft av minne och skrift befriat sig från det jag som 

fortfarande var fångat i sina förutsättningar och som därför var utsatt för livets alla förtretligheter.” 

(ibid). Eriksson och Perssons reflektioner kring sig själva som dåliga fäder möjliggör för dem att, i 

enlighet med dagens mer jämställda pappaideal, skriva fram sig som något sena men fortfarande 

”goda” fäder. 

Om vi för en stund stannar upp vid ålder så märker vi snabbt av en viss skillnad mellan å ena 

sidan Eriksson och Persson och å andra sidan Ibrahimovic, Alakoski och Lundberg. Medan de 

förstnämnda främst verkar ha vuxna barn så är de sistnämnda i viss mån fortfarande kvar i 

småbarnsåren och har alltså haft en annan ”chans” att förkroppsliga de nya idealen kring 

föräldraskap. Alakoskis görande av moderskap framträder inte speciellt tydligt i hennes bok. Det är 

dock tydligt att hennes arbete kräver att hon reser mycket vilket gör att hon reflekterar över tid 

spenderad med barnen vilket gör att hon ställer sig frågan; ”Undrar om barnen tycker jag är 

19 Forslid beskriver också hur skildringar av ”den frånvarande fadern” i sin tur har kommit efterträtt det under 1800- 
och tidigt 1900-tal centrala motivet ”'sonens revolt' mot en tyrannisk och auktoritär far” (2010:195). genom att 
männen, i och med det moderna samhällets framväxt, i allt högre utsträckning började identifiera sig med arbetet, 
och inte som tidigare, ”i egenskap av familjens överhuvud och patriark” så försvann han oftare in i arbetslivet. 
Därav den senare, men inte mindre problematiska, fadersgestalten ”den frånvarande fadern” (ibid).
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frånvarande?” (243). Hos Alakoski ställs det resande som arbetet ger upphov till på ett 

självanklagande sätt i kontrast till föräldraskapet, eller moderskapet. Hos Lundberg och Ibrahimovic 

syns inte dessa reflektioner kring närvaro eller frånvaro, de diskuterar sina barn i kärleksfulla termer 

men inte kopplade till tid. Ibrahimovic framställer sig själv som en omtänksam far för vilken barnen 

betyder väldigt mycket, samtidigt går det mellan raderna att utläsa att livet som professionell 

fotbollspelare tar mycket tid. Ibrahimovic är den enda som kommenterar att hustruns karriär får stå 

tillbaka för hans men kommentaren är ett konstaterande snarare än en reflektion ur rättvisesynpunkt. 

Lundberg skiljer sig ifrån de övriga författarjagen i och med det att han är ensamstående far. 

Det framstår för läsaren som att sonen bor hos Lundberg på heltid och att han har hela ansvaret 

eftersom ingen annan förälder är närvarande i texten. När Lundberg pratar om sonen är det ofta i 

relation till hans materiella situation, hans klassmässiga position. Han skriver: ”Det som smärtade 

mig var naturligtvis att jag inte kunde erbjuda min son det jag skulle vilja. Han var – och är – trots 

allt en oskyldig aktör i det här spelet.” (2009, 67). I citaten hörs den uppgivenhet och sorg som 

Lundberg känner inför det faktum att han i brist på pengar inte kan ge sonen det han önskar men 

också en känsla av skuld för att Lundberg inte kan hjälpa sin son med läxorna. Han diskuterar inte 

om hans skiftarbete på Yarden innebär att han är borta mycket från hemmet. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att författarjagen både följer och följer inte traditionella 

könsmönster för familjer. I relation till detta finns det teori som hävdar att mäns engagemang på den 

reproduktiva arenan inte kan ses som en fråga om individuella val eller vilja, istället är det bland 

annat påverkat av en persons klassposition. Lupton och Barclay skriver att viss forskning föreslår 

att den samtida diskursen rörande den ”nya” pappan är ett väldigt medelklassat fenomen, ”used by 

men as a marker of their sensitivity and refinement, their willingness to incorporate the ideals of 

liberal feminism and their distance from the stereotype of the crude, sexist working-class man” (15). 

Likaså har Klinth och Johansson beskrivit att: ”Män som närmat sig idealbilden av den nye fadern 

fadern är oftast vita, heterosexuella, välutbildade medelklassmän.” (21). Vi skulle därigenom kunna 

se exempelvis Eriksson och Perssons tidigare ”frånvaro” som ett uttryck för deras tidigare 

arbetarklassposition, men att de nu, när de båda befinner sig på en mer självreflexiv medelklass- 

och åldersmässigt mognad position, försöker gottgöra för detta genom att uttrycka ånger över sina 

tidigare misstag. Vi skulle kunna se Lundbergs icke-reflektioner kring hans faktiska närvaro hos 

sonen som ett tecken på hans arbetarklassposition, det är den ekonomiska situationen som sätts i 

första rummet i hans tal om sonen. Jag tror dock att det kan vara bra att vara försiktig med sådana 

förenklade förståelser av klass och faderskap eftersom, som Lupton och Barclay skriver, män 

tillgodogör sig olika och ibland motsägelsefulla diskurser och praktiker gällande faderskap vid olika 

tillfällen i sina liv. Jag vill förstå föräldraskap som något mer komplext än endast kopplad till 

klasspecifika praktiker eller individuella val. Med detta sagt ser jag det som uppenbart hur Eriksson, 
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Perssons och Ibrahimovics framställningar av sig själva, även om de har haft motsägelsefulla 

relationer till faderskapet, förmedlar en distans från familjelivet vilket inneburit mer tid att spendera 

och investera i offentliga sfärer. Mindre tid spenderad inom ramen för den reproduktiva arenan har 

inneburit att mer tid kunnat läggas på arbete, studier eller politiskt engagemang. Wennerström 

(2003) beskriver att villkoren för kvinnor och män i relation till möjligheter att klassresa skiljer sig 

åt och hon slår fast att dessa till stor del har sin förklaring i reproduktionen av traditionella 

könsroller. Hon menar att kvinnor tvingas kombinera sina olika livssfärer på annorlunda vis än 

männen vilket får konsekvenser i karriärhänseende. En av sakerna som de intervjuade kvinnorna i 

hennes studie framhöll var att stöd från männen, inte minst med omsorg om barnen, varit en viktig 

förutsättning för deras klassresa (306). 

Konstruktionerna av maskulinitet utmanas inte genom det sätt på vilket de manliga 

författarjagen har behandlat konceptet familj, och deras iscensättning av maskulinitet har snarast 

tjänat dem i relation till den genomförda klassresan. Diskurser kring den ”nya” fadern kan ha 

påverkat hur de manliga författarjagen narrativt förhandlar kring faderskap i berättelserna om sig 

själva men deras iscensättande av traditionellt faderskap och maskulinitet har inte fungerat 

hindrande. Den uttryckta känslan av skuld/dåligt samvete hos Eriksson och Persson riktas mot 

barnen, inte mot fruarna. Att Alakoski är den som reflekterar över sin bortavaro från barnen kan ses 

om ett uttryck för de förväntningar som ställs på kvinnor att vara närvarande mödrar med barnen 

som huvudsakliga mål och mening, en förväntning som trots vissa förskjutningar i jämställdhets-

diskursen inte i samma utsträckning ställs på män. Att så skulle vara fallet framgår i alla fall inte av 

de ovan analyserade böckerna. De manliga författarjagens diskussioner kring faderskap säger också 

något om deras syn på moderskap, medan Eriksson, Persson och Ibrahimovic menar att de skulle 

kunnat vara mer närvarande fäder inför barnen så är det ingen av dem som kommenterar mödrarnas 

förmåga eller oförmåga att ta hand om barnen, moderskapet som praktik verkar för dem existera 

som något relativt naturligt. Eller med andra ord, moderskapet blir på ett sätt ett icke-val medan 

faderskap fortfarande är valfritt. För att återkoppla till hur detta avsnitt inleddes och sätta 

diskussionen kring föräldraskap i relation till klassresan så går det att se könade mönster i 

möjligheten att lägga fokus, tid och energi på arbetet. Traditionella föreställningar om faderskap och 

moderskap verkar fortfarande strukturera kvinnors möjlighet att göra just detta. 

2.2.3 Konstruktioner av femininitet och tankar kring de egna privilegierna

Det går enligt min tolkning att tänka sig att de manliga författarjagen närt vissa fördelar genom sina 

konstruktioner av maskulinitet i förhållande till den skildrade klassresan. Jag är av den anledningen 

intresserad av hur, eller om, de reflekterar kring kön och manliga privilegium i sina självbiografiska 

narrativ. Som beskrivits ovan så menar Butler att kön konstrueras genom kroppsliga och 
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kommunikativa praktiker, men hon menar också att kön konstrueras genom sätt att tänka kring sitt 

kön och könade andra, (Lupton & Barclay 1997, 12). Självfallet inbegriper de ovan analyserade 

praktikerna tankar, både medvetet och undermedvetet uttryckta, men på vissa ställen i böckerna så 

uttalas tankarna så att säga ”extra högt”. Som jag tidigare beskrivit så finns det hos de kvinnliga 

författarjagen en uttalad förståelse inför att femininitet, och kön över lag, är något socialt och 

kulturellt skapat även om de uttrycker detta i olika hög grad. Det finns också i dessa narrativ ett 

genomgående belysande av olika problem som drabbar kvinnor och som har sin grund vårt 

patriarkala samhälle. Att så är fallet syns egentligen bara hos en av de manliga författarjagen. 

Persson skriver: 

Den vuxne mannens bild av kvinnan präglas tidigt. För män ur fyrtiotalsgenerationen, och speciellt för 

oss pojkar som kommer från arbetarklassen, kommer denna inlärning också få en mycket tydlig innebörd. 

Tillika konsekvenser som i avgörande stycken rimmar illa med det i dag förespråkade idealet om hur män 

och kvinnor skall vara och hur de bör förhålla sig till varandra. Min barndoms kvinnor är husmödrar, 

hemmafruar. De står vid spisen i rent bokstavlig mening […] Min kvinnosyn får tidigt en mycket klar 

och rent utvändig innebörd. Kvinnor är mindre än män, de kan med fördel vara små, runda, mjuka, smala 

på mitten. Gärna ha lika stora bröst som de som skänkte mig livet under min första tid på jorden. […] Det 

är sådana som kvinnorna i mitt liv förväntas vara. […] Först vid vuxen ålder upptäcker jag att kvinnor i min 

egen ålder också kan tänka och tala. Det är en omtumlande upplevelse, skrämmande och upphetsande på 

samma gång, svår att komma över och mitt liv är alldeles för kort för att jag ska göra det helt och fullt. Men 

varför måste jag göra mig till en annan än den jag är? (204).

I citatet ovan uttrycker Persson en förståelse för de socialiseringsprocesser som sker i barndomen 

genom vilka vi som människor tar intryck av våra omgivningar och skapar förståelse kring hur 

världen är uppbyggd, och för all del, hur kön är konstruerat. Perssons menar på det sättet att hans 

förståelse av kvinnor präglad av att han växte upp i ”hemmafruepoken”. Perssons egna reflektioner 

kring hans syn på kvinnor stämmer väl överens med de porträtteringar av kvinnor som får plats i 

boken. De kvinnor som figurerar i hans narrativ är ofta mödrar eller hans egna fruar medan många 

av de män som finns beskrivna får mer utvecklade karaktärsdrag. Lynne Segal har skrivit att ”a 

'pure' masculinity cannot be displayed exept in relation to what is defined as its opposite: first and 

foremost, in relation to femininity” (1993, 629). Jag menar att citatet ovan kan ses som ett exempel 

på just detta, Persson bygger upp argumentationen genom att betona sådant som kvinnor är eller 

bör vara och som män då av konsekvens inte är, alltså hans omvårdare. Den socialiseringsprocess 

han beskriver har enligt honom också bidragit till de fördomar han idag har gentemot kvinnors 

intellekt och de kroppsideal som han vill att kvinnor i hans omgivning ska fylla. Han visar en slags 

medvetenhet kring att detta ”rimmar illa” med den feministiska rörelsens syn på kön men avslutar 

resonemanget med att fråga sig varför han egentligen ska behöva ändra på detta – han är av 
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uppfattningen att ”livet är för kort” för att han ska kunna ta in att ”kvinnor kan tänka och tala”. 

Flera forskare har påpekat att män som på allvar försöker ta till sig feministiska tankegångar eller 

uppmaningar ofta uppger känslor av skuld över att vara den överordnade parten i ett ojämlikt 

maktförhållande (Connell 2008 [1995], 157, Hedenus 2005, 61). Enligt Anna Hedenus är det också 

vanligt att män i möten med feminismen fokuserar på den egna maskuliniteten, att de fäster 

betydelse vid att försöka förändra eller försvara den (62). I citatet ovan presenterar sig Persson som 

en man som är medveten om feministiska tankar gällande olika könsroller, han konstruerar vad som 

kanske skulle kunna ses som insiktsfull självbild. Han visar dock knappast något tecken på 

skuldkänslor utan beskyller 1950-talets könsroller för faktumet vilket får som effekt att problemet 

med sexistiska fördomar bekvämt placeras i dåtiden. Även om han så att säga erkänner att det är 

kvinnor som drabbas av samhällets syn på kön så visar han, varken i citatet ovan eller i boken som 

helhet, någon förståelse för hans maskulinitetskonstruktion kan ha givit honom fördelar. 

Lundbergs böcker är också intressanta ur det här perspektivet. Medan Lundberg i sina 

skildringar av den samtida arbetarklassens villkor gör upp med bilden av arbetaren som ”vit” eller 

”svensk” så är de arbetande kvinnorna i princip helt frånvarande. Sohl och Molina (2012) har visat 

hur den traditionella bilden av arbetaren som vit man inte längre stämmer, och aldrig har stämt kan 

tilläggas, och att den svenska arbetskraften till en ökande andel består av invandrad befolkning och 

kvinnor (173). Att bilden av den traditionella arbetaren alltså sedan en tid tillbaka står utmanad av 

den rasifierade invandrade kvinnan är dock ingenting som syns i Lundbergs böcker. De två första 

böckerna innehåller porträtteringar av två kvinnor, (i den tredje får ytterligare ett par kvinnor ta 

plats). Den ena är modern. Hon skrivs utan undantag fram som sjuk och vansinnig vilket gör att vi 

ofta blir påminda om hennes och familjens öde. Den andra kvinnan är ”Kärleken”. En, får vi veta, 

blond blåögd kvinna med perfekt formade skuldror, men utan arbete, erfarenheter eller namn vad 

det verkar för hon tillåts aldrig träda fram som människa eller individ. Den manliga dominansen i 

Lundbergs böcker är således uppenbar och vid ett tillfälle kommenterar han faktumet: ”Detta är en 

manlig berättelse. Den är infogad i en maskulin hierarkisk struktur. Hur skulle jag annars göra? 

Varje försök att skriva fram henne som människa i texten blir också ett slags återkommande 

kränkning av henne som människa” (2012, 152). Här konstrueras problemet med manlig dominans 

som något som potentiellt skulle kunna skada personen han är förälskad, och det fungerar också 

som en slags brasklapp inför en kritisk läsare: han är medveten om att boken nästan helt saknar 

porträtteringar av kvinnor men framhåller det som att han inte hade något annat val. Både Persson 

och Lundbergs sätt att subtilt vidröra könsmaktsordningen kan ses som sätt att försvara sig inför 

potentiell kritik och effekten av detta blir att deras narrativ fungerar individualiserande i relation till 

det egentligen övergripande samhällsproblemet.

I Ibrahimovics narrativ finner jag inga reflektioner kring jämställdhetsproblematik. Hans 
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bok domineras likt Persson och Lundberg av män och de kvinnor läsaren blir introducerad för är 

antingen familjemedlemmar eller hans fru Helena. Å andra sidan är det inte lika stereotypa porträtt 

han målar av dessa kvinnor. De idealiseras inte som omhändertagande och de porträtteras som 

personer med fel och brister hos dem vilket gör dem mer levande. Slutligen har vi Eriksson som, 

även om han pratar en hel del om klassrelaterad problematik, aldrig nämner jämställdheten som ett 

problem. Jag har tidigare nämnt att stora delar av hans bok berör hans engagemang inom 

fackföreningsrörelsen. Henrik Berggren är en av dem som har beskrivit kvinnornas utestängning 

från ledande positioner inom arbetarrörelsen under det förra sekelskiftet, en utestängning som han 

menar betraktades som ”mer eller mindre oproblematisk” (2011, 75 ). Det närmaste Eriksson 

kommer att kommentera en jämställdhetspolitiskt fråga är också i relation till den låga andelen 

kvinnor inom fackföreningsrörelsen och det han skriver då är att ”(det blev bättre kvinno-

representation med åren)” (71). Sättet han kommenterar ojämställdheten på osynliggör både den 

maktojämlikhet genom vilken kvinnorna kunde utestängas ur rörelsen men också kvinnornas kamp 

för att bli en del av den. Eriksson och Dahlins mormor är visserligen inte ur samma generation, 

samtidigt säger det oproblematiska sätt på vilket Eriksson skriver in sig i arbetarrörelsen något om 

vem som historiskt sätt kunnat delta på vilka villkor och att det i alla fall tidigare har varit ett 

privilegium att ha släppas in i rörelsen överhuvudtaget. Det arbetarklasskollegium som Eriksson 

framställer sig själv med hjälp av kan ses som ett rum i vilket han släpps in, där hans röst lyssnas till 

och där han kan känna sig bekväm och självsäker. På grund av hans kön (och svenskhet) syns ingen 

som ifrågasätter hans rätt att vara där. Detta är privilegier som han i texten tar för givet, något som 

inte rimmar helt väl med den uppmaning han i boken riktar att det varje människas skyldighet att 

ifrågasätta makten, det är tydligt att klass hos Eriksson går före kön. 

För att sammanfatta går det att säga att även om ett par av männen reflekterar över fördomar 

eller manlig dominans så är det ingen som sätter detta i relation till den egna klassresan eller låter 

skönja att problemet är av institutionellt karaktär. Också medvetenhet kring feministiska frågor har i 

viss forskning tolkats som ett medelklassfenomen (Connell 1993, 619) varför de manliga 

författarjagens reflektioner skulle kunna ses som en effekt av deras klassresor. Samtidigt beskriver 

Nilsson att, även om det inte gällde alla riktningar inom arbetarlitteraturen under 1920- och 1930-

talet, så ger denna genre som helhet uttryck för en medvetenhet kring, och vilja att kämpa mot, 

patriarkalt förtryck. Enligt Nilsson gällde detta inte bara texter som skrivits av kvinnor utan även 

män (20006, 118-119). Detta är, utifrån mitt material betraktat, ett mönster som inte reproduceras i 

klass(rese)litteratur författad av män idag. Istället för att se feministisk medvetenhet som en 

konsekvens av klassposition går det att tänka sig att med görandet av relativt traditionella och 

relationellt överordnade maskuliniteter (medelklass eller inte) kommer vissa privilegier. Bland 

annat att faktiskt inte behöva jämställdhet precis lika desperat som kvinnor eftersom det handlar om 
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hur världen placeras inför ens fötter. Att osynliggöra, eller som Persson och Lundberg, avsäga sig 

ansvar för könade strukturer och sexism gör att (deras) klassreseberättelser (åter) centreras kring 

klass. 

3.3 Vithet/svenskhet – det som ligger ”bakom” klassresan 
I följande avsnitt riktas fokus mot framställningar och förkroppsliganden av ”vithet”/svenskhet som 

ett privilegium och en överordnad position inom det svenska samhället. Jag diskuterar dels ”vithet” 

och ”svenskhet” som uppfattat stabil men samtidigt föränderlig kategori. Jag undersöker hur 

texterna berör rasmaktsordningen, om de överhuvudtaget gör det, och hur det som sägs kan förstås i 

relation till kritiskt vithetsteori. Vidare analyserar jag vilken betydelse föreställningar om och 

förkroppsligande av ”ras” och svenskhet kan tänkas ha i relation till författarjagens berättelse om 

sina klassresor.

3.3.1 (Vit) svenskhet

”Svenskhet” som uppfattad kategori är, som jag tidigare beskrivit, något explicit uttalat och 

framträdande i Demirbag-Stens och Ibrahimovics. I avsnitt 2.4 diskuterade jag hur deras respektive 

texter fångar upp erfarenheter som berör de snäva gränsdragningar kring vilka som inkluderas i den 

svenska nationella gemenskapen. Vidare poängterade jag att deras narrativ tydliggör att makten att 

bestämma vem som betraktas som ”svensk” inte ligger i deras händer.

I texten ovan har jag tangerat att det finns en stark koppling mellan svenskhet och ”vithet”. 

Demirbag-Sten och Ibrahimovic uttrycker inte explicit denna koppling men den finns att utläsa 

mellan raderna. I deras narrativ syns istället implicita likhetstecken mellan det som författarjagen 

karaktäriserar som ”svenskt” och karaktärsdragen blondhet och/eller blåögdhet. Ibrahimovic skriver 

exempelvis ”Under storhetstiden hade alla spelare [i Malmö FF] varit blonda och skötsamma och 

hetat typ Bosse Larsson och sagt fina, snälla saker, och sen dess hade man inte plockat in många 

med utländsk bakgrund.” (98). I citatet kontrasteras ”blond” med en person med ”utländsk 

bakgrund” vilket gör att ”blond” implicit förstås som svensk, och det ”utländska” som något 

”annat”, icke-blont. Hos Demirbag-Sten kommer samma tankegång till uttryck så här: ”Våra blonda 

vänner företrädde normen, det att vara som alla andra. Svenskarnas liv syntes okomplicerade. 

Vanliga hem med vanliga liv. De åt vanlig mat och klädde sig i vanliga kläder. Håret var vanligtvis 

blont och tunt, ibland ljusbrunt. Ögonen blåa eller gröna. Så enkelt och lätt.” (77). I Demirbag-Stens 

citat är tydligt att hon förstår sitt (vid andra tillfällen nämnda) mörka hår som i kontrast till det som 

hon uppfattar som svenskt och ”normalt”. 

Flera är de forskare och teoretiker som har uppmärksammat att svenskhet förefaller vara 

oupplösligt förknippat med vithet (se t.ex. Hübinette & Lundström 2011, Habel 2012). Jeff Werner 
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(2014) är också en av dessa och han har undersökt hur föreställningen om svensken som ”blond och 

blåögd” har kommit att uppstå och hur ”vithet” som kroppsligt drag har kommit att fästas vid den 

svenska nationen.20. Han lyfter fram att denna föreställning är en social och kulturell konstruktion, 

det har aldrig existerat någon till utseendet (eller på något annat sätt) homogen svensk befolkning, 

men det är likväl en ”ytterst livlig tankefigur” med politiska förtecken och konsekvenser (2014, 46). 

Werner menar att vi lär oss känna igen vem som är svensk och vem som är främmande genom 

koder som formats i den visuella kulturen. För att markera i bild att någon är svensk betonas, enligt 

Werner, ”förment visuella särdrag som hud-, hår- och ögonfärg, och formen på huvud, näsa, ögon 

och läppar. […] Signifikativt är upptagenheten vid hårfärg. Svenskar är blonda. De som i den 

rasistiska diskursen inte hör hemma i Sverige är svarthåriga.” (2014, 44, 48). Det är således dessa 

föreställningar som återspeglas i Demirbag-Stens och Ibrahimovics (och en mängd andras21) tal om 

svenskhet och detta belyser alltså ”föreställningarna om hur svenskar ser ut, inte hur svenskar 

egentligen ser ut” (Werner 2014, 34). Med detta sagt vill jag poängtera att jag inte menar att 

Demirbag-Sten eller Ibrahimovic aldrig betraktas, har betraktats eller kommer att betraktas, som 

vita eller för den delen svenska, utan att de i sina narrativ framställer sig själva som betraktade som 

”icke-svenska”, något som många gånger beskrivs med hjälp av kroppsliga markörer. Medan jag 

tidigare beskrivit hur Ibrahimovic i sitt tal om ”svenskar” och ”svenskhet” distanserar sig från dessa 

uppfattat etniska markörer så syns i Demirbag-Stens tal en annan slags längtan efter det hon 

uppfattar som ”enkelt”, ”lätt” och ”normalt”, i motsats till den mer ”komplicerade” 

subjektssituation som hon själv befinner sig i. Vi minns hur Ambjörnssons refererade informanter 

använde stereotypen ”invandrartjejen” som en skillnadsmarkör för kunna konstrueras sig själva som 

bland annat ”normala”, hos Demibag-Sten används (blonda) svenska tjejer som den skillnadsmarkör 

som markerar henne som avvikande. Irene Molina, som har teoretiserat kring normalitets-

uppfattningen i det svenska folkhemmet, menar att det fortfarande idag går att säga att normaliteten 

kan avrundas i begreppet (vit) svenskhet” (Molina, 1997, 70). Viktigt att minnas är att begreppet 

normalitet är inte värdeneutralt – att passera inom normalitetens ramar i Sverige, alltså att 

förkroppsliga eller bli tolkad som vit svensk, är att uppfattas som legitim och hemmahörande.

Vithetsprivilegium i relation till klassresan

I relation till hur det förra avsnittet om maskuliniteter avslutades, där jag beskrev att de manliga 

20 Werner skriver att en hypotes är att ”den visuella konstruktionen av svenskhet formades under 1800-talet, parallellt 
med att den moderna svenska nationalstaten skapades. Det var en tid när betydelsefulla institutionen inrättades som 
bland annat hade till uppgift att sprida kunskap om vad Sverige och svenskhet är, exempelvis folkskolorna och 
museerna.” (Werner 2014, 34).

21 Som relativt nya exempel på hur vardaglig denna sammanblandning mellan vithet och svenskhet är brukar det bland 
annat hänvisas till det uttalande som Sverige före detta statsminister gjorde i vilket han hävdade att ”etniska 
svenskar mitt i livet” inte har problem med arbetslöshet, det han dock menade var att siffrorna handlade om vita 
svenskar (Habel, 2012:48). 
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författarjag som jag analyserar alla har genomfört sin klassresa inom manligt dominerade 

institutioner medan kvinnorna, utan undantag, har rest genom utbildningsväsendet, så vill jag passa 

på att påpeka att dessa institutioner (utom möjligen Ibrahimovics internationella fotbollsarena) 

också präglas av en vithetsnorm. Att en institution eller en organisation präglas av vithet har 

betydelse för vilka kroppar som kommer att kunna röra sig uppåt inom dem (Ahmed 2010, 60).

 Det faktum att en del (vita) kroppar har möjlighet att vara mer bekväma än andra har betydelse för 

vilka möjligheter olika kroppar har. Ahmed skriver: ”Vi ärver vissa sakers nåbarhet, de som är oss 

'givna', eller åtminstone tillgängliggjorda för oss, inom 'det' som omger oss. Jag påstår inte att 

'vithet' är en sådan 'nåbar sak', utan att vitheten är en orientering som gör vissa saker nåbara. I 

'saker' inkluderas då inte bara fysiska objekt, utan också stilar, möjligheter, strävanden, tekniker, 

vanor” (2010, 54-55). Förenklat, och i relation till den här undersökningen, skulle det gå att säga att 

vithet kan påverka vem som kommer känna sig manad att söka sig till vilket yrke, vem som 

kommer att uppleva en framtid inom en viss sektor som omöjlig, eller som icke-greppbar, och vems 

kropp som kommer att uppfattas som legitim vid dess ankomst. Vi skulle exempelvis kunna sätta 

Persson och Ibrahimovic i relation till varandra. Både beskriver i sina självbiografier hur de i 

ungdomen ägnar sig åt kriminella aktiviteter men det är Persson som sedan gör karriär inom 

polisväsendet – inom vilken han själv förkroppsligar och konstruerar sig själv i enlighet med den 

vita manliga norm som är förhärskande där. Persson uttrycker ingen motsättning mellan sitt 

”ohederliga” förflutna och den upphöjda position av logik och rättvisa han senare företräder. 

Ibrahimovic tar sig an frågan om en alternativ framtid på ett annorlunda sätt, på en fråga om vad 

han skulle blivit om han inte blivit professionell fotbollsspelare svarar han: ”Jag har ingen aning. 

Men kanske hade jag blivit kriminell. Det var mycket brott på den tiden.” (78). Enligt Ibrahimovics 

självframställning förefaller brottets bana som rimlig. Intressant i sammanhanget är att medan 

Persson förkroppsligar normen inom polisväsendet, så förkroppsligar Ibrahimovic den som av polis 

och normalitetssamhället ses som ”brottslingen”. Rasifiering och vithet skulle här kunna sägas 

fungera som delar i en (klass)struktur som påverkar i vilken riktning vissa kroppar kan röra sig.

Med detta sagt, är det inte en förenklad bild att medelklassen i Sverige skulle karaktäriseras 

av vithet? Ylva Habel, som analyserat hur vithet har kommit att ”förstås som en given beståndsdel i 

definitionen av medelklass”, frågar sig om detta verkligen reflekterar den reella stratifieringen i 

samhället; ”finns det inga bruna eller svarta svenskar, eller svenskar med asiatiskt påbrå […] som 

levt här som svenskar under en mycket lång tid? Finns de bara företrädda på samhällets botten, och 

inte i flera klasskikt?” (2012, 48). Svaret är såklart jo. Men frågan är även om inte föreställningen 

om den svenska medelklassen som just vit påverkar vilka som kan förflytta sig upp i den. Sohl har 

på ett fruktbart sätt använt sig av Ahmeds teorier om vithet i relation till klassresan som praktik och 

hon lyfter fram att denna argumentation hos Ahmed: 
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Om du exempelvis ärver klassprivilegier, har du mer resurser bakom dig som kan omvandlas till 

kapital och som kan 'skjutsa' dig framåt och upp. Att bli vit som institutionell inriktning är nära 

förknippat med löftet om en vertikal klassresa: du kan bara klättra genom att närma dig den vita 

borgerliga kroppens habitus. Klättrandet kräver att du besitter en sådan kropp, eller att du åtmin-

stone närmar dig dess stil, medan möjligheten att besitta en sådan kropp beror på vad som ligger 

bakom dig. (Sohl 2014, 308, Ahmed 2010, 61).

Ingen av författarjagen jag analyserat har ärvt de klassprivilegier som Ahmed talar om ovan, 

samtidigt beskriver vissa av dem förhållningssätt som i relation till den ”vita borgliga kroppens 

habitus” kan förstås som något som kan omvandlas till resurser och därigenom ”skjutsa” dem 

framåt. Vi minns exempelvis hur Persson gör sitt allt för imitera de över- och medelklasspersoner 

han möter genom gymnasiet. Ett annat sådant närmande skulle kunna vara den skolsanktionerade 

femininitet som i princip alla kvinnliga författarjag iscensätter. Och i relation till det minns vi hur 

Demirbag-Stens iscensättande av skolsanktionerad femininitet är kopplad till att motbevisa 

föreställningar om ”invandrares” engagemang och prestationer inom utbildningsväsendet. Kanske 

kan vi utifrån detta även förstå hennes längtan efter ”normalitet”, som här har tolkats som 

(vit/blond) svenskhet, som en orientering gentemot en föreställt vit medelklass.

På individnivå kan det således resultera i vissa vinster att (försöka) passera som vit i vita 

rum (medelklassen), exempelvis genom att orientera sig mot den borgerliga eller medelklassiga 

kroppens habitus, eftersom det skänker legitimitet. Ahmed menar dock att detta passerande inte är 

oproblematiskt på en strukturell nivå. I en referens till Judith Butlers teoretiserande om 

överskridande av kulturellt skapade gränser som potentiellt subversiva skriver hon: ”But I would 

argue that this does not necessarily constitute the basis for theorizing passing as transgression 

beyond the act or event of passing, when the enunciative power to decide upon criteria for 

identification remains the very basis of forms of sexism and racism” (1999, 91). Som jag förstår 

Ahmed menar hon att då det fortfarande är vita som sitter på makten att bestämma vem som 

passerar och vem som inte gör det (the economy of desire to tell the difference) så fungerar detta 

passerande inte som speciellt destabiliserande för maktsystemet. Även om en individ således kan 

passera inom ramen för (vit) svenskhet och genom detta nära fördelar, exempelvis i relation till en 

påbörjad klassresa så rubbar inte det föreställningar om medelklassen som ett ”vitt rum” och inte 

heller föreställningar om vem som hör hemma där.

”Vitt skräp”

 Genom att betrakta differentieringar av arbetarklassen blir det dock tydligt att alla göranden av 

vithet inte oavkortat ger privilegier. Sohl har betonat att för att vithet ska kunna bli ett värde som 
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erkänns av andra så räcker det inte med att agera ”vilken vithet som helst”, i en hänvisning till Julie 

Bettie påpekar hon att det som krävs är ”en medelklassversion av vithet”. (2014, 308). I Sohls 

studie får resonemanget giltighet genom att hon lyfter upp den distinktion som ofta görs mellan den 

”normativa” vita arbetarklassen och den specifika del av den vita arbetarklassen som utmärks av 

extra utsatta villkor och som i en negativ bemärkelse ibland betecknas som ”white trash”. Jag lyfter 

fram detta resonemang eftersom begreppet ”white trash” förekommer hos ett par av de analyserade 

författarjagen i den här studien. Alakoski skriver: ”Vi som arbetar med frågorna vet att det handlar 

om att sakna kläder, skor för rätt årstid, bo trångt, […] att leva med ständig oro, att föraktfullt kallas 

för ”white trash” (skräp) av människor som inte vet hur man lever.” (234). Alakoski lyfter att det är 

människor i de mest utsatta av förhållanden som blir benämnda med invektivet. I det här citatet 

förefaller det som att hon blivit bekant med begreppet genom sitt arbete men det kan poängteras att 

den klassituation hon beskriver i hög utsträckning liknar den som hon beskrivit som sin egen.

 Lundberg tar även han upp begreppet: ”Mänskligt spill? Vitt skräp? Var det så? En skribent 

på en större tidning raljerar när vi talar med varandra; han ironiserar över alla dessa Conny, Sonny 

och Ronny som bara är vitt skräp. Han säger just så: ”Vitt skräp” (2013, 13). Inte heller Lundberg 

menar att benämningen har riktats mot honom själv, utan mot andra i hans situation, samtidigt läser 

jag citaten som att de förefaller interpelleras av just den benämningen. Både Alakoski och Lundberg 

förtydligar att den svenska översättningen av ”white trash” är ”vitt skräp” vilket gör att den 

stigmatisering som är förknippat med begreppet blir extra tydlig, begreppet används för att märka ut 

en icke-åtråvärd position i samhället. Sohl har poängterat att ”white trash” begreppet bygger på en 

uppdelning av arbetarklassen där ”vitheten” påtalas för att understryka att det handlar om vita 

människor som lever i på utsatta positioner. Hon menar att begreppets funktion ligger i att vitheten 

uttryckligen artikuleras eftersom riktigt utsatta arbetarklasspositioner inte i första hand brukar antas 

innehas av vita personer (2014, 312). Här skulle jag vilja tillägga att den uppdelning som görs 

mellan ”den normativa vita arbetarklassen” och ”white trash” liknar den uppdelning som jag redan 

beskrivit mellan ”skötsam” eller ”icke-skötsam” arbetarklass och där Alakoski och Lundberg båda 

konstruerat sina familjer som karaktäriserande för den senare kategorin. Att de är just deras narrativ 

som berör ”white trash”-benämningen ser jag därför inte som en slump.

Ett annat sammanhang i vilket vithet inte framstår som ett solklart privilegium är i Alakoskis 

berättelse om att ha särbehandlats på negativa sätt på grund av sin nationalitet. Som jag tidigare 

nämnt så drabbades finnar i Sverige under 1950-60-talen av utpräglade stereotypiseringar, kanske 

speciellt sådana som berörde alkoholism och våldsamhet, också det markörer för ”icke-

skötsamhet”. I en referens till Ruth Frankenberg skriver Hübinette: ”whiteness as a site of privilege 

is not absolute but rather crosscut by a range of other axes of relative advantage and subordination; 

these do not erase or render irrelevant race privilege but rather inflect of modify it” (2011, 76). Hos 
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Alakoski är det alltså tydligt att vitheten, för henne och hennes ”icke-skötsamma” familj i början på 

1960-talet, inte per automatik gav dem fördelar. ”White-trash”-benämningen och Alakoskis 

framställning kan därför stå som exempel på hur vithet inte är ”absolut”, utan påverkas av sådant 

som tid och plats, klass och nationalitet. Möjligheten att besitta en sådan kropp vars vithet tillskrivs 

värde beror således också på vad annat som, med Ahmeds ord, ligger ”bakom” dig. 

3.3.2 Vita perspektiv på vithet

”Det sista en fisk blir medveten om är vatten”, skriver Qaisar Mahmood, och fortsätter: ”jag lyssnar 

därför bara halvhjärtat när blonda och vita personer säger att känslan av att vara en del av den 

svenska gemenskapen inte är viktig för dem […]. De är en del av normen. Och ett av normens 

privilegier är att den är omedveten om vad gör den till norm”(citerat ur Werner 2014, 36). Med 

utgångspunkt i Mahmoods citat går det att se de nedan analyserade författarjagen som omgärdade 

av en vithet som de själva uppgår eller ingår i. Genom läsning av böckerna blir tydligt att flera av 

författarjagen rör sig i vita rum, bor i av vithet präglade bostadsområden och omger sig främst av 

personer med ”svenskklingande” namn, vithetsnormen är ett underliggande sakförhållande. Som vi 

sett ovan så strukturerar vithet samhällen och de författarjag som förkroppsligar vithet intar en 

därmed en privilegierad position från vilken de talar om världen. Majoriteten av författarjagen 

reflekterar inte över detta, och en (vit) läsare skulle kanske inte heller lägga märke till det om en 

inte aktivt sökte efter mångfalden – som Ahmed, och Mahmood ovan, påpekar så är vithetsnormen 

ofta osynlig för den som själv uppgår i den (Ahmed 2010, 49). Kanske är det därför jag valt ut just 

de stycken jag nedan valt att analysera, för mig som vit läsare så markeras författarjagens vithet i 

relation till de rasifierade personer de möter och skriver fram i texten. Genom att studera möten 

med eller tal om den ”Andra” i de självbiografiska narrativen ska jag i den mån det går försöka 

rekonstruera den vita självbilden. 

Skildring av den ”Andra” sker i Perssons fall i det nionde kapitlet vilket han har valt att kalla 

”Jag träffar min första neger”. Han skriver: ”Trots att jag bodde alldeles ovanför Frihamnen i 

Sveriges största stad var jag sex år gammal innan jag såg min första riktiga 'neger'. Det var ju så alla 

mörkhyade kallades när jag var barn för på den tiden fanns inga 'svarta män'. Undantaget var de 

som jobbade som sotare förstås, för sådana såg man dagligen, men så fort sotaren kommit hem, bytt 

kläder och tvättat av sig, så såg han ut som en vanlig svensk.” (43). Det finns en mängd intressanta 

förgivettaganden och värderingar i citatet ovan. Som framgår av den inledande meningen så 

framställer sig Persson så som medveten om att det idag betraktas som både rasistiskt och 

respektlöst att använda n-ordet med tanke på dess koloniala historia (observera att detta är enda 

gången han placerar ordet inom citationstecken). Han urskuldar användandet med förklaringen att 

det var så de pratade om dem som idag kallas ”svarta” människor när han växte upp på 1950-talet. 
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Genom sin parallell till sotaren sätter Persson fingret på det som Demirbag-Sten och Ibrahimovic 

beskriver från sina uppväxter; svenskhet hänger ihop med en viss typ av utseende, ett utseende som 

på olika sätt konnoterar vithet vilket i sin tur innebär att icke-vita exkluderas från svenskheten.

Det visar sig senare i kapitlet att personen som Persson mött är den berömda musikern Louis 

Armstrong. Avslöjandet fungerar som en dramaturgisk vändning som legitimerar att Persson på ett 

suspekt vis beskrivit mötet och efter vilken tonen blir en helt annan. Istället för jämförelser med 

sotare så beskrivs nu Louis Armstrongs omåttliga popularitet och hans förmåga att appellera till och 

med Persson pappa som vanligtvis inte gillar ”negermusik” (Persons ordval, mina citationstecken). 

Det ”avvikande” i Armstrongs uppenbarelse har bytts ut till hyllning och Persson skriver: ”[…] i 

mitten på sextiotalet skulle inte ens pappa Gustav och hans arbetskamrater drömma om att kalla 

honom för neger.” (45). Som tidigare nämnt så legitimerar Persson sitt språkbruk med hävdandet att 

det var så människor talade på 1950-talet, samtidigt verkar Persson i det sistnämnda citatet mena att 

användningen av n-ordet som rasistiskt tillmäle upphörde någon gång på 1960-talet. Detta gör att 

det i Perssons narrativ framställs som något oproblematiskt att använda ordet för att förstärka sina 

egna minnen av dåtiden.22 Sammantaget ger Perssons kapitel nio, tillsammans med den tystnad om 

rasism som präglar resten av boken, intrycket att rasism är något Sverige som samhälle har lagt 

bakom sig. Rasism, förenklat nedkokat till användningen av n-ordet, placeras i en historisk dåtid. 

Ylva Habel (2012) har diskuterat det hon kallar vita kunskapspositioner, vilket kan läsas som 

normativa kunskapsproducerande diskurser som utgår från vita positioner eller – ”vad vithet tror sig 

veta” (68). Om en av varianterna är den ”okunniga” vita positionen, som ”oskyldig och oberörd” 

förefaller vara helt obekant med ras- och hudfärgsproblematik, så är den andra varianten den 

”upplysta” vita position som inte har något att lära av historiska och samtida utsagor om rasism och 

som därför kan ”leka med rasmarkörer utan att riskera att kränka någon” (ibid). Habel skriver att 

”[d]en upplysta vita personen har överskridit behovet av självgranskning genom att säkert och 

tryggt veta vad rasism är och inte är.” (ibid), och det är i relation till denna senare kunskapsposition 

jag menar att Perssons tal och användning av n-ordet kan förstås. 

Werner skriver att vita svenskar sällan uppfattar sig som tillhöriga en ”ras” eller etnisk 

grupp, de ser sig istället ”som individer som handlar utifrån personliga incitament” (2014, 42). 

Werner menar dock att försök att se sig själv som en del av ett system kan ge förutsättningar för att 

”upptäcka de strukturella orsakerna till åtminstone delar av sitt handlande” (ibid).23 Ett författarjag 

22 Under senare år har det uppstått en het debatt om många (vita) svenskars fortsatta användande av n-ordet vilket 
bland annat har analyserats av Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2012). Hubinette et al har vidare hävdat att det 
fortsatta användandet av n-ordet, trots att många icke-vita svenskar känner sig kränkta av det, vittnar om ”en 
urskuldande hållning gentemot en i grunden rasistisk förståelse av både historien och den rådande ordningen i 
världen” (2012:12).

23 Sara Ahmed (2011) har varnat för att läsa antirasistiska talakter, eller ”vithetsförklaringar” som performativa. Med 
det menar hon att vita subjekts deklarerande eller ”erkännande” av den egna vitheten inte har något reell effekt 
förutom att det vita subjektet att må bättre.  (2011, 126). 
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som inte helt blundar för ”vithetens privilegium” är Eriksson. I boken positionerar han sig själv som 

en engagerad antirasist. Han uttrycker att han inte är rädd för att säga ifrån om någon uttrycker en 

rasistisk kommentar och att han avskyr det konstanta tänkandet i termer av ”vi” och ”dom” samt det 

ständiga ”graderande” av människor (130). Att han också är medveten om sin egen vithet blir 

tydligt när han beskriver sina resor och ideella arbete i bland annat Sydamerika. Han benämner då 

klyftan mellan ”dom”, de många, och de som likt han själv, ”solidaritetsentreprenören”, försöker 

prata för dem. Han skriver: ”Jag måste ständigt ställa mig frågan: Vad har jag för rätt? Vem har 

skickat hit mig? Gör jag någon nytta? I en del fall är det tveksamt. […] Ändå är jag innerst inne 

tvärsäker! Jag har rest så här i över trettio år, alltid sökt mig till de fattigaste, jordfolket. Ingen kan 

kollra bort mig. Jag tog byns händer. […] Jo, kanske blev de om inte klokare så uppfyllda av samma 

känsla av samhörighet som jag ändå blev. (198). Samtidigt som Eriksson är medveten om de 

problem som kommer ur vår imperialistiska och koloniala historia, det som givit upphov till ”white 

savior”-komplexet, så diskuterar han den samhörighet som han känner med människorna han möter 

på sina resor, ”de fattigaste”, ”jordfolket”. Enligt Eriksson är det en form av släktskapskänsla som 

uppstår, en delad känsla av vänskap som bygger på delade erfarenheter av underordning. Citatet 

ovan illustrerar att samtidigt som han förmedlar en viss tvekan inför sin rätt att var där så 

bestämmer han sig för att hans intentioner är goda och att han därför kan tala för folket han besöker. 

Ahmed har analyserat hur vithet kan komma att hålla sin hegemoni intakt även genom projekt av 

antirasism. Hon skriver att ett stort problemen med vit antirasism är att en person som ”uttrycker 

medvetenhet” om rasistiska strukturer och privilegier ofta leds att tro på att denne ”går fri” från 

samma privilegier. Vad hon ser är en slags bekännelsepolitik ”där både institutioner och individer 

'erkänner' olika former av dålig praktik, och där själva 'erkännandet' betraktas som god praktik.” 

(2011, 206). Antirasistiska engagemang kan således erbjuda vita människor att (åter)skapa sig själva 

som ”goda” vita subjekt. (2011, s. 213).24 Det är Erikssons resande och i texten uttalade position 

som antirasist som gör det möjligt för honom, ”den ensamme”, att närma sig de många, den grupp 

av ”främlingar” genom vilket hans vetande slutligen får auktoritet. Eller med Ahmeds ord: ”I 

slutändan blir 'främlingen' 'sanningen', såtillvida att den existerar för att bekräfta det västerländska 

jagets förmåga att hitta sanningen.” (2011, 61).

I Dahlins text går det att se spår av ett liknande resande i Indien genom vilket hon ”får syn” 

på sina privilegier och därmed kan uttrycka känslor som smärta, medlidande men också 

barmhärtighet eller godhet. Hon skriver: ”Skammen, skulden över de sovande på gatorna, 

gatuförsäljaren som bara såg på oss när vi prutade på handväskorna, mamman på gatan som tog 

emot det överblivna riset, […] Det löjliga i att söka något i Bombay som redan fanns i Härnösand.” 

(166-167). I citatet ovan konstruerar Dahlin en bild av sig själv som ett skamfyllt, skapat genom 

24 Jag delar denna iakttagelse och menar således inte att problematiken skulle vara specifik för Eriksson, den gäller 
exempelvis i lika hög grad mig själv, mina engagemang och mitt sätt att tala om mig själv. 

86



mötet med de egna privilegier – i relation till fattiga indiska ”andra” blir dessa nämligen synliga för 

henne. I likhet med resonemanget ovan så har Ahmed hävdat att också uttryck av skam kan vara ”en 

mekanism för försoning med sig själv” (2011, 211). Annorlunda uttryckt, att förmedla skam över 

privilegier är att visa att en menar väl, samtidigt innefattar det en uppfattning om att en själv är god 

(Ahmed 2011, 215). I Dahlins citat syns utöver skammen också en slags medvetenhet kring att det 

maktförhållande hon tydligt kan se på gatorna i Bombay också existerar i Sverige, hon hade inte 

behövt åka till Indien för betrakta ojämlikheter.

Jag menar att både Dahlin och Eriksson för relevanta reflektioner kring de maktrelationer 

som de är inbegripna samtidigt som dessa inte kan sägas förmildra effekten av Ahmeds iakttagelse. 

Genom skildringarna av sina explicit uttalade anti-rasistiska engagemang, kan de konstruera sina 

jag så som ”medvetna” i relation till andra ”omedvetna”. Speciellt Eriksson kan skriva fram sig 

själv som ett, om inte ”gott”, så ett ”godare” vitt subjekt trots att han ingår i och agerar efter 

magkänsla inom ramen för en ojämlik maktrelation. Jag tror också, så som Ylva Habel skriver, att 

”till skillnad från de vita berättigandepositioner som Sara Ahmeds diskussion berör så har dess 

nordiska, hyperboreiska och svenska motsvarighet gissningsvis fått sin särskilda accent av att 

sammansmältas med välfärdsnormer, som har skapat ett principiellt inkluderande av alla i vårt 

samhälle.” (81). Med detta vill jag lyfta fram att även om Eriksson självreflexivt funderar över sina 

privilegier i relation till länder i ”Tredjevärlden” så undviker han konsekvent att rikta ljuset mot den 

egna fack- och arbetarrörelsen, denna framstår i Erikssons bok fortfarande som ofläckad. Medan 

han till viss del ifrågasätter (sin egen) makt så skiftar inte maktförhållandet genom hans fortsatta 

handlande. Inte heller Dahlin förtydligar vilket typ av förtryck det är hon ser hemma i Härnösand, 

om det är det ekonomiska privilegiet hon nu har genom sin genomförda klassresa eller om det är så 

att hennes (vita) svenskhet kan ha fungerat bidragande. Katarina Mattson har skrivit att vithet kan 

ses som ”a globally streched-out norm, and a locally situated privilege” (2009 148) och medan det 

för dessa författarjag förefaller enklare att uttrycka privilegier i relation till globala maktordningar 

så verkar det vara svårare att göra det i förhållande till lokala rangordningsprinciper där de på helt 

annat sätt uppgår i normen.

Ett författarjag som delvis tar sig an Sveriges nationella självbild är Lundberg. Hans böcker, 

framför allt Yarden och Och allt skall vara kärlek, sticker i många avseenden hål på föreställningar 

och myter gällande Sverige som ett ”färgblint” land med en befolkning som till hög grad utgörs 

anti-rasister och jämlikhetssträvare (Hübinette & Lundström, 2011). Jag har redan beskrivit 

Lundbergs tal om arbetet på Yarden så som präglat av extremt dåliga arbetsvillkor men också att 

Lundberg är i princip den enda av arbetarna där som är vit och har svensk bakgrund. Detta 

kommenterar Lundberg så här: ”Jag tillhör, kommer jag snart att förstå, de lyckligt lottade. Jag är 

Svensk. Jag har egen bostad. Det finns mer. Efterhand som jag befinner mig på arbetsplatsen och lär 
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känna mina kollegor så ser jag att det som jag tar för självklarhet för många är en dröm att arbeta 

för.” (2010, s. 70). Lundberg positionerar sitt jag i klassmässig misär men framhåller samtidigt att 

han inom ramen för denna situation fortfarande har vissa privilegier. Hans svenska bakgrund gör 

exempelvis att han kan avancera en smula och att han inte behöver vara riktigt lika rädd som hans 

kollegor för att inte bli inringd nästa dag. Detta skulle kunna sättas i relation till Demirbag-Stens 

pappa som trots många år på samma arbetsplats aldrig förflyttas upp i hierarkin. Jag talade ovan om 

att Lundbergs interpellation vid  ”white-trash”- benämningen så att säga ”gjorde” något med hans 

vithet, nämligen förminskade värdet av den. Samtidigt är det på Yarden fortfarande är en fördel för 

honom att han är vit, och antagligen det som i slutändan gör att han kan greppa grinden och ta sig 

därifrån (jfr Sohl 2012). 

I relation till detta vill jag också nämna Alakoski. Som beskrivits tidigare så opererar hon i 

stor utsträckning med begreppen svensk och finsk och det är tydligt att hon på det viset vill påminna 

läsaren om sitt invandrarskap. Hon skriver: ”Kostnaderna för invandrare diskuteras flitigt idag. Jag 

borde bli utvisad tillsammans med min bror.” (37), och ”Statens invandrarverk grundades. Det är 

jag som är invandrarverket!” (223). Alakoski framhåller på det sättet att hon vill synliggöra finnars 

migrationserfarenheter, samtidigt är det intressant att hon framhåller tystnaden kring sitt 

invandrarskap som det absolut jobbigaste med migrationen. I enlighet med utgångspunkten för det 

här avsnittet skulle det ändå gå att tolka denna upplevda tystnad som en effekt av att hon, ”trots” sitt 

invandrarskap, inkluderas i vitheten. Detta förhållande blir extra intressant i relation till det faktum 

att hon använder Lundbergs Yarden som en intertextuell referens i relation till klassproblematik, 

men inte för att göra reflektioner kring vithet. Jag läser detta som hon första hand ser sig själv som 

påverkad av klass, nationalitet och kön och därför inte ser vitheten som en tillgång i klassresan.

En kritik som kan riktas mot upptagenhet vid individuella utsagor om rasism och vithet hos 

(vita) svenskar är att detta skyler över det faktum att dessa problem är del av mer övergripande 

struktur. Risken med att från början uppmärksamma medvetenhet kring vithetsprivilegier är som 

bekant att just medvetenhet konstrueras som lösningen på problemet. Detta synsätt vilar också, som 

Pripp och Öhlander poängterar, ”tungt på tanken om individens fria vilja och möjligheter att själv 

kunna styra över sina idéer och handlingar” (2012, 107), något som delvis strider mot den här 

undersökningens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Min motivering till att ändå ta upp dessa vita 

utkiksposter är för att jag, i enlighet med Sohl, inte vill utgå från (vit) svenskhet som en outtalad 

utgångspunkt som inte behöver diskuteras, utan istället se hur ”berättelsen om klassresan också är 

en berättelse om just görandet och upprätthållandet av hegemonisk svenskhet och konstruktionen av 

icke-svenskhet” (2010, 56). Som vi sett så har (den vita) svenskheten en strukturerande funktion i 

samhället, den påverkar i vilka riktningar en kropp kan och troligtvis kommer att röra sig.
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4. Avslutande diskussion – nödvändigheten i ett intersektionellt perspektiv 
Det övergripande temat för den här studien har varit klassreseberättelser. Inledningsvis beskrevs hur 

den individuella klassresan som samhällsideal blivit allt mer framträdande i den samhälleliga 

diskursen men också att klassreseberättelsen som framgångsaga skyler det faktum att majoriteten 

inte lämnar den arbetarklass de fötts in i. Jag har i den här undersökningen varit intresserad av vilka 

föreställningar och diskurser som reproduceras i dagens berättelser om klassresor – jag har velat 

undersöka vad människor, som klassrest, när de nu ges utrymme att tala, väljer att lyfta fram. 

Det som kanske framstått som tydligast är att arbetarklassen inte kan förstås som en 

homogen grupp. Tanken att en klassrea innebär en förflyttning från en utsatt arbetarklass till en 

slags medelklass är därför förenklad, subjekt reser från olika utgångspunkter inom ramen för själva 

arbetarkollektivet. Detta förefaller i sin tur påverka berättelserna om klassresan. Ofta har centrala 

teman i de olika självbiografiska verken stämt överens med författarjagens framberättade position i 

samhället. Det är genom att läsa de kvinnliga författarna som vi kunnat se att klass i en stor 

utsträckning påverkas av könade strukturer vilka kommer till uttryck i form av normer och krav 

kring respektabilitet och skolsanktionerad femininitet men som också visar att kvinnans situation, 

exempelvis hennes begränsade tillgång till arbete och arbetaridentiteten, har sanktionerats genom 

lag och politiska beslut. Likaså är det främst genom att läsa Demirbag-Stens och Ibrahimovics 

självframställningar, vilka centreras kring klass i relation till kategoriseringar så som ”svenskhet”, 

”invandrarskap” och ”mellanförskap”, som vi får syn på den rasism som påverkar positioneringar 

på arbetsmarknaden men som också ger mer abstrakta konsekvenser för deras narrativa 

subjektskonstruktion, rasistiska strukturer påverkar enligt deras utsagor hur de kan ta sig an världen. 

Utöver detta består differentieringen också i författarjagens geografiska position. Det är tydligt att 

olika platser är kopplade till olika typer av föreställningar och värden, exempelvis skiljer sig 

landsbygd från stad, och 1970-talets miljonprogramsområden skiljer sig från de folkhemska 

arbetarbostäder som byggdes på 1950-talet. Bilder av dessa platser reproduceras genom media, men 

också genom de här analyserade självbiografiska narrativen. Medan Demirbag-Sten och 

Ibrahimovic, men också Alakoski, pekar på den stigmatisering som kringgärdar deras 

bostadsområden så ”glöms” hos Eriksson den socialhygieniska och disciplinära tanke som låg 

bakom socialdemokraternas byggande av folkhemmet och dess bostäder. 

Detta knyter också an till ytterligare ett sätt på vilket arbetarklassen är och har varit 

differentierad, nämligen gällande möjligheter att förkroppsliga det i arbetarrörelsen mycket 

närvarande ”skötsamhetsidealet”. I undersökningen har jag visat att detta ideal, om det uppfylls, kan 

användas som en legitimering av den egna klassresan i texten medan de som beskriver sig inte 

uppfylla idealet kan förstås som görnde arbetarklass på ”fel” sätt, skötsamhetsidealet framställs hos 

dessa författarjag som stigmatiserande. För Eriksson och Persson, vilka är de som aktivt anammat 
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skötsamhetsbegreppet, innebär det också att de kunnat skriva in sig själva i historien om 

arbetarrörelsen och folkhemmet som en nationell framgångssaga. 

Det som glöms i talet om arbetarklassen som homogen är att göranden av andra 

subjektspositioner än den klassmässiga kan fungera som en tillgång i klassresan, de kan ge 

privilegier. I undersökningen har jag exempelvis lyft fram att normer kring maskulinitet, vilka de 

manliga författarjagen på olika sätt gör i texterna, privilegieras inom ramen för kapitalismen. De 

manliga författarjagen har kunnat klassresa genom en mängd olika (manligt dominerade) 

institutioner och också varit de som nått de högsta positionerna. De kvinnliga författarjagen har i 

mitt urval varit begränsade till att göra, den av Lena Sohl beskrivna, skolsanktionerade femininitet 

som bygger på disciplinering och duktighet och endast genom formella utbildningsmeriter har de 

sedan klassrest. Föreställningar om kön och sexualitet, och kanske specifikt den traditionella 

normen kring mannen som familjeförsörjare, har påverkat också arbetsdelningen inom 

familjesfären. De manliga författarjagen, där åtminstone Eriksson, Persson och Ibrahimovic 

framställer sig själva som ”frånvarande fäder”, förefaller ha klassrest utan att behöva ta något större 

omsorgsansvar för sina barn, något som resulterar i mer tid lagd på just arbete och karriär. Magnus 

Nilsson (2006) har påpekat att det inom den arbetarlitteratur som skrevs av män under 1920- och 

1930-talet fanns en medvetenhet om, och vilja att kämpa mot, patriarkalt förtryck. Detta förefaller 

inte vara en tradition som i någon större utsträckning förs vidare av dagens manliga 

klassresesubjekt. Medan de kvinnliga författarjagen i en hög utsträckning framställer sig själva och 

sin position inom ramen för uttalat könsojämlikt samhälle, så reflekterar få av de analyserade 

manliga författarjagen kring normer och orättvisor grundade i kön. I den utsträckning det görs synd 

tendensen att strukturella problem med ojämställdhet görs till individuella frågor. 

Ytterligare en sak som glöms i talet om arbetarklassen som homogen är hur rasifiering 

strukturerar arbetarklassen och hur vithet därmed kan fungera som ett privilegium i klassresan. I 

analysen har jag, med utgångspunkt i Sohls resonemang, lyft fram att rasifiering spelar roll på 

arbetsmarknaden, exempelvis i rekryteringsprocesser, men också för hur individer kan ta sig an 

världen. Rasism som maktordning är inte osynlig hos (de vita) författarjagen, men den kopplas inte 

till den egna klassresan utan förläggs gärna någonstans, exempelvis i relation till resor till tredje 

världen. Detta får effekten att rasism än en gång placeras utanför Sverige och den svenska 

befolkningen. Samtidigt har jag visat att vitheten inte är en absolut källa till privilegier, i 

diskussioner kring ”white trash”-benämningen påpekar jag med Ruth Frankenbergs hjälp att vithet 

ofta genomskärs av andra göranden som på olika sätt överordnar eller underordnar människor. 

Detta, tillsammans med ovanstående resonemang, har gjort att jag slutit mig till att klass är något 

som förstås ur ett intersektionellt perspektiv, alltså i förhållande till andra maktordningar och 

subjektspositioner. I enlighet med Crenshaw (1989) går det att säga att klassmässiga erfarenheter 
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inte kan förstås om de inte sätts i relation till, och förstås tillsammans med andra maktordningar så 

som kön, sexualitet och ”ras”. För att förstå hur klass strukturerar samhällen behövs en 

intersektionell problematisering av hur olika maktordningar interagerar med varandra för att skapa 

erfarenheter av förtryck, underordning och privilegierade positioner. 

Flera av författarjagen hävdar, likt jag och Holgersson, att synen på klass är en fråga om 

utgångspunkt. Ett par av författarjagen drar dock detta ett steg längre och menar att de genom sin 

utgångspunkt har fått en bättre förståelse för, och därför på ett bättre sätt kan representera, 

klassamhället än människor som inte upplevt dess baksida. I undersökningen liknade jag detta vid 

feministisk ståndpunktsteori vilken ger marginaliserade och förtryckta grupper privilegierat tillträde 

till insikt om härskande maktordningar. I relation till detta har jag velat påpeka att flera av 

författarjagen, trots sin ”privilegierade insikt”, målar upp en relativt ensidig bild av arbetarklassen. 

Hos vissa förefaller den vita mannen fortfarande stå som norm för arbetaren, andra uppmärksammar 

kvinnors begränsade tillträde till positionen men inte att arbetarklassen idag i stor utsträckning har 

rasifierats. De flesta av författarjagen förmedlar inte en bild av arbetarklassen som skiktad i fler 

lager än de som drabbar dem själva.  Här vill jag påtala att jag inte ser subjektspositionen som 

determinerande för vad som lyfts fram om arbetarklassen. Lundberg, som i sina böcker visar 

effekterna av rasifieringen på arbetsmarknanden, kan stå som exempel på det och skulle jag säga, 

även Alakoski som beskriver ett antal könade och rasifierade konsekvenser inom ramen för 

klassamhället vilka hon inte själv upplevt (även om jag också tagit upp det faktum att hon själv inte 

verkar betrakta sin vithet som en tillgång i klassresan, nationaliteten informerar istället hennes 

berättelse om underordning). I tidigare forskning beskrevs att Nilsson (2010) kritiserar att en 

”uppfattad kulturell mångfald” har blivit ett centralt element i en framväxande nationell självbild, 

något som har gjort att många författare med annan etnisk bakgrund än svensk skiljs ut som 

skrivandes ”invandrarlitteratur”. Han menar att de problem som beskrivs med ”misslyckad 

integration” istället måste börja förstås som klassproblematik. Även om jag förstår vikten av att inte 

reducera en person, en författare eller ett författarjag till dess kön eller etnicitet så menar jag att stort 

problem också är, den i mitt material utbredda, oförmögenheten att i explicita tal om klass berätta 

fram arbetarklassen som skiktad – exempelvis gällande kön och uppfattad svenskhet, något som 

min analys visar att den är. I relation till detta har jag menat att det dels är ett privilegium att kunna 

strunta i eller osynliggöra andra maktordningar och detta samtidigt är ett sätt avsäga sig ansvar för 

effekten av en maktordning en själv reproducerar. En persons utgångspunkt är inte determinerande 

för dennes klassanalys men påverkar troligtvis vilken syn på klass och klassmässiga problematiker 

som kommer att formuleras.

Subjektspositionen förefaller dock inte på ett enkelt sätt korrelera med det (politiska) 

budskap kring klassresor som böckerna för fram. Medan vissa författare är kritiska mot den 
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individuella klassresan som strategi för att människor ska kunna få det bättre, så som exempelvis 

Eriksson, Alakoski och Lundberg, så verkar exempelvis Persson, Ibrahimovic och Häggkvist se den 

individuella klassresan som mindre problematisk. I båda deras böcker syns en tro på individens 

förmåga att med tillräckligt mycket slit överkomma strukturella hinder och deras böcker får därför 

karaktären av individuella framgångssagor. Olsson (2014) skriver att en konsekvens av Lagercrantz 

medförfattande till Ibrahimovics bok kan ha varit att konflikten mellan Ibrahimovic och det 

omgivande svenska majoritetssamhället har förstärkts, bokens budskap är att Ibrahimovic lyckas 

resa i samhällshierarkin trots att han har utländsk bakgrund och vuxit upp i ett 

miljonprogramsområde, något som alltså speglar det som den svenska befolkningen vill höra. Detta 

knyter an till de ”positiva migrationsberättelserna” som kan skyla över (vit) skam över ett 

segregerat samhälle och jag vill således inte motsäga Olssons påstående. Däremot vill jag tillägga 

att detta ”lyckas trots att” också är en viktig del av framgångsberättelsen. Vi ser hos Persson 

liknande tendenser att anpassa sin positionering efter framgångssagans dramaturgi, i relation till 

flera av de andra klassresenärerna så förefaller Persson ha haft det relativt gott ställt men hävdar en 

starkt en underordnad arbetarklassidentitet. Jag har med stöd hos Arping framhållit att Persson vid 

olika tillfällen drar fördel av att utmåla sig som en person ur en utsatt arbetarklass, det ger honom 

möjlighet att beskriva hur han lyckas trots den ofördelaktiga utgångspunkten och öppnar upp för att 

beskriva de egna bedrifterna. Lika så kan Ibrahimovics bok läsas som en individuell framgångssaga 

som kräver vissa överkomliga hinder för att skänka autenticitet till berättelsen.  

Slutligen vill jag påpeka att de analyserade klassreseberättelserna inte alla kan betraktas som 

framgångssagor. Flera av dem, exempelvis Alakoskis, Lundbergs, Demirbag-Stens och i viss mån 

Eriksson, har genom sina böcker påkallat uppmärksamhet för arbetarklassens (skiftande) situation. 

De har inte, likt Arping argumenterar, främst betonat den individuella resan utan satt den i ett större 

kollektivt och politiskt perspektiv. Kanske går det därför, i spåren av nyliberalismens framtåg, att 

prata om en återpolitisering av klass(rese)litteraturen. Kanske att de senaste årens skillnadsskapande 

politik har påverkat några att vilja ta ton, att använda den medelklassposition de nu besitter för att 

förmedla ett ideologiskt budskap. Om så är fallet är det bara att hoppas på att analysen fördjupas 

med ett intersektionellt perspektiv.
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